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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
na prosincové vydání Milevského zpravodaje se snad
každý člověk, který má rád adventní období, musí
těšit. Očekává se slavnostní nálada, z jednotlivých
příspěvků už je cítit příjemná předvánoční pohoda
a v nabídce je spousta pozvánek na kulturní a společenské akce, jimiž Milevsko v době adventu bude
žít. Nesmí se však stát, že těsně před tím, než dostanete zpravodaj do schránek, přijde studená sprcha
v podobě tvrdých opatření proti covidu-19, která
většině akcí učiní přítrž. Už druhý rok po sobě tak
přijdou mladí absolventi tanečních o závěrečné
věnečky, v době uzávěrky nevíme, jak to bude
s Mikulášem, vánočním koncertem v kostele či
s novoročním ohňostrojem. Je to veliká škoda, ale
nedá se nic dělat. Vydrželi jsme to loni, zvládneme
to i letos a adventního období a Vánoc si jistě užijeme. Doufám, že se Vám bude líbit posílená světelná výzdoba našeho náměstí, tradici drží i ochotní
milevští skauti, kteří do Milevska přinesou Betlémské světlo. A pokud jde o náplň tohoto zpravodaje,
rovněž nemusíte smutnit, najdete zde řadu zajímavých příspěvků, rozhovorů, pozvánek i fotografií!
Pokud jde o investice a opravy, které jsme si na
letošní rok naplánovali, můžeme s úlevou prohlásit,
že většina z nich byla či bude zdárně dokončena
nebo dotažena do očekávané podoby. Poděkovat

za to musím kolegům z úřadu, zhotovitelským firmám i Vám za trpělivost. Na celkovou bilanci bude
dost času až po Novém roce, ale jsem rád, že jsme
do zimy stačili dokončit chodníky na hřbitově, veřejné osvětlení v několika ulicích nebo třeba výsadbu
zeleně v Komenského ulici. Během dvou týdnů bude
hotov i kruhový objezd u budoucího obchodního
centra v Blanické ulici, kolem 5. prosince by mohlo
dojít k zaasfaltování komunikace v ul. Kpt. Nálepky,
pokud se ovšem podaří sehnat asfalt samotný –
v této době velmi nedostatkové zboží. V nově budovaném podnikatelském parku v Dukelské ulici by
mělo dojít k vyasfaltování hlavní komunikace
a v domově pro seniory budou mít naši lidé po
nesmírně krušném půlroce plném hluku a prachu
konečně klid.
Ani v tomto předvánočním vydání nesmím zapomenout na informace z města a radnice. Zatímco minulý rok nás trápila „pouze“ epidemie covidu-19,
během letoška se k ní, jak dobře víte, přidalo někdy
až zdrcující navýšení cen téměř všeho, rostoucí míra
inflace i nedostatek stavebního materiálu. Při přípravě rozpočtu na rok 2022, který bude schvalovat
zastupitelstvo 15. prosince, jsme s tím počítali
a vytvořili jisté finanční rezervy. Přesto se budeme
muset chovat velmi zodpovědně. O tom, že to zastupitelé nemají jednoduché, se mohli přesvědčit
všichni z Vás, kteří jste 24. listopadu navštívili jejich
zasedání. Kromě jiného museli rozhodnout o ceně
vodného a stočného na rok 2022 a o poplatku za
svoz odpadů. O něco snazší to měli milevští radní,
kteří 22. listopadu schvalovali ceny dodávek tepelné energie pro město. Na základě korektních jednání
s generálním ředitelem ZVVZ a vedením společnosti
ZVVZ Energo s. r. o. se nám totiž v dobách, kdy
teplárny razantně zdražují, podařilo dojednat velmi
lichotivé ceny tepla na příští rok.
Dámy a pánové, na závěr si dovoluji připojit vzpomínku na nezapomenutelnou a těžko nahraditelnou
osobnost. V pátek 5. listopadu zemřela
JUDr. Mgr. Jana Čunátová, vedoucí odboru vnitřních
věcí Městského úřadu Milevsko. Více než 27 let byla
jeho respektovanou oporou, vzdělaným, spolehlivým
a zkušeným rádcem mnohých kolegů i občanů. Těžko
se smiřuji s tím, že už Janu nemáme. Čest její památce.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám jménem
všech zaměstnanců města popřál příjemné prožití
adventního času, krásné Vánoce a hodně zdraví
v novém roce.
Ing. Ivan Radosta, starosta města

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Motto: Nejlepší věci na světě nejsou věci. V tomto
duchu letos pojmeme všemi oblíbený strom přání
v Domově pro seniory v ulici 5. května. Na vystaveném
stromečku budou jako obvykle zavěšeny jmenovky
našich seniorů, ale nebude uvedeno konkrétní přání
daného seniora. Váš dárek se musí vejít do obálky a
necháme na vás, co do obálkového vánočního štěstíčka vložíte (může to být např. perníček, ozdobička,
vlastnoručně vyrobené přáníčko či dárek pro potěchu
duše…). Darujete tak kousek svého času, nápadů,
lásky, pozornosti pro radost a úsměv na tváři druhých.
Strom přání je od pondělí 29. listopadu umístěn před
bočním vchodem do Domova pro seniory (před prádelnou). Obálky s přáním, prosíme, odevzdejte do
pátku 17. prosince do kanceláře sociálních pracovnic
(ul. 5. května 1510, Milevsko).
Aktivizační pracovnice DS,
Sociální služby Města Milevska

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 15. prosince
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 27. 10. 2021
• Schválilo podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní
práce pro rok 2022 ze státního rozpočtu České republiky na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka pro práci s romskou komunitou
v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády
České republiky č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací k ﬁnancování
programů v oblasti lidských práv. Celkové náklady projektu zohledněné ve
schválené žádosti o neinvestiční dotaci jsou ve výši 435 617 Kč, požadovaná
výše neinvestiční dotace bude ve výši 225 000 Kč.
• Rozhodlo schválit žádost směřovanou Státnímu pozemkovému úřadu o realizaci
účelových komunikací HPC1 (Velká – Hrejkovice), HPC2 (Velká – Hrejkovice)
a HPC3 (Velká – Sobědražský les) v k. ú. Velká u Milevska. Na základě komplexních
pozemkových úprav z roku 2013 má město Milevsko možnost požádat Státní
pozemkový úřad o realizaci výše uvedených komunikací. V případě úspěšné
žádosti bude postupováno jako u výstavby komunikace R7 a N8 v k. ú. Rukáveč,
kdy veškeré náklady (pořízení PD, výstavba) byly hrazeny z prostředků Státního
pozemkového úřadu a následně bylo těleso vybudovaných komunikací převedeno do vlastnictví města.
• Schválilo pravidla dotačního programu „Sport 2022“, formulář žádosti o dotaci
v tomto dotačním programu a znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
• Schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
společnosti SPOS Milevsko s. r. o. na zajištění správy sportovišť pro rok 2022
ve výši 8 400 000 Kč.
RADA MĚSTA DNE 25. 10. 2021
• Rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, č. sml 0013/2021, na veřejnou
zakázku „Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské
sítě“ s ﬁrmou UNIKO PÍSEK, s. r. o. za účelem prodloužení plnění termínu díla
z 29. 10. 2021 na termín 30. 5. 2022.
• Rozhodla prominout nájemné v plné výši pro všechny subjekty, stávající i budoucí nájemce bytů, v domě s pečovatelskou službou v čp. 1510, 5. května v Milevsku
s platností od 1. 11. 2021 po dobu nezbytně nutnou s vlivem omezení užívání
bytů z důvodu realizace projektu Rozšíření Domova pro seniory Milevsko.
RADA MĚSTA DNE 8. 11. 2021
• Rozhodla uzavřít „Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Jihočeského kraje“, jejímž předmětem je především závazek
města poskytovat krajskému úřadu data digitální technické mapy a data základní prostorové situace a dopravní a technické infrastruktury, jako podklad pro
tvorbu digitální technické mapy Jihočeského kraje.
• Rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml 0108/2021 na zhotovení veřejného osvětlení v Dmýšticích ze dne 11. 5. 2021 se společností
Služby Města Milevska v předloženém znění, jehož předmětem je prodloužení
termínu dokončení díla do 30. 6. 2022. Důvodem je prodloužení prací společnosti SETERM CB a. s. na pokládce elektrického vedení do země, v souvislosti
se zimní stavební uzávěrou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
• Vzala na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 123 na nám.
E. Beneše podanou spolkem Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. Schválila zveřejnit adresný záměr pronajmout nebytové prostory č. 107 o velikosti 95,28 m2
tomuto spolku, za podmínek uvedených v doručené žádosti spolu se standardními podmínkami danými pronajímatelem v celkové měsíční výši 7 813 Kč
za prostor.
Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

Oslavy 103. výročí vzniku samostatného státu se uskutečnily 28. října v Milevském kině.
Vrámci oslav byly předány čtyři pamětní medaile, které se udělují významným osobnostem
se zásluhami o město.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Kpt. Nálepky, Blechova, Št. Dvořáka, Hůrecká,
Družstevní, Alšova a Na Hůrkách je hotova.

V pondělí 22. listopadu byl na nám. E. Beneše instalován Službami Města Milevska
vánoční strom. Ten pochází z lokality garáží Pod Májovinou, kde svými kořeny ohrožoval
statiku garáží a bylo zde zvýšené riziko jeho pádu.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
V milevském infocentru si můžete
za 140 Kč zakoupit nástěnný kalendář Milevsko 2022, který je tentokrát tvořený 12 fotograﬁemi ze
sedmdesátých let minulého století
vybranými z archivu známého
milevského fotografa Josefa Dostála. Na obsahu a podobě spolupracovali Martin Kupec s Martinem
Třeštíkem.
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V ulici Blechova začala rekonstrukce chodníku.

ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTOU

O instalaci vánoční výzdoby, která se slavnostně rozsvítila v neděli 28. listopadu, se tak
jako každý rok postarali pracovníci Služeb Města Milevska.

Na naši redakci se obrátili občané s dotazy,
o jejichž odpovědi jsme požádali místostarostu
města Michala Horka.
Jak to vypadá s novým parkovištěm před
základní školou v Komenského ulici?
Město Milevsko má z roku 2019 vypracovaný
projekt pro stavbu tohoto parkoviště. V rámci
realizace této akce se počítá s posunutím příjezdové komunikace mezi Komenského ulicí
a jídelnou školy. Podél této nově vzniklé komunikace vzniknou po obou stranách nová parkovací stání. Celkem je navrženo 22 kolmých
parkovacích míst. V návaznosti na situaci kolem parkoviště u zimního stadionu,
kde nový majitel firma Luwex počítá s vyhrazeným parkovacím stáním pro své
potřeby a potřeby nájemců v budově zimního stadionu, chceme maximálně
urychlit výstavbu tohoto parkoviště. Na říjnovém jednání rady města bylo vyhlášeno výběrové řízení a do 10. prosince mají firmy čas na podání své nabídky.
V rámci připravovaného rozpočtu na rok 2022 je na akci navrženo 5 milionů
korun. Pokud vše půjde hladce, tak bychom chtěli, aby se na jaře roku 2022
začalo stavět.

Náhled budoucího parkoviště.
Od 8. listopadu probíhají v ul. J. A. Komenského dokončovací práce revitalizace sídelní
zeleně. V lokalitě se uskutečňují intenzivní výsadbové práce navržených stromů a solitérních keřů.

DOTAČNÍ PROGRAM SPORT 2022
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení dotačního programu „Sport 2022“. Celková částka vyčleněna pro rok 2022 činí 4 600 000 Kč. Z této částky je směřováno
4 335 000 Kč na podporu systematického sportování mládeže do 21 let, 165 000
Kč na podporu sportovních akcí konaných na území města Milevska určených pro
veřejnost a 100 000 Kč na nákup sportovního vybavení pro mládež. Veškeré informace pro žadatele naleznete na internetových stránkách města.

DOTAČNÍ PROGRAM KULTURA 2022
Rada města vyhlásila dotační program „Kultura 2022“. Město Milevsko je
dlouhodobě nositelem dotačního programu pro podporu kulturních a kulturně vzdělávacích aktivit ve městě Milevsku a jeho regionu, rozšíření a zkvalitnění nabídky pro občany v oblasti kultury a vzdělávání a pro podporu péče
o stavby či jiné objekty s historickou hodnotou nezapsané na seznamu nemovitých kulturních památek. Podpora směřuje také k nekomerčním kulturním
a kulturně vzdělávacím projektům menších subjektů, které by bez pomoci
města nebylo možno realizovat nebo by je nebylo možno uskutečnit v odpovídajícím rozsahu či kvalitě. Pro rok 2022 je v návrhu rozpočtu města pro
tento dotační program připravena částka 200 000 Kč. Příjem žádostí o dotaci
je do 29. prosince 2021. Bližší informace žadatelé naleznou na internetových
stránkách města.

Plánují se v novém roce tradiční milevské maškary a v jakém termínu?
Po letošním roce, kdy musely tradiční Milevské maškary proběhnout online formou,
jsme připraveni kulatý 160. ročník Milevských maškar zorganizovat v podobě, na
jakou jsme byli zvyklí z předchozích let. Bohužel, události z posledních týdnů nás
zase uvrhají do nejistoty, a proto musíme být ve spoustě plánů opatrní. Pokud
vše vyjde podle plánu, tak se budeme na všechny těšit v sobotu 26. února na
Milevských maškarách.
Máte představu, kolik město bude ročně stát nově zřízený útulek pro kočky?
Po několika letech omílání této problematiky přistoupilo město k vybudování útulku
pro kočky. Ze zákona má každé město a obec povinnost postarat se o opuštěná
zvířata. V tomto případě si troufnu tvrdit, že můžeme být vzorem pro spoustu měst
v republice, kde s touto problematikou zatím neúspěšně bojují. Každá „sranda“
ovšem něco stojí. Když nebudu počítat samotné vybudování útulku, které se pohybovalo v nákladech zhruba půl milionu korun, tak musíme počítat náklady na krmivo,
stelivo, kastrace, veterinární péči, zálohy na energie a vodu a v neposlední řadě na
samotnou péči o umístěná zvířata. Při předpokladu maximální obsazenosti útulku,
která je 15 koček, se bavíme o nákladech dosahujících částky 350 tisíc korun za rok.
Ve městě se postupně rekonstruuje veřejné osvětlení. Ve kterých lokalitách
se bude pokračovat, zda vůbec?
V letošním roce došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení v 8 ulicích města. V rámci
této rekonstrukce využilo město dotační podporu Ministerstva průmyslu a obchodu
z programu Efekt. Stejným systémem bychom chtěli pokračovat i v příštím roce
a o dotaci se ucházet. Co se týče uvažovaných lokalit, tak ty zatím nejsou vytipovány,
ovšem věc vždy konzultujeme se správcem veřejného osvětlení – Službami Města

Pokračování na straně 4
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Milevska, které mají o stavu veřejného osvětlení detailní přehled.
Byly už uzavřeny smlouvy se zájemci o výstavbu v podnikatelském parku? Jaké
ﬁrmy měly o výstavbu zájem a vyhovělo se všem?
V rámci vyhlášené výzvy k podání žádostí o prodej pozemků v podnikatelském
parku bylo doručeno celkem 12 žádostí. Poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu
a obchodu následně posoudilo jednotlivé žádosti v souladu s podmínkami získané
dotace. Uvedené žádosti ovšem přesahují volnou kapacitu 2,7 ha a nebude tak
možné všechny žadatele uspokojit. V rámci pravidel pro prodej pozemků v podnikatelském parku se ke všem žádostem vyjádřila investiční komise rady města,
následně rada města schválí vyhlášení záměru pro vybrané uchazeče a zastupitelstvo města schválí samotný prodej. K tomuto ﬁnálnímu kroku by mělo dojít na
prosincovém zasedání zastupitelstva města.
Kdy bude dokončen kruhový objezd u Penny marketu?
V souvislosti s vydaným povolení a dopravním informačním opatřením má dodavatel
stavby stanoven nejzazší termín pro dokončení stavby kruhového objezdu na 17.
prosince.
Bude i po Novém roce fungovat odběrové místo na koronavirus na fotbalovém
stadionu?
Odběrové místo na koronavirus u fotbalového stadionu je v Milevsku od poloviny
března letošního roku. Tehdejší představa vedení společnosti CityLab byla, že
provoz bude ukončen v červnu tohoto roku. Dnes máme konec listopadu a bohužel
stále zde nachází odběrové místo své uplatnění. Pro zajímavost udávám, že ke
dni uzávěrky zpravodaje bylo v tomto odběrovém místě provedeno 5298 PCR
a 6506 ATG testů. V současné době je předpoklad, že provoz odběrového místa
bude v Milevsku ukončen na konci března 2022, ale jestli tomu tak skutečně bude,
nedokáži v tuto chvíli říct. Přál bych si, abychom toto místo už jednou provždy
nepotřebovali.
Stalo se již dobrým zvykem, že se každoročně doplňuje vánoční výzdoba města.
Je tomu tak i v letošním roce?
Ano, dá se již hovořit o zvyku. V roce 2019 a 2020 jsme přistoupili k obměně a obohacení vánoční výzdoby města. Nově se zdobí stromy vánočním osvětlením
v Komenského ulici, na starém sídlišti, Píseckém předměstí a u kruhového objezdu
v Masarykově ulici. Vánoční výzdoby se dočkali také obyvatelé starého sídliště,
kde byla městu absence vánočního osvětlení vyčítána. I pro letošní rok jsme nezaháleli a tomuto tématu jsme se věnovali. Vydání Milevského zpravodaje je naplánováno na konec měsíce, tedy po 1. adventní neděli a termínu slavnostního nasvícení vánoční výzdoby. Věřím tedy, že se všem čtenářům nová vánoční výzdoba na
milevském náměstí líbí.
Děkujeme za rozhovor

POMOC LIDEM S RŮSTEM CEN ENERGIÍ
V souvislosti s ukončením činnosti některých
dodavatelů elektřiny a plynu připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novou formu
pomoci pro jejich bývalé klienty. S omezenou
platností je možné požádat o dávku „MOP – vyúčtování DPI“, prostřednictvím které bude možné
získat ﬁnanční prostředky na úhradu nedoplatků za energie. Je ale nezbytné, aby
žadatel přešel v co nejkratší době, nejpozději do konce letošního roku, od dodavatele poslední instance ke standardnímu smluvnímu dodavateli. Poté by měl
neprodleně obdržet vyúčtování reálné spotřeby. Pokud bude mít potíže s uhrazením
nedoplatku za energie z vlastních zdrojů, může se obrátit na některé z kontaktních
pracovišť Úřadu práce ČR a požádat o „MOP – vyúčtování DPI“. Na rozdíl od běžné
mimořádné okamžité pomoci jsou nastaveny mírnější podmínky pro její přiznání
například s ohledem na úspory žadatele.
O „klasickou“ mimořádnou okamžitou pomoc mohou požádat ti, kterým budou
po zaplacení stanovených záloh na energie chybět ﬁnanční prostředky na zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb.
Další možností je podání žádostí o opakované sociální dávky – příspěvek na bydlení
nebo doplatek na bydlení.
O všech uvedených sociálních dávkách rozhodují příslušná kontaktní pracoviště
Úřadu práce ČR. S vyřízením mohou pomoci také sociální pracovnice odboru
sociálních věcí Městského úřadu Milevsko:
Pavla Jansová, DiS. – tel. 382 504 141, e-mail: pavla.jansova@milevsko-mesto.cz,
Pavlína Hajská, DiS. – tel. 382 504 138, e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz.
Pavla Jansová, DiS., odbor sociálních věcí
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V MĚSÍCI ŘÍJNU 2021 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM
ZPRAVODAJI:
80 let
Josef Klíma
Marie Soldátová
Věra Kolčabová
Blanka Tollingerová, Dmýštice
Jan Kovařík

85 let
Vladimír Říha
Josef Mašek
Jaroslav Souhrada
Růžena Vithousová

Věra Novotná

90 let
Bohumil Píša

92 let
Stanislav Trčka

93 let
Václav Průša
Libuše Dusilová

95 let
Marie Kofroňová

ZLATÁ SVATBA
Poslední
říjnovou
sobotu oslavili manželé
Miroslav a Miloslava
Fürbacherovi zlatou
svatbu, a to přesně na
den. K tomuto krásnému výročí srdečně gratulujeme.

VÝMĚNA DVEŘÍ KAPLE V RUKÁVČI
Vzhledem k tomu,
že byly dveře
kaple nenávratně
poškozeny dřevokazným hmyzem a houbami, docházelo k jejich
drolení a okenní mříž a kování bylo zrezivělé.
Kamenný schod při vstupu byl v půli prasklý
a nadzvednutý kořeny stromů zasahujících
pod kapli. Dveře tedy šly otevřít pouze za
použití hrubé síly. Došlo ke zhotovení nových
dveří jako repliky a repasování dveřního rámu.
Nevratně poškozené části byly nahrazeny protézováním. Stávající kování a okenní mříže
byly rehabilitovány a bylo rovněž dosazeno
okno (nadsvětlík, dřevěný rám, skleněná
výplň) nad vstupními dveřmi. Zlomený schod
byl opraven a osazen na zhotovený betonový
základ. Tato akce byla dotačně podpořena Jihočeským krajem v rámci dotačního
programu Kulturní dědictví – Drobná sakrální architektura, ve výši 50 000 Kč z celkových výdajů 79 376 Kč.
Bc. Diana Trubková, odbor investic a správy majetku

PROTIPOVODŇOVÝ A INFORMAČNÍ SYSTÉM
Tento projekt byl započat
v roce 2019, kdy byla ke konci
roku podána žádost o dotaci
do výzvy č. 125 z Operačního
programu Životní prostředí, a následně zahájeny kroky k zrealizování celého projektu „Protipovodňový monitorovací varovný a informační systém města Milevsko“.
Předmětem projektu byla modernizace stávajícího varovného systému pro město
Milevsko a jeho místní části. Bylo odstraněno 52 ks starých jednosměrných hlásičů,
které byly mnohdy za hranicí životnosti, a nainstalováno 123 ks nových obousměrných výkonnějších hlásičů k včasnému varování obyvatel před povodněmi.
Současně s tím byl také aktualizován a rozšířen digitální povodňový plán. Realizace
této akce byla dokončena na podzim roku 2021. Celkové výdaje na tuto akci byly
ve výši 5 834 910 Kč, z čehož ﬁnanční spoluúčast Evropské unie – Fondu soudržnosti
byla ve výši 4 002 565 Kč.
Bc. Diana Trubková, odbor investic a správy majetku

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
O rozhovor na téma rozšíření Domova pro
seniory v ulici 5. května jsme požádali
Mgr. Marii Jarošovou, ředitelku Sociálních služeb Města Milevska.
Paní ředitelko, můžete nám nejprve
povědět, co projekt rozšíření domova
zahrnuje, kdy byly práce na něm zahájeny a na kdy je plánováno jeho dokončení?
Realizovaná přístavba a rekonstrukce
stávající budovy Domu s pečovatelskou
službou v ulici 5. května čp. 1510 v Milevsku zahrnuje přístavbu čtvrtého nadzemního podlaží a kompletní rekonstrukci kuchyně. V nově vybudovaném čtvrtém
nadzemním podlaží budou pokoje domova pro seniory, pracovna zaměstnanců
a společenská místnost – jídelna.
Rekonstrukce kuchyně zahrnuje vybudování plnohodnotné vývařovny, která
bude zajišťovat přípravu jídla pro pobytové sociální služby – domov pro seniory
a odlehčovací službu a rovněž obědy pro pečovatelskou službu.
Probíhá zatím vše podle plánu, bude termín dodržen?
Podle spolupráce se zhotovitelem, firmou Hochtief, probíhá vše podle plánu
a všichni počítáme s tím, že termín dokončení stavby bude 31. března 2022.
Poté bude ještě následovat dovybavení kuchyně a vybavení nově vzniklých
prostor domova pro seniory nábytkem.
Vyskytly se nějaké potíže, se kterými jste nepočítali?
Při takto náročné a rozsáhlé přístavbě a rekonstrukci budovy, kde jsou nájemní
byty a pokoje pobytové sociální služby domova pro seniory, vždy dojde k výskytu
potíží. Zde jsme se potýkali a stále se potýkáme s nadměrným hlukem při bourání, zvýšenou prašností a zvýšené frekvenci větrání, kdy je na chodbách
budovy chladno. Před zahájením stavebních prací Rada města Milevska snížila
všem nájemcům nájemné na polovinu. A protože hlučnost bouracích prací
byla ještě větší než se předpokládalo, reagovala Rada města Milevska odpuštěním celého nájmu všem nájemců budovy čp. 1510 od listopadu 2021 po dobu
nezbytně nutnou.
Na tento projekt získalo město Milevsko dotaci. Můžete nám říci, kolik
celkově bude rozšíření domova stát a kolik z této částky činí dotace?
Město Milevsko získalo dotaci z dotačního programu Ministerstva práce
a sociálních věcí v celkové výši 27 milionů korun a z Krajského dotačního programu Jihočeského kraje dotaci ve výši 10 milionů korun. Celkové předpokládané náklady na celou akci jsou ve výši cca 56,5 milionů korun.
O kolik lůžek se domov rozšíří?
Přístavbou 4. nadzemního podlaží dojde k navýšení počtu lůžek o 34. Domovu
pro seniory přibude 14 dvojlůžkových a 6 jednolůžkových pokojů.
O místa v domově pro seniory je všeobecně velký zájem. Je tomu tak
i v Milevsku? Existuje nějaký pořadník a pokud ano, budou rozšířením o 34
lůžek uspokojeni všichni zájemci?
O využívání sociální služby Domov pro seniory je trvale velký zájem. Všichni
zájemci nejsou a ani nemohou být uspokojeni, nemáme dostatek lůžek této
služby.
Naše sociální pracovnice mají evidenci zájemců o využívání sociální služby
Domov pro seniory. Není to klasický pořadník. Nerozhoduje doba podání
žádosti, ale potřebnost zajištění trvalé, dvaceti čtyř hodinové péče s dostupností indikované ošetřovatelské péče poskytované všeobecnými sestrami.
Jaká kritéria musí žadatel o místo v domově splňovat a na koho se má se
svou žádostí obrátit?
Jak jsem uvedla k předchozímu dotazu, rozhoduje potřebnost zajištění trvalé
dvaceti čtyř hodinové péče s dostupností indikované ošetřovatelské péče
poskytované všeobecnými sestrami. Zájemci o tuto službu, případně jejich
osoby blízké, se mohou obracet na sociální pracovnici Martinu Holou, která
má kancelář v Domě s pečovatelskou službou v ulici 5. května 1510 v Milevsku.
S navýšením počtu lůžek určitě dojde i k vytvoření nových pracovních míst.
Víte už o kolik zaměstnanců se vaše organizace rozroste?
Samozřejmě dojde k navýšení počtu zaměstnanců. V současné době sestavujme
personální plán a nastavujeme konkrétní počty. Konečné počty zatím nemáme
konkretizované.

Hlásí se vám už pracovníci, kteří by měli o práci v domově zájem?
Již od zahájení rekonstrukce se informuje mnoho zájemců o práci v naší organizaci. Aktuálně všechny zájemce informujeme, že budeme nové zaměstnance
hledat zřejmě až v dubnu 2022.
Uvažujete o uspořádání tzv. dne otevřených dveří, na kterém by byla veřejnosti dána možnost prohlédnout si výsledek tohoto projektu, který je největší investiční akcí města zahájeným v tomto roce?
Zcela určitě bude pro veřejnost uspořádán den otevřených dveří, aby si všichni
mohli prohlédnout nové podlaží domova pro seniory a zrekonstruovanou
kuchyni.
Děkujeme za rozhovor

UPOZORNĚNÍ PRO DLUŽNÍKY
Upozorňujeme poplatníky místního poplatku za komunální odpad, kteří ještě nemají
uhrazenou svojí poplatkovou povinnost za rok 2021, aby tak urychleně učinili. Nezaplacené poplatky mohou být na základě vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek avyměřeny
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem (zveřejněn na úřední
desce) a dále vymáhány. Všem dlužníkům byly zaslány upomínky s údaji k platbě.
Zároveň upozorňujeme poplatníky, kterým již byly nedoplatky za předchozí období
vyměřeny platebním výměrem, na jejich promptní uhrazení. Pokud svoje nedoplatky
nezaplatíte nebo nepožádáte správce poplatku o splátkový kalendář, budou tyto
nedoplatky bez dalšího upozornění vymáhány daňovou exekucí nebo prostřednictvím
soudního exekutora. Vymáhaný nedoplatek se tak navýší ještě o exekuční náklady.
Výše uvedené povinnosti můžete uhradit v hotovosti iplatební kartou na pokladnách
obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze poplatek
uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska
číslo 19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identiﬁkaci
poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl přidělen správcem poplatku.
Informace podá P. Zděnková, tel. 382 504 132, e-mail pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Pokladní hodiny jsou:
Pondělí
08:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý
08:00-11:30
Středa
08:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek
Zavřeno
Pátek
08:00-11:30 a 12:30-13:00
Pavlína Zděnková, odbor finanční

PŘÍPRAVA K MATURITNÍ ZKOUŠCE
Dům kultury Milevsko připravuje od ledna
kurzy německého a anglického jazyka pro
ty, které čeká v příštím roce 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. Informační schůzka pro němčinu bude ve středu 5. ledna od
16 hodin v učebně č. 1 a schůzka pro angličtinu ve čtvrtek 20. ledna od 16 hodin
v učebně č. 2 – obě učebny najdete v prvním patře DK. Přijďte se nezávazně informovat, rádi vás uvidíme.
mk

MILEVSKÝ POHÁR V GYMNASTICE
V sobotu 6. listopadu se
uskutečnil
jubilejní
30. ročník Milevského
poháru, závodu v moderní
gymnastice. V nabitém
startovním poli, které
čítalo okolo 150 gymnastek, se představily dívky
z celé republiky i Německa. A děvčata z Proactive
Milevsko se rozhodně
neztratily. Vybojovaly 7 pohárů a 16 medailí. Velké poděkování patří městu
Milevsku a organizaci ČUS za ﬁnanční podporu.
korl
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KULTURA A SPORT – PROSINEC 2021
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.
a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života.
DABING, 3D
149 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

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

BIO SENIOR – ZÁTOPEK

čtvrtek 2. 12.
ČR – Drama, životopisný.
ČESKÉ ZNĚNÍ
130 min.
vstupné: 70 Kč

O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY

15:00

RESIDENT EVIL: RACCOON CITY

čtvrtek 2., pátek 3. 12.
20:00
USA, Německo – Akční, horor, sci-fi – Raccoon City,
kdysi vzkvétající sídlo farmaceutického gigantu, je
nyní umírajícím středozápadním městem.
TITULKY
107 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERITY, KANSAS
EVENING SUN

sobota 4., neděle 5. 12.
20:00
USA, Německo – Drama, komedie, romantický –
Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století, který oživuje sérii reportáží
publikovaných v časopise „Francouzská depeše“.
TITULKY
108 min.
vstupné: 110 Kč

DUNA

čtvrtek 9. 12.
20:00
USA – Dobrodružný, drama, sci-fi – Kultovní sci-fi
dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis.
DABING
155 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

pátek 10., sobota 11., neděle 12. 12.
17:30
ČR – Pohádka – Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo
a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba
je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku.
ČESKÉ ZNĚNÍ
100 min.
vstupné: 140 Kč

ETERNALS

pátek 10. 12.
20:00
USA – Dobrodružný, akční – Snímek představí zcela
nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. Film má vynikající herecké obsazení.
DABING, 3D
168 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

WEST SIDE STORY

sobota 11., neděle 12. 12.
20:00
USA – Muzikál, romantický – Adaptace legendárního
stejnojmenného muzikálu vypráví příběh zakázané
lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy.
TITULKY
156 min
vstupné: 130 Kč

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA

čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18. 12.
17:30
USA – Dobrodružný, akční, sci-fi – Vůbec poprvé ve
filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana
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pátek 17., sobota 18., neděle 19. 12.
15:00
ČR – Animovaný, pohádka –Pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je
pak nejnovější pohádka O čertovi. Santa Klaus je sice
milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří
Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci!
ČESKÉ ZNĚNÍ
63 min.
vstupné: 100 Kč

VÁNOČNÍ TRHY
sobota 4. 12.
08:30
Pro malé návštěvníky bude připravena vánoční dílna
a promítání pohádek.
prostory DK
vstupné: 10 Kč

HARLEJ – SMUTKU DÁVÁM SBOHEM TOUR
sobota 4. 12.
Jako host se představí skupina Matahari.
velký sál
vstupné: v předprodeji 490 Kč

19:00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
neděle 5. 12.

PŘESUNUTO – PARTIČKA NA VZDUCHU

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

neděle 19. 12.
20:00
ČR, SR – Komedie – Komedie o tom, že i ti, které dobře
známe, pro nás můžou být naprostými cizinci.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

pondělí 6. 12.
Plánované představení je přesunuto na nový termín –
květen 2022. Vstupenky zůstávají v platnosti.
vstupné: 550 Kč

KINGSMAN: PRVNÍ MISE

středa 8. 12.
loutkový sál

čtvrtek 23., neděle 26. 12.
20:00
USA – Akční, dobrodružný, komedie – Zatímco sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje
rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden
muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je.
TITULKY
131 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
18:00-20:00

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
středa 8. 12.
18:00
Účinkují: sbor 1. ZŠ Milevsko a Milevský dětský sbor.
amfiteátr DK Milevsko
vstupné: zdarma

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA MILEVSKO

DRAČÍ PRINCEZNA

neděle 26., čtvrtek 30., pátek 31. 12.
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 naprosto vzhůru
nohama. Rodinné dobrodružství se natáčelo v Česku.
DABING
82 min.
vstupné: 120 Kč

sobota 11. 12.
DK Milevsko

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2

středa 15. 12.
velký sál

čtvrtek 30., pátek 31. 12.
20:00
ČR – Komedie, romantický – Příběh dlouho očekávaného snímku začíná tím, že Marek požádá o ruku
Hanu. Následující děj se točí kolem jejich svatby
u „československého“ moře v malebném Chorvatsku.
ČESKÉ ZNĚNÍ
93 min.
vstupné: 130 Kč

19:00

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 14. 12.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
17:00

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ
pátek 24. 12.
15:30-17:00
Více informací o trase a časech na plakátech
a www.milevskem.cz.
město Milevsko

PŘEŠTĚNICKÁ FESTIVALOVÁ VÁNOČKA
sobota 25. 12.
20:00
20:00 vstup, 21:00-22:00 GangstaSka, 22:30-23:30
Ticho de pre cupé band, 00:00-01:00 Náhodný výběr
velký sál
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč

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

SENIOR SILVESTR – LOUČENÍ S ROKEM 2021
JAKUB SMOLÍK – VÁNOČNÍ KONCERT
S MILEVSKÝM DĚTSKÝM SBOREM
pátek 3. 12.
velký sál
vstupné: 400 a 420 Kč

19:00

úterý 28. 12.
19:00
Pořádají DK Milevsko a Sociální služby Města Milevska
ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ. K tanci a poslechu hraje kapela Klasik Trio. V ceně vstupenky je přípitek.

velký sál
vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč

SENIOR KLUB ZVVZ

ZUŠ MILEVSKO

ROCKOVÁ NOC

www.skzvvz.cz

L IBUŠINA 1217 |

středa 29. 12.
20:00
19:30 vstup, 20:30-23:00 Fantom, 23:30-01:00 Escape 2 The Jungle
velký sál
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč

PŘIPRAVUJEME:
KAFE U OSMANYHO
čtvrtek 13. 1.
19:00
Devadesát minut neuvěřitelných historek ze života
Osmanyho Laffity, při kterých se divák baví od první
chvíle. Moderuje Eva Decastelo, účinkují Osmany Laffita, Eva Decastelo, Michaela Gemrotová nebo Kamila
Nývltová.
velký sál + balkon
vstupné: předprodej 390 Kč, na místě 400 Kč

PRAHA PŘEDVÁNOČNÍ

středa 8. 12.
DPS 5. května

LOUČENÍ S ROKEM 2021

středa 15. 12.
DPS Gen. Svobody

úterý 28. 12.
velký sál DK

19:00

DDM MILEVSKO
NA TRŽIŠTI 560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

ADVENTNÍ DÍLNA

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

383 809 253

KONCERT - MDS VELKÝ SBOR

úterý 7. 12.
Prohlídka reprezentativních salonků na hlavním
a Masarykově nádraží v Praze a vánočních trhů.

sobota 4. 12.
09:00-12:00
Společně si vytvoříme vánoční dekorace, které se
hodí na adventní výzdobu do vašich domovů. S sebou
svačinu, pití, přezůvky a dobrou náladu. Pouze pro
přihlášené.

GALERIE M

TEL.:

www.zus-milevsko.cz

ADVENTNÍ JARMARK STARÝCH ŘEMESEL

14:30

KONCERT
14:00

VÁNOČNÍ KONCERT
čtvrtek 16. 12.
koncertní sál ZUŠ

17:00

VÁNOČNÍ SBOREČKOVÝ KONCERT
úterý 21. 12.
Účinkují přípravný a malý sbor.
ZUŠ Milevsko

16:00

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
čtvrtek 23. 12.
kostel sv. Bartoloměje

18:00

MILEVSKÉ MUZEUM
KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093

VERNISÁŽ – VÝSTAVA ŽIVOT V SURREALISMU –
TAJEMSTVÍ, ENERGIE, POHLAZENÍ, ÚSMĚV
.../LA VIE DANS LE SURRÉALISME-SECRETS,
ENERGIES, CARESSES, SOURIES...

neděle 5. 12.
09:00-17:00
Děti ze zájmových kroužků předvedou v Milevském
muzeu ukázky výroby vánočních ozdob či dekorací.

čtvrtek 2. 12.

ŠIPKOVÝ TURNAJ A DESKOVÉ HRY

VÁNOČNÍ JARMARK

čtvrtek 30. 12.
09:00-12:00
Po vánočních svátcích se přijďte protáhnout a odpočinout si od televizních pohádek do tělocvičny DDM,
kde na vás bude čekat turnaj v šipkách a plno deskových her. Pouze pro přihlášené.

neděle 5. 12.
09:00-17:00
Zveme vás na tradiční vánoční jarmark s ukázkami starých
řemesel. V horním sále muzea si můžete prohlédnout
vánoční výstavu s názvem Já bych rád k Betlému a ke
koupi bude i vystřihovací papírový Milevský betlém.

16:00

VÝSTAVA ŽIVOT V SURREALISMU
pátek 3. 12. až čtvrtek 6. 1.
Vystavují Marguerite Rosario Milada Bursa/Dupuy,
Helena Petřinová a Milan Burša.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY – NORBI KOVÁCS & PAVEL
FISCHER & OLIN NEJEZCHLEBA

CENTRUM MILÍSEK

pátek 17. 12.
19:30
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

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.
04. 12. 13:00-15:00 Mikulášská na ledě
12. 12. 16:00
Velká hokejová show

SPORTOVNÍ HALA:
05. 12. 09:00
16:00
11. 12. 08:00
17:00
12. 12. 08:00
18. 12. 10:00
14:00
19. 12. 09:00
16:00

Florbal dorost
Handball ml. žákyně
Handball mini
Florbal muži A
Florbal st. žáci
Florbal junior
Proactive – Vánoční besídka
Florbal dorost
Florbal junior

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

www.centrummilisek.cz

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středy 1. a 15. 12.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr.Jan Röhrich.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 2. a pátek 3. 12.
08:00-16:00
Bezplatné konzultace - PhDr. Vlasta Hořánková.
pátek 10. a úterý 14. 12.
08:00-16:00
Bezplatné konzultace - PhDr. Jaromír Matoušek.
Na konzultace je nutné se objednat se předem na
telefonu 723 407 029.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB
středa 1. 12.

www.muzeumvmilevsku.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
MILEVSKÉHO MUZEA
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
čtvrtek 23. 12.
09:00-12:00, 13:00-17:00
pátek 24. 12.
zavřeno
sobota 25. 12.
09:00-12:00, 13:00-17:00
neděle 26. 12.
09:00-12:00, 13:00-17:00
pondělí 27. 12.
zavřeno
úterý 28. 12.
09:00-12:00, 13:00-17:00
středa 29. 12.
09:00-12:00, 13:00-17:00
čtvrtek 30. 12.
09:00-12:00, 13:00-17:00
pátek 31. 12.
zavřeno
sobota 1. 1.
13:00-17:00
Poslední prohlídky vždy alespoň 30 minut před zavírací dobou. Od 2. ledna do 28. února 2022 bude Milevské muzeum pro návštěvníky uzavřeno. Knihovna
a badatelna muzea budou přístupny po předchozí
telefonické domluvě na telefonu 382 521 093.
Pracovníci Milevského muzea přejí všem lidem dobré
vůle příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší
do nového roku 2022.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
pondělí 6. 12.

VÁNOČNÍ PEČENÍ
středa 15. 12.

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
středa 22. 12.

Uzávěrka lednového čísla Milevského
zpravodaje je ve čtvtek 16. prosince
ve 12 hodin. Své příspěvky můžete zasílat
na e-mail: zpravodaj@milevskem.cz.
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ROHLÍČKY PŘINESLY RADOST
Děti z Mateřské školy Kytička překvapily klienty
Domova pro seniory
v Milevsku vlastnoručně
upečenými martinskými
rohlíčky. Přesně na Martina se podávaly v domově
k odpolední kávě. Nejen,
že všem moc chutnaly
a rozpoutaly vyprávění
o tradicích, dědečkové
a babičky navíc pocítili štěstí a lásku, že na ně někdo myslí.
Senioři a děti jsou od září opět v dění projektu mezigenerační spolupráce „Mezi
námi“. Zatím pouze na dálku pracují na úkolech pro daný měsíc a pak si vyměňují
výtvory, fotograﬁe, videa, posílají pohledy. Prostě vědí o sobě, rozdávají si radost
a jsou spolu, byť jen v myšlenkách a vyprávění. A tak tomu bylo i nyní. Všichni
obdarovaní dětem z oddělení Pampelišek děkují!
Jana Nováková, Sociální služby Města Milevska

INFOCENTRUM OTEVŘELO DVEŘE
Asociace turistických informačních
center České republiky vyhlásila na
období od 25. do
31. října Týden TIC,
jehož cílem je propagace činnosti
infocenter. Tento
týden byl organizován v návaznosti na
Světový den pro rozvoj informací. Turistické informační centrum v Milevsku se ho
zúčastnilo již podruhé, akce se zde konala 26. října. Návštěvníkům byla na uvítanou
nabídnuta káva, k ní něco malého k zakousnutí, čokoládky a jako dárek si mohli
odnést propagační propisky. Pro malé návštěvníky byly připraveny balónky. Akce
se vydařila a už teď se těšíme na další ročník v roce 2022.
Lenka Košatková, DiS.

vlastivědnými zajímavostmi Vysočiny. Tento 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 rovněž
ve středu s odjezdem zvláštním autobusem od milevské sokolovny v 7 hodin a
předpokládaným návratem mezi 18-19 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. Více o nadcházejícím
ročníku najdete na www.milevskem.cz v záložce Kurzy.
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku Mgr. Josef Bílek, jednatel spolku

TOULAVA PODPOŘÍ DROBNÉ VÝROBCE
Blíží se Vánoce a s nimi i adventní trhy. Pěkné věci, ale i zážitky
od místních výrobců chce lidem nabídnout i turistická oblast
Toulava. Proto se od začátku prosince budou konat online
adventní trhy. Prostřednictvím facebooku Toulavy vždy představíme jednoho
z výrobců a jeho zboží bude možné ihned koupit v e-shopu na stránkách www.toulava.cz/eshop. Toulava tak chce podpořit své partnery z řad výrobců, kteří mají
značku Toulava-regionální produkt.
Jan Sochor

VÁNOČNÍ CD MILEVSKÉ ZPĚVAČKY

DALŠÍ ROČNÍK U3V

Hraniční kámen se sochami u Žďáru nad Sázavou.
Spolek pro rozvoj kultury oznamuje všem zájemcům o bližší seznámení s vlastivědnými zajímavostmi Kraje Vysočina, že další ročník tohoto vzdělávacího cyklu
bude zahájen ve středu 19. ledna 2022 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 blíže seznámíme s některými málo známými
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Zpěvačka Ally vydává vánoční CD s názvem Vánoční tradice. Deset písniček pro
celou rodinu zachycuje jedinečnou a kouzelnou atmosféru Vánoc, o kterou se
chce podělit nejen Ally, ale také všichni, kteří na albu spolupracovali. Autorem
vánočních melodií a textů je muzikant a pedagog Jaromír Kašpar. Hudební produkci
vytvořil ve svém studiu David Csenge, zkušený muzikant, který působil například
v kapele Ewy Farné či Marka Ztraceného a v současné době koncertuje s Olgou
Lounovou. Jako hosté účinkují Roman Anděl, úspěšný moderátor rádia Kiss,
Andrea Jiskrová, vynikající houslistka spolupracující s předními českými umělci
a dětský pěvecký sbor Coro Piccolo z Prahy pod vedením Jany Galíkové, který
natáčí pro televizi i rozhlas.
Ally, vlastním jménem Alena Kašparová, je všestranná hudebnice, která hraje na
klavír a na kytaru. Pochází z Milevska a jistě ji mnozí z vás znají.
K titulní písničce, Vánoční tradice, po které je pojmenované celé vánoční album,
vznikl i videoklip, který se natáčel v nedalekém kostele v Chyškách, v zasněžené
Dobrši na Šumavě a v rodinném kruhu zpěvačky Ally. Zhlédnout ho můžete na
internetovém serveru YouTube.
Pokud chcete nadělit sobě nebo svým blízkým dárek, který zahřeje až u srdce,
můžete si vánoční CD objednat na e-shopech Multiland nebo ho zakoupit v jeho
kamenných obchodech. V Milevsku je k dostání v knihkupectví paní Aleny Bolkové
v Riegrově ulici. Vánoční tradice může být skvělým překvapením třeba už na Mikuláše. Více informací naleznete na www.allystar.cz.
Jaromír Kašpar

Každou listopadovou sobotu se v DK Milevsko malovalo pod vedením lektorky Ing. Renáty
Provázkové. Kurzy byly určeny pro děti i dospělé a vznikaly na nich krásné obrázky jako
dárky pod stromeček nebo jen tak pro radost.

FOTOOBJEKTIVEM

Ve středu 10. listopadu se v Galerii M konal Poetický večer, na němž v úvodu vystoupil
dětský pěvecký sbor 1. ZŠ Milevsko pod vedením Mgr. Veroniky Palusové. Následovaly
verše píseckého básníka Františka Uhra, dále verše básníka, spisovatele a malíře Ladislava
Stehlíka v podání Mgr. Petra Šulisty, který přednesl i své verše. Celým večerem provázel
Mgr. Martin Třeštík a relaxační hudbou večer doplnil Jiří Máchal.

Ve čtvrtek 18. listopadu proběhl v Galerii M další koncert oblíbených Hudebních sklepů,
tentokrát v seskupení Michal Prokop Trio.

Až do pátku 26. listopadu byla v milevské Galerii M ke zhlédnutí výstava fotograﬁí, na
které své snímky představil Mgr. Jiří Hájek z Písku (na snímku), jenž většinu svého dětství
a školní docházky prožil právě v Milevsku. Expozice s názvem Svět kolem nás nabídla
procházku místy blízkými i trochu vzdálenějšími, krátkou návštěvu Saského Švýcarska,
pár pohledů na drobný svět kolem nás a také na naše ptačí sousedy.

Ve čtvrtek 11. listopadu zažily družiny Kokosek a Štírů ze skautského střediska Sedmička
Milevsko nevšední schůzku. Navštívili Teraristiku Milevsko, kde na ně čekala komentovaná
ukázka všech možných druhů plazů.
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SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Nemohl dojít
Kolega z PČR upozornil strážníky, že před jeho domem se již delší
dobu snaží rozchodit opici muž. Hlídka MP na místě zjistila jeho
totožnost abydliště. Naštěstí to bylo kousek amuže pro jeho bezpečnost dovedla domů, kde se již o něj postarali.
Lákavý kontejner
Operátor spolu s obyvatelkou sídliště v Komenského ulici nahlásil muže se psy, který
se přehrabuje v kontejneru na odpad a z něho pak ukládá věci do nákupního vozíku
z Alberta. Strážníci muže poučili, že tímto skutkem páchá krádež a věc proto bude
řešit příslušný odbor na MěÚ.
Beton nepočká
Obyvatele Píseckého předměstí budil ze spaní ruch z nedaleké stavby obchodního
centra. Hlídka MP policie na místě zastihla dělníky, kteří dle pracovního plánu betonovali podlahy. Museli to stihnou do rána, neboť druhý den odjížděli do Tachova.
Po výtce od strážníků alespoň snížili hlučnost tím, že ubrali na stroji otáčky.
Unavená dvojice
U Aspasie se nad ženou ležící na chodníku skláněl muž, oba dva trošku unaveni
vlivem požitého alkoholu. Po provedení jejich lustrace byli strážníky nasměrováni
k domovu.
Stali se elektroodpadem
Strážníci byli informováni o konání dvou zřejmě opilých mužů u Vzoru, kteří zde
převrátili kontejner na elektroodpad a snažili se do něj zalézt. To se jim samozřejmě
nepovedlo, proto odkráčeli do ulice B. Němcové, kde už je odchytla hlídka MP. Muži
se museli vrátit zpět, nepořádek uklidit a kontejner vrátit na místo do původního
stavu. Věc s nimi strážníci vyřídili na místě.
Silnice mu nestačila
V Komenského ulici hlídka MP zastavila řidiče motorového skútru, jak si to sviští po
chodníku. Přestupek strážníci s mužem vyřídili na místě.
Chtěl se ohřát
Kolegové z PČR se obrátili na strážníky s žádostí o prověření informace, že by se
měl v panelovém domě v Komenského ulici zdržovat divný člověk. Hlídka ve 4. patře
nalezla sedícího místního muže, který na vysvětlenou uvedl, že se chtěl pouze
schovat před zimou, která panuje venku. Byl v klidu, nicméně byl z domu vykázán
a poučen.
Zastal se slabšího
U vlakového nádraží došlo k výměně názoru mezi dvěma muži, navíc ještě došlo
k zastrašování velkým psem. Na to už se nemohl dívat třetí muž a s obuškem v ruce
se zastal v tuto chvíli slabšího soupeře. Pendrek nepoužil, jen jím výhružně mával.
Nikdo z účastníku věc dále řešit nechtěl, a tak se rozešli.
Rum v akci
Na tísňovou linku 156 oznámila vedoucí marketu Albert krádež zboží. V hlavní roli
se ocitla lahev rumu, kterou odcizil místní muž. Prošel s lahví kolem pokladny avůbec
si nedělal starosti, že za zboží nezaplatil. Věc bude dořešena vpříštích dnech, totožnost pachatele je strážníkům velmi dobře známa.
Divočák jako prase
Řidička oznámila na městskou policii pohyb divokého prasete velmi blízko bytové
zástavby, pohybujícího se ulicí Pražskou směrem do města. Hlídka okamžitě vyrazila
na místo a v hlavě si strážníci přemítali, jak s divočákem naložit. Před odbočkou do
zahrádek, za čerpací stanicí, uviděli ve tmě svítit oči. Je to jasné, jsou to světla
kance! Zvíře uhnulo do zahrádek a směrem dál na louku. Až tady ve světle reﬂektorů
automobilu uviděli strážníci opravdu divočáka jako prase. Byl to velký pes, který
si to už mašíroval domů. Policisté telefonicky vyrozuměli jeho majitele. A bylo po
divočákovi!
Kámoš neotvíral
Kolegové z PČR se obrátili na strážníky se žádostí o součinnost, neboť jejich hlídka
je mimo Milevsko. V ulici P. Bezruče se do jednoho z domů údajně měl dobývat muž
pod záminkou, že jde za kamarádem. Dokonce jedné nájemnici hodil na okno dosti
velký kamen. Hlídka narazila u vchodu na jim dobře známého muže, který zde
opravdu zvonil na osobu, s kterou komunikoval přes mobil. Jenže dotyčný mu neotvíral. Bylo mu doporučeno, ať to nechá na druhý den.
Porouchaný zvonek
Strážníci přijali stížnost obyvatele panelového domu v Komenského ulici na neznámého vykuka, který neustále zvoní na domovní zvonek. Nakonec vše bylo úplně
jinak, za zvoněním zřejmě stála závada na samotném zvonku.
Martin Hrtoň
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1. ZŠ MILEVSKO
HALLOWEEN VE ŠKOLE
Halloween je původně
keltský lidový svátek, který se slaví 31. října. Název
vznikl zkrácením anglického slova „Předvečer
Všech svatých“. Je to
doba, kdy se propojují světy živých a mrtvých. Žáci
2. B se svojí paní učitelkou
oslavovali Halloween po
svém – přinesli si nádherné kostýmy a masky a učení bylo zábavou.
Mgr. Miroslava Koutníková

ZÁBAVNÉ TVOŘENÍ

Od září pracuje ve škole kroužek Zábavného tvoření. Žáci pracují s různými materiály,
se kterými lze vykouzlit vkusné dekorace, ať už do třídy či do bytu. Během podzimu
si vyzkoušeli vytvořit dekorace na Halloween, ale z netradičního materiálu - ze
dřeva. Vytvořené „dřevodýně“ se usídlily ve vestibulu školy a dělají tam velkou
parádu.
Advent se nezadržitelně blíží, a proto žáci nezapomněli ani na ozdobu dveří či
oken a vytvořili krásné věnce, které navodí blížící se vánoční atmosféru.
Mgr. Miroslava Koutníková

DEN STROMŮ
V pátek 22. října si žáci 7. tříd připomněli Den stromů - svátek oslavující stromy jako nepostradatelné součásti našeho života i krajiny, bez
kterých by naše planeta nemohla
existovat. Postupně se žáci vystřídali
na třech stanovištích. Plnili rozmanité úkoly, informace o stromech získávali na školní zahradě i ve třídě. Ve
školních dílnách tvořili z přírodních
materiálů. Strávili tak příjemný „stromový“ podzimní den.
Mgr. Martina Řehořová

2. ZŠ MILEVSKO
ŠESŤÁCI A SEDMÁCI V PLANETÁRIU
Žáci šestých a sedmých
ročníků se 20. října a 3. listopadu zúčastnili exkurze
do Hvězdárny a planetária
prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci. Nejprve
pozorovali promítnutou
hvězdnou oblohu v kupoli
hvězdárny. Lektor jim velmi poutavě sdělil informa-

ce o naší Mléčné dráze a navázal povídáním s fotograﬁemi objektů hlubokého
vesmíru. Zhlédli také ﬁlm Zpátky na Měsíc o jednotlivých cestách sond nebo lidí
na tuto naši družici v minulosti a také v budoucnosti. Bonusem na závěr bylo
pozorování Slunce solárním dalekohledem. Za exkurzi děkujeme Jihočeské hospodářské komoře, která ji pro žáky zařídila a ﬁnancovala.
Mgr. Petra Říhová, Mgr. Hana Jeřábková

VÝKUP KAŠTANŮ A ŽALUDŮ
Ve čtvrtek 4. listopadu se opět konal
výkup kaštanů a žaludů. Celá akce
proběhla ve spolupráci s Lesní správou Orlík nad Vltavou s. r. o. Děkujeme
dětem i rodičům za to, že i za tak
nepříznivého počasí kaštany a žaludy
přinesli a pomohli tak mnoha zvířatům přežít zimu.
Mgr. Hana Prášková

SOŠ A SOU MILEVSKO
BUDOUCÍ PEČOVATELÉ NA EXKURZI
V úterý 9. listopadu se naši
žáci vypravili na workshop
do Nemocnice Na Pleši,
jejíž motto zní: „Úplně
jiná nemocnice“. Jedná se
o soukromé zdravotnické
zařízení umístěné uprostřed přírody nedaleko
Prahy. Dělá špičkovou
medicínu a dělí se na dvě
oddělení – onkologické centrum a rehabilitační centrum. Akce se uskutečnila
díky Jihočeské hospodářské komoře.
„Vyzařoval zde genius loci. Historie tohoto komplexu prý sahá až do roku 1901.
Zaujal mě rozlehlý park, rostou v něm houby a volně pobíhá lesní zvěř. Od jiných
nemocnic se liší individuálním přístupem k pacientům,“ nadšeně poznamenala
Natálie Blechová, žákyně 2. ročníku oboru sociální činnost.
Účastníkům se věnovalo postupně několik zaměstnanců – lékařka, hlavní sestra,
kaplanka, sociální pracovnice a další. V rámci tvořivé dílničky bylo možné vyrobit
si drobné předměty tak, jak je produkují pacienti pod vedením kaplanky. Celý
prostor voněl levandulí, pěstovanou v areálu.
Miroslava Krejčová

MŠ KLUBÍČKO
STRAŠIDELNÝ DEN
V pondělí 1. listopadu se děti
v MŠ Klubíčko oblékly do strašidelných kostýmů a oslavily
halloweenský svátek. Musely
projít strašidelnou stezkou, kde
na ně čekal pavouk Ferda, duch
Olbram, mumie Julie, kostlivec,
vlkodlak a čarodějnice. Kouzelně osvětlenou chodbou došly
k dýni Evelíně, kde za splnění
úkolů dostaly osvědčení „Přemožitele strašidel“ a sladkou odměnu.
Kolektiv MŠ Klubíčko

MŠ SLUNÍČKO
POHÁDKOVÝ LISTOPAD
Komu se poštěstí ocitnout se v listopadu v oceánu plném rybiček a jen tak si
zaletět do vesmíru? Naší Mateřské škole Sluníčko se to povedlo. Díky mobilnímu
planetáriu, které k nám zavítalo a jeho úžasným 3D efektům si mladší děti prožily
příběh rybek pod mořskou hladinou a ti starší se skoro dotýkaly hvězd a planet

přímo ve vesmíru. A aby té
kultury nebylo málo, přivítali jsme, pochopitelně
za přísných proticovidových opatřeních, divadelní vystoupení s názvem
O prasátku Arturovi z Karlovarského hudebního
divadla. Artur děti naučil
třídit odpad, reálně si vyzkoušely, co do jakých kontejnerů patří, poučil je o užitečnosti zvířátek, a jak je důležité si nejen hrát, ale i učit se nové věci. A do třetice
děti z oddělení Veverek a Zajíčků prožily krásný příběh z divadla Okýnko O zlobivém
Andělíčkovi. Andělíček Toníček děti nejen pobavil, ale už lehce navodil vánoční
atmosféru.
Kolektiv MŠ Sluníčko

MŠ KYTIČKA
O JABLOŇCE
Název svého příspěvku
jsem si půjčila z oblíbeného leporela svého dětství.
Eduard Petiška tu s ilustrátorkou Helenou Zmatlíkovou v jednoduchém
příběhu seznamuje děti
s jabloňkou, která roste
na zahrádce malého Martínka a ten sleduje jabloňku v průběhu všech ročních obdobích a učí se o ni pečovat.
Na zahradu Mateřské školy Kytička jsme s dětmi letos v červnu zasadili také jabloňku. Ta byla darem od rodičů dětí, odcházejících po prázdninách do základní školy,
a my jsme se všichni těšili na to, jak budeme jabloňku pozorovat, pečovat o ni
a těšit se z jejích šťavnatých jablíček.
Náš příběh ale šťastný konec nemá. Po prvním listopadovém víkendu zbyla na
školní zahradě po jabloňce pouze jáma pečlivě přikrytá drny a opěra. Stejně tak
dopadl opodál zasazený muchovník. Nechápaly děti, nechápali dospělí…Ten, kdo
nutně „potřeboval“ právě naši jabloň a náš muchovník, si oboje musel vyhlédnout,
připravit rýč, překonat plot… Nebyla by jednodušší, a hlavně poctivější návštěva
zahradnictví?
Nejefektivnější metodou je zážitkové vzdělávání nebo vzdělávání prožitkem, při
níž je vnímání dětí provázeno intenzivní emocí. Věřte, že takových prožitků
a následných emocí bychom děti i sebe propříště chtěli ušetřit.
Bc. Marcela Brčková, DiS.

VÁNOČNÍ JARMARK V MUZEU
Po dlouhé pauze, způsobené covidem,
opět milevští muzejníci chystají svůj tradiční vánoční jarmark s ukázkami starých
řemesel. Koná se jako obvykle první prosincovou neděli, tentokrát tedy 5. prosince, od 9 hodin do 17 hodin v Milevském
muzeu, na druhém nádvoří zdejšího kláštera. Můžete se zde opět setkat s ukázkami
tradičních řemesel, ať už jde o práci hrnčíře, řezbáře, sedláře, o předení na kolovrátku či paličkování. Zakoupit si zde budete moci například ručně zhotovenou
keramiku, vánoční přáníčka a milevské miniaturní betlémy, vánoční květinové
dekorace, ozdobné minerály a kameny, knihy, rukodělné autorské šperky, perníčky,
repliky historické keramiky a skla, vizovické pečivo nebo cukrářské výrobky. V prodeji bude i vystřihovací papírový Milevský betlém.
V horním sále muzea si také můžete prohlédnout právě probíhající vánoční výstavu
s názvem „Já bych rád k Betlému…“. K tomu vám zahraje i ﬂašinetář Jan Roháč.
Těšíme se opět po dvou letech na shledání s vámi a doufáme, že i přes vzrůstající
čísla výskytu covidu se jarmark uskuteční. Úřední pokyny je však nutno dodržovat,
a tak připomínáme nutnost respirátorů a očkování.
lp
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – VÁNOČNÍ ZVYKY NA MILEVSKU
Jako „Svátky blaha, pokoje, radosti – veselé vánoční hody! Dojemné svátky, opředené
kouzlem zkazek, obyčejů, písní, koled, pověr…“ charakterizuje Vánoce Čeněk Zíbrt
ve své známé knize Veselé chvíle v životě lidu českého. Tento proslulý český historik
byl rodákem z Kostelce nad Vltavou. Zabýval se etnografií a ve své bohaté bibliografii nezapomněl zaznamenat rovněž zvyky z milovaného okolí Milevska.
Barborky jsou jedním z mála zvyků, které přetrvaly do současnosti. „Na sv. Barboru
zasadí větvičku višně do hrnku s vodou a dají do tepla. Každý den vodu vyměňují až
do Vánoc. Komu se proutek zazelenal, ten dlouho nezemře.“ Další způsob tradice
Barborek popsal jiný milevský pamětník: „Na sv. Barboru sázívají do květináče,
zemí naplněného, tři větévky. Jeden zasadí větévku višňovou, druhý trnkovou a třetí
hruškovou. Než je však vsadí, napíše každý na lístek to, co by si přál, aby se mu
vyjevilo. Lístky pak přilepí na větvičky a je i s květináčem dají do sklepa, kde je každý
den zalévají. Komu se větvička do Štědrého večera zazelená, tomu se prý vyjeví to,
co je na lístku té větvičky napsáno.“
Název Štědrý den je u nás doložená od 14. století. Jak pojmenování napovídá,
náplní dne bylo předávání dárků nebo nadílek. Rodiče dávali dárky dětem, kmotři
kmotřencům, hospodáři duchovním, žákům, čeledi, mistři tovaryšům, sousedi
sousedům, páni poddaným a poddaní pánům.
Štědrý den byl postním dnem, přesto lidé nezůstávali hlady. Pekly a vařily se
různé bezmasé pokrmy. Pamětnice z Milevska se zmiňuje: „Calty štědrovečerní.
Jsou to placky ztloušti prstu ze syrových brambor a ječné mouky. Na vrchní straně
jsou čtverečkované, žlábkované. Pekli je na plotně na plechu jako lívance. Do hněda
upečené omastili. Pekli je na Štědrý den pro lidi, kteří se od rána postili.“
Štědrovečerní jídlo, které je dnes všeobecně známé, se jmenuje: „Černý kuba. Na
vesnicích u nás vaří hospodyně o Štědrém večeru kaši z krupek, suchých hub, maštěnou
máslem. Někde by se bez nich ani neobešli, právě tak, jako zámožní bez ryb a bez
vánočky.“ Pamětník z Přestěnic nám přibližuje další ingredience: „Černý kuba je
z krupek, česneku, hub a marjánky. Osolí jej a dají upéci na rendlík.“
Ořechy tvořily nezbytnou součást štědrovečerní hostiny. Staří i mladí se o Štědrém
dni odedávna bavili výrobou hraček z ořechových skořápek. Velmi známý zvyk
popsal pamětník z Klisince: „O Štědrém večeru pouštíme po večeři skořápky na vodu
v misce. Komu plave skořápka daleko na vodě, říkají, že se dostane daleko do světa.“
Vánočka patří mezi naše nejstarší vánoční obřadní pečivo. Zpočátku byla sice
podlouhlá, ale nebyla pletená a byla známá už ve 14. století. Její původní vzhled

se časem měnil na vrkoče, pletence, štědrovky – tedy dnešní podobu vánočky.
Pletence mají připomínat betlémské dítě zabalené v peřince. Vánočky bývaly svátečním dárkem pro vrchnost, pekaři je dávali svým stálým zákazníkům. Pamětník
ze Záhoří u Písku vzpomíná: „Hospodář daruje hospodyni na Štědrý den štědrovku
(vánočku), která znamená přání, aby hospodář příštího roku měl všeho hojnost
a zvláště, aby se mu na poli zdařilo obilí.“ a dále zmínil „Od Štědrého večera až do
Tří Králů má ležeti vánočka na stole a každému ji podati, kdo přijde do stavení, aby
nevynesl štěstí.“
Již staří Čechové se bavili hrozbami těm, kteří se nepostili, že neuvidí zlaté
prasátko. Písemné zmínky o zlatém prasátku existují již v 16. století. „Kdo se na
Štědrý den postí, uvidí večer při večeři zlaté prasátko. Pod talířem peníz /dříve
šesták/, který po venku rodiče tam dětem při prostírání dávali místo jiného štědrovečerního dárku. Na Štědrý den po večeři dávají si děti na stůl peníze, kdo jich kolik
má. Kdo si jich uspořil nejvíce, tomu říkají, že bude míti v životě hodně jmění.“
Peníz pod talířem měl přinášet také štěstí, tento zvyk přetrvává v některých
domácnostech dodnes ve formě šupiny z kapra.
V letošním roce vychází Štědrý den na pátek, pamětník z Velké připomíná k tomuto
dni místní pověru: „ Je-li Štědrý den v pátek, postíme se, s lačným žaludkem jdeme
do kostela a po návratu napijeme se každý trochu kořalky. Kdo prý pije v pátek před
Vánoci, nebude prý píti celý rok. Kdo se však na Štědrý den nepostí, pro toho prý si
přijde před večeří čert.“
Zvyky a pověry o tom, jak zajistit úrodu na další rok, zmiňuje pamětník ze Zhoře:
„Vejde-li do stavení na Štědrý den dříve cizí mužský, budou se rodit býčkové, když
ženská, tedy jalovice. Položí řetěz do kruhu a do něho nasypou všeho druhu obilí
slepicím, aby nezanášely. Krví z ryby lína vymažou se koňům žlaby a pak dá se jim
do nich směska všeho obilí, aby se dobře krmili. Vrkají-li holubi na Štědrý den, bude
rok mokrý, nevrkají-li, suchý.“
Od 14. století se objevuje obyčej koledy, tedy obchůzky po staveních od Štědrého
večera do Nového roku, spojené s říkadly, zpěvy i hrami o narození Páně, vrcholící
obdarováním od domácích. Nejdříve chodívali po koledě hlavně malé i větší děti,
studenti a žáci. V 15. až 17. století byla koleda pro žáky důležitým zdrojem obživy.
Některé místní koledy se později rozšířily po celém území a postupně zlidověly.
Milevský původ má dnešní koleda „Dej Bůh štěstí tomu domu“.
Mgr. Petra Kratochvílová, Milevské muzeum

Dej mu štěstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu,
malému děťátku,
Kristu pacholátku narozenému.
On rozdává chléb, žemličky,
jabka, hrušky i oříšky.
Za naše zpívání a koledování,
dej vám pámbu požehnání.
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SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI
Ve čtvrtek 11. listopadu se v Nízkoprahovém zařízení Fanouš
konala akce Volání na
svatého Martina na
bílém koni. Svatý
Martin vyslyšel volání
dětí a přijel na bílém
koni na Hůrecký
kopec. Děti si při této
příležitosti v klubu Fanouš vyrobily krásné lucerničky, které nádherně celý kopec
rozsvítily. Velké poděkování patří paní Pichové, která vyprávěla dětem o svatém
Martinovi, díky ní se mohla tato akce uskutečnit.
Olga Koudelková a Gabriela Němcová

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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SANATORIUM CHOTOVINY

PRESTIŽNÍ KLINIKA S PĚTADVACETILETOU PRAXÍ
ESTETICKÉ OPERACE
• horní a dolní víčka
• operace obličeje, čela, krku
• zvětšení prsou – augmentace
• modelace a zmenšení prsou
• modelace a zvětšení prsou
• výměna silikonových implantátů
• abdominoplastika – plastická operace
břicha
• abdominoplastika s liposukcí
• úpravy jizev po jiných operacích
• odstálé boltce
• liposukce – odsávání tuku
• gynekomastie – redukce prsní žlázy u mužů
• zarůstající nehty

• labioplastika – zmenšení stydkých pysků
• vaginoplastika – zúžení poševního vchodu
LASEROVÉ OPERACE
• vyrovnání jizviček po akné
• odstranění rozšířených žilek
• operace chrápání, chronické rýmy, polypů
• odstanění pih, fibromů, bradavic,
xantelasmat
• epilace chloupků
CÉVNÍ CHIRURGIE
• laserové operace křečových žil
• bezbolestná operace hemoroidů
• sklerotizace cév a metličkových žilek

OMLAZOVACÍ METODY
• plazma terapie – novinka v omlazení
• vyplňování vrásek
• aplikace botulotoxinu, kyseliny hyaluronové
• omlazení intimních partiích kyselinou
hyaluronovou
• odstranění vrásek
• odstranění nadměrného pocení –
hyperhidróza
• kožní poradenství
CHIRURGIE RUKY
• syndrom karpálního tunelu
• Dupuytrenova kontraktura

SANATORIUM PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, s. r. o.
Zámecká 252, 391 37 Chotoviny, tel.: +420 381 284 335–6
www.sanatoriumchotoviny.cz, info@sanatoriumchotoviny.cz, www.facebook.com/sanatoriumchotoviny/
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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 úterý 14. prosince 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: cesta na Vášův mlýn
Výherci: Martin Kostínek, Vladimír Rosenzweig a Jiří Zdeněk, všichni z Milevska
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