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V  těchto  dnech  vrcholí  první  část  soutěže 
jihočeských škol, při které školáci vytvářeli 

znaky svých měst a obcí výhradně z odpadového 
materiálu. Nyní probíhá celkem sedmnáct oblast-
ních  výstav,  kde  svá  díla  předvádějí  veřejnosti. 
V  jejich  rámci  odborná  porota  vybrala  z  každé 
oblasti  tři  nejzajímavější  znaky,  které  postupují 

na celokrajskou výstavu v Českých Budějovicích. 
„V rámci celého kraje se přihlásilo šedesát osm škol, 
ale  vytvořených  znaků  je  třiadevadesát,  protože 
z některých  škol došlo nakonec děl víc. Celá  sou-
těž je zároveň pokusem o rekord, na který dohlíží 
agentura  Dobrý  den  z  Pelhřimova,“  uvedla  Len-
ka  Pravdová,  regionální  manažerka  společnos-

Znaky měst z odpadů určitě zaujmou
Veřejné jednání 

Zastupitelstva města
Veřejné zasedání 

Zastupitelstva města se koná 
ve středu 8. a 22. prosince 

od 17 hodin ve velkém sále DK.

ti EKO-KOM, a. s., která soutěž spolu s Jihočes-
kým krajem vyhlásila. Úkolem žáků bylo vytvořit 
z  běžně  využitelných  odpadů  znak  své  obce  či 
svého  města.  Soutěž  a  rekordní  pokus  by  měl 
netradiční  formou  podpořit  ekologické  myšlení 
dětí a ukázat, že z odpadů se dají vyrobit i krásné 
věci. Takto vzniklý znak bude reprezentovat obec 
při pokusu o světový rekord ve vytvoření největší 
galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpa-
dových  materiálů.  Zároveň  soupeří  s  výrobky 
ostatních  škol  Jihočeského  kraje  o  nejzajímavě-
ji vytvořený znak města nebo obce z odpadů. Ze 
sedmnácti oblastních kol postoupí vždy první tři 
na krajskou výstavu, která se koná v době od 1. do 
14. prosince v Domě kultury Metropol v Českých 
Budějovicích. Bude zde k vidění kolem padesát-
ky nejzajímavějších děl. Čtyřicet nejlepších z nich 
pak bude reprezentovat Jihočeský kraj v celostát-
ním kole soutěže, které proběhne formou rekord-
ní  galerie  znaků  měst  a  obcí  na  veletrhu  GO 
a Regiontour v Brně od 13. do 16. ledna 2011.

Výsledky:
1. místo – 1. ZŠ T.G.Masaryka, Milevsko
2. místo – 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko
3. místo – ZŠ Chyšky

Uzávěrka lednového čísla 
Milevského zpravodaje 

(vyjde 10. 1. 2011) 
je ve středu 

29. prosince 2010.
 Předem děkujeme 

za včasné zaslání příspěvků.
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Dne 10. listopadu 2010 bylo na ustavujícím zase-
dání Zastupitelstva města Milevska zvoleno nové 
vedení města. Starostou se stal opětovně Bc. Zde-
něk  Herout  (ODS),  místostarostou  Mgr.  Martin 
Třeštík  (ČSSD),  do  Rady  města  byli  jmenováni 
kromě dvou již jmenovaných ještě MUDr. Zdeněk 
Hobzek (ODS), JUDr. Martin Kupec Ph.D. (ODS), 
Mgr.  Vlasta  Machartová  (ČSSD),  Ing.  Václav 
Pavlečka  (ČSSD),  Mgr.  Ivana  Stráská  (ČSSD). 
Nového místostarosty Mgr. Martina Třeštíka jsme 
se zeptali na pár otázek:
 
1) V minulém volebním období mělo město 
místostarosty dva. Znamená to, že vaše prá-
ce bude podstatně náročnější, než měli vaši 
předchůdci?
Do jisté míry to tak asi bude, protože když roz-
dělíte nějaký úkol mezi dva lidi, určitě na každé-
ho připadne větší část, než při dělení mezi tři. 
Ale při dobré spolupráci a efektivním přístupu 
věřím, že to v tandemu se starostou dokážeme 
zvládnout v plné šíři a doufám, že i v dobré kva-
litě. Ostatně dva místostarostové  tu byli zatím 
jen v minulém volebním období, předtím měs-
to  vždy  vedli  jen  dva  uvolnění  –  a  vlastně  po 
jistá období dokonce jen jeden. Spoléhám také 
hodně na dobrou práci a podporu úřadu, pro-
tože tam nakonec efektivita a i úspěšnost vede-
ní města má hlavní základnu.

Milevská radnice má nové vedení
2) Jak konkrétně máte rozděleny jednotlivé 
oblasti činnosti města?
Já  budu  mít  na  starosti  především  finanční 
a hospodářskou oblast – tedy rozpočet, finance, 
investice – zejména do infrastruktury a rozvo-
je města, městský majetek. Dalšími resorty jsou 
kultura a školství, kam spadají městské kulturní 
organizace – Dům kultury, knihovna, muzeum 
a školy a školky. Pak také sport a s ním SPOS. 
Doplňuje  to  mezinárodní  spolupráce.  Starosta 
má mezi svými resorty vnitřní chod úřadu, bez-
pečnost (tedy městskou policii), dopravu, život-

ní  prostředí  a  pořádek 
ve městě, tedy i Služby 
Města  Milevska,  a  pak 
sociální  oblast.  Tohle 
rozdělení  je  počáteč-
ní  a  bude  se  možná 
ještě  upřesňovat,  ale 
o zásadní změny už asi 
nepůjde.  Vedle  tohoto 
rozdělení mezi starostu 
a  místostarostu  chce-
me  postupně  pro  kaž-
dou oblast určit jedno-
ho z ostatních radních, 

který bude uvolněnému resortnímu „ministro-
vi“ jakýmsi zástupcem, konzultantem nebo pří-
padně oponentem.

3) Jaké první kroky chcete uskutečnit v začát-
ku svého funkčního období?
Na  začátku  to  bude  určitě  důkladné  seznámení 
s každou svěřenou oblastí a organizací, tedy ana-
lýza stavu a problémů, inventura běžících projektů 
i záměrů, pohovory s vedoucími odborů a organi-
zací. Mimo to ale už od první chvíle velmi inten-
zivně pracujeme na rozpočtu města pro rok 2011. 
Ten  je  ve  výchozí  verzi  připraven,  ale  chtěli  by-
chom ještě udělat některé kroky, které ho více při-
blíží naší představě úspornosti, účelnosti a trendu 
k posílení stability městských financí. Zejména na 
něj  chceme  navázat  základní  rozpočtový  výhled 
na celé volební období – roky 2011-2014, ve kte-
rém  budeme  modelovat  cestu  a  cíle,  které  chce-
me ve financování města sledovat. Přitom je nut-
né vše stihnout tak, aby se nemuselo začínat příští 
rok s rozpočtovým provizoriem. Rozpočet je tedy 
v těchto prvních okamžicích hlavní téma.

4) Jak se tato funkce dotkne vašeho rodinné-
ho života?
Myslím, že by to neměla být až tak zásadní změna, 
pracovně vytížený jsem byl celkem dost i předtím. 
A koneckonců se v komunální politice pohybuji 
poměrně dost dlouho, a tak to v mnoha ohledech 
pro ostatní členy rodiny nemusí být zas tak moc 
nové. Doufám tedy, že to se mnou všichni vydrží.

Děkujeme za rozhovor.

Informace z jednání Rady města Milevska

19. schůze Rady města Milevska dne 26. 10. 2010
Rada  města  Milevska  na  své  19.  schůzi  mimo  jiné  souhlasila  s  před-
ložením žádosti na připravovaný grantový projekt z Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost – výzva číslo 69 „Vzdělávání pro územní 
veřejnou správu“, prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby, oblast 
podpory 4.1  –  Posilování  institucionální kapacity  a  efektivnosti  veřejné 
správy. Podporovanými aktivitami  (typy činnosti)  jsou aplikace moder-
ních  metod  zvyšování  výkonnosti,  kvality  a  transparentnosti  veřejné 
správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti a kvali-
ty úřadů veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostoru pro 
zlepšení a k návrhům řešení skrze vzdělávání; rozvoj vzdělávacích progra-
mů, vytváření nových vzdělávacích programů a vzdělávání cílové skupiny. 
Mezi cílové skupiny patří územní samosprávné celky a úřady územních 
samosprávných celků,  jejich orgány a  jejich zaměstnanci, politici územ-
ních samosprávných celků včetně volených zastupitelů územních samo-
správných celků. Při realizaci výzvy v podmínkách města se jedná o tuto 
cílovou skupinu – zastupitelé města Milevska, zastupitelé obcí ve správ-
ním obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko, vedoucí zaměstnan-
ci městského úřadu a zaměstnanci městského úřadu. Celková výše dotace 

z Evropských fondů je 85% a spoluúčast města je 15%. Tak jak to již bylo 
i u předcházejících výzev z Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost  podle  jeho  podmínek,  město  se  v  současném  období  k  ničemu 
nezavazuje a konkrétní závazek by byl učiněn městem až na základě Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra městu Milevsku a násled-
ném podpisu vázacího aktu k poskytnutí dané dotace.

Podrobnější  informace  z  jednání  jednotlivých  schůzí  rady  naleznete  na 
webových  stránkách  města  (www.milevsko-mesto.cz,  Informace MěÚ, 
Rada města, Informace z RMM).

OPRAVA Milevského zpravodaje č. 10 vydaného dne 1. listopadu 2010:
Ve vydání Milevského zpravodaje číslo 10 došlo v článku Informace z jed-
nání Rady města Milevska k mylné informaci. Napravujeme tímto chybu 
a uvádíme, že Rada města Milevska na své 17. schůzi při výkonu působ-
nosti  Valné  hromady  SPOS  Milevsko  s.r.o.  dle  zákona  č.  128/2000  Sb. 
o obcích, § 102, odst. 2, písm. c) schválila pro rok 2011 Ceník sportovišť 
vydaný společností SPOS Milevsko s.r.o. pro rok 2010. Nedojde tedy ke 
zvyšování cen sportovních ploch, jak bylo původně uvedeno. Za uvede-
nou chybu se všem čtenářům omlouváme.

Odbor dopravy

Služba pro majitele motorových vozidel
Na Městském úřadu v Milevsku, Sažinova 843, byla zajištěna další služba pro 
občany, kteří vyřizují záležitosti na evidenci vozidel. Od 15. 11. 2010 provo-
zuje v úředních dnech (pondělí a středa od 08.00 do 17.00 hodin, v pátek 
od 08.00 do 15.00 hodin) v prostoru proti schodišti v 1. patře budovy Měst-
ského úřadu Milevsko, Sažinova 843, vybraná makléřská firma sjednávání 
smluv pojištění odpovědnosti z provozu vozidel na pozemních komunika-
cích a zastupuje v současné době devět pojišťoven: 

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.; Česká pojišťovna, a. s.; Uniqa pojišťov-
na, a. s.; Allianz pojišťovna, a. s.; Generali pojišťovna, a. s.; Kooperativa 
pojišťovna, a. s.; Triglav pojišťovna, a. s.; Wüstenrot pojišťovna, a. s.; Slavia 
pojišťovna, a. s.
Pro zákazníky je zde připravena možnost porovnání a stanovení pojistných 
částek, porovnání cen pojištění, ukončení dřívějších smluv při převodu maji-
tele vozidla, uzavření nových pojistných smluv povinného ručení i případné 
uzavření havarijního pojištění. Pro každého klienta je připraven dárek.

Ing. František Kabele, vedoucí odboru
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Odbor sociálních věcí

Hmotná nouze - pomoc ve složité životní situaci
Občanům, kteří se ocitnou v nouzi a potřebují pomoc v těžké sociální situ-
aci, je známý systém sociálních dávek - státní sociální podpora (SSP). Od 
začátku roku 2011 dojde k významným změnám právě v poskytování těch-
to dávek ze SSP. Žádosti o poskytování dávek SSP vyřizují kontaktní místa 
příslušných úřadů práce dle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje 
svůj nárok na dávky. Další z možností, jak řešit svoji obtížnou sociální situ-
aci, je požádat o dávku pomoci v hmotné nouzi, která následuje po vyčer-
pání možností SSP. Mimo příspěvku na živobytí (základní dávka pomoci 
v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby, společně posuzo-
vaných osob), je to ještě doplatek na bydlení a ve specifických případech 
dávky mimořádné okamžité pomoci. Řízení o přiznání dávky v hmotné 
nouzi  je  zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, 
který občan obdrží na Městském úřadu Milevsko, odboru sociálních věcí. 
Současně  s  tím  jsou poskytnuty potřebné  informace k vyplnění  tiskopi-
su a k dalším dokladům, které bude potřebné doložit společně se žádostí. 
Živobytí osoby (společně posuzovaných osob) je stanoveno s ohledem na 
příjem, možnost jeho zvýšení, majetkové poměry a další okolnosti (jako je 
např. dietní stravování, délka setrvání ve stavu hmotné nouze, aktivní pří-
stup k hledání zaměstnání apod.). Částka živobytí se odvíjí od výše exis-
tenčního a životního minima a stanoví se individuálně pro každou osobu 
na základě zhodnocení její snahy, možností a potřeb. Výše příspěvku na 
živobytí  činí  rozdíl  mezi  částkou  živobytí  osoby  a  příjmem  osoby  nebo 
částkou živobytí společně posuzovaných osob a příjmem společně posu-
zovaných osob. Příjem rozhodný pro přiznání dávky - rozhodným obdo-
bím,  za  které  se  zjišťuje  příjem  pro  účely  posuzování  vzniku  nároku  na 
dávku v systému pomoci v hmotné nouzi, je období tří kalendářních měsí-
ců předcházejících měsíci, v němž byla uplatněna žádost o dávku. Žádost 
bude  s ohledem na  situaci vyřízena v nejkratším možném termínu. Dle 
správního řádu jsou lhůty pro vyřízení žádosti stanoveny na 30 dnů a ve 
zvlášť  složitých případech až na 60 dnů (zákon č. 500/2004 Sb.,  správní 
řád). Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Bc. Hana Augustinová, referent

Setkání v rámci plánování sociálních služeb
15. listopadu proběhlo v jídelně Domu s pečovatelskou službou v ulici 5. 
května v Milevsku setkání členů řídícího výboru a pracovních skupin, které 
jsou zapojeny do „Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko“ (dále jen plán). 
Setkání se zúčastnili také zastupitelé města a veřejnost. Tato aktivita je sou-
částí projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jiho-
českém kraji“, do kterého je město v současné době zapojeno. Na programu 

jednání bylo po úvodním slovu starosty města Bc. Zdeňka Herouta struč-
né představení projektu, historie plánování sociálních služeb na Milevsku, 
představení jednotlivých členů zapojených do organizačních struktur pro-
jektu a seznámení s aktivitami strategické části plánu. Setkání bylo ukon-
čeno diskuzí nad otázkami ze sociální oblasti. Další plánované setkání již 
bude mít více pracovní charakter, neboť bude zaměřeno na aktualizaci akti-
vit ve strategické části plánu. Komunitním plánováním se milevský region 
zabývá 10 let, v současné době je vyhotovena 4. verze plánu.

Ing. Ladislav Kotalík, vedoucí odboru

Ceny  vodného  a  stočného  byly  před  rokem 
1989 dlouhodobě drženy na nízké úrovni. Roz-
díl  mezi  skutečně  vynaloženými  provozními 
náklady  a  vodným  a  stočným  vybraným  od 
odběratelů  dotoval  stát.  Dotace  stát  po  same-
tové  revoluci  postupně  odbourával,  přičemž 
současně  výrazně  zpřísňoval  nároky  na  kvali-
tu pitné vody a čištění odpadních vod. Tyto vli-
vy vyvolaly značný růst cen. Dnešní ceny vod-
ného  a  stočného  odrážejí  skutečně  vynaložené 
náklady  na  výrobu  pitné  vody,  její  distribu-
ci a na odvádění a čištění odpadní vody. Stále 
však ve většině lokalit nejsou na takové úrovni, 
aby pokryly potřebné investice do obnovy a roz-
voje vodohospodářské infrastruktury. To se týká 
zejména menších sídel.

Jak se tvoří cena vodného a stočného?
Cena  vodného  a  stočného  se  stanovuje,  v  sou-
ladu  se  zákonem  o  cenách  a  jeho  prováděcími 
předpisy, na základě kalkulace. Do ceny mohou 
být  zahrnuty  pouze  oprávněné  náklady  a  při-
měřený  zisk.  Nejvýznamnějšími  nákladovými 
položkami  jsou  poplatky  státu  za  odběr  povr-
chové  a  podzemní  vody,  náklady  na  energie, 

Ceny vodného a stočného
opravy vodohospodářské infrastruktury a mate-
riál,  mzdové  náklady  a  nájemné,  ze  kterého  je 
hrazena obnova vodohospodářské infrastruktu-
ry. Odlišnost cen v jednotlivých lokalitách je tak 
dána  jak místními podmínkami (typ a velikost 
zdroje, umístění spotřebišť nebo stupeň využití 
potřebných kapacit), tak zejména mírou pokrytí 
investičních potřeb z nájemného.

Kdo cenu vodného a stočného stanovuje 
a kontroluje?
Cenu vody stanovují ve většině případů vlast-
níci  vodohospodářské  infrastruktury  (města, 
obce  či  jejich  svazky),  a  to  na  základě  návr-
hu vodárenské společnosti. Vlastníci posuzují 
oprávněnost návrhu a zabývají se jeho dopady 
na odběratele. Ze zákona o cenách navíc vyplý-
vá, že cena vodného a stočného je cenou věcně 
usměrňovanou.  To  ukládá  vodárenským  spo-
lečnostem řadu povinností, jak mají při tvorbě, 
tak  následně  při  vyhodnocení  ceny  postupo-
vat.  Na  dodržování  určených  pravidel  dohlíží 
kontroloři  příslušných  finančních  ředitelství. 
Tvorba ceny vodného a stočného tak podléhá 
několika kontrolám. 

Jaký bude další vývoj cen vodného a stočného?
Mezi  faktory,  které  zřejmě  budou  nejvýraz-
něji  ovlivňovat  vývoj  cen  vodného  a  stočného 
v následujících letech, patří vedle oborové infla-
ce požadavky státu (nové poplatky nebo zvýše-
ní stávajících, změna sazby DPH) a požadavky 
vlastníků  infrastruktury  na  nájemné.  Zatím-
co  požadavky  státu  zřejmě  dopadnou  plošně 
na naprostou většinu odběratelů, budou o nové 
výši  nájemného  rozhodovat  města  a  obce  pro 
každou  lokalitu  individuálně.  Obecně  lze  ale 
konstatovat,  že  ceny  vodného  a  stočného  zřej-
mě porostou pro odběratele zejména v menších 
sídlech  nad  hranicí  obecné  inflace.  Přes  toto 
nepříznivé očekávání stále platí, že náklady na 
vodné a stočné představují v rodinných rozpoč-
tech jen zhruba jedno procento celkových výda-
jů. Výrazné omezování spotřeby vody v domác-
nostech již není možné očekávat, úspory je však 
možné  hledat  v  jiných  položkách  rodinného 
rozpočtu.  Jen  pro  srovnání,  cena  litru  balené 
vody v obchodě se pohybuje v rozmezí od 4 do 
6  korun,  cena  litru  vody  natočené  z  kohoutku 
činí v průměru okolo 6 haléřů. Kvalita produktu 
je srovnatelná, cena je k zamyšlení.
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Ke  konci  měsíce  října  byl  spuštěn  na  webových  stránkách  www.
milevskem.cz nový internetový portál. Vytvoření centrálního turis-

ticky-kulturního informačního portálu pro město Milevsko a jeho okolí 
zahrnuje nabídku turistických a kulturních cílů, nabídku možností uby-
tování, informace o pořádaných kulturních akcích a volnočasových akti-
vitách. Hlavním přínosem je centralizace a kompletace  informací, kte-
ré  napomohou  občanům  i  turistům  více  přiblížit  možnosti  kulturního 
a společenského programu vhodného pro trávení volného času. Zásad-
ním přínosem tohoto projektu  je  také změna způsobu distribuce vstu-
penek na kulturní akce, pořádané Domem kultury Milevsko – tedy na 
akce v Domě kultury a kině Bios eM. Zájemci budou mít možnost on-
line rezervovat vstupenky na pořádané akce a ty si následně vyzvednout 
v jednom ze třech distribučních míst v Milevsku, nebo si je zde bez před-
chozí rezervace přímo zakoupit – jedná se o distribuční místa: Turistické 
informační centrum Milevsko - Husovo nám. 391, Pokladna v DK Milev-
sko – Nádražní 846 a Pokladna v kině Bios eM (vždy před představením) 
– ul. 5. května 117. Tento systém bude plně funkční od ledna 2011.

Vít Kratochvíl, DK Milevsko

Tento projekt realizoval Dům kultury Milev-
sko a byl podpořen z grantového programu 
JIHOČESKÉHO KRAJE „Produkty a služby 
v cestovním ruchu 2010“.

Nový internetový portál 
milevskem.cz

14. listopad  je  Světovým  dnem  diabetu.  V  neděli  v  podvečer  se 
v Milevsku sešlo téměř 70 lidí, aby svou účastí na lampiónovém 

průvodu podpořili všechny diabetiky. Akci uspořádalo Občanské sdružení 
Diacel, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek a zapojilo se tak 

už počtvrté do pořádání Pochodu proti diabetu, který se koná v různých 
městech nejen v republice, ale i po celém světě. Velice nás všechny potěšil 
zájem veřejnosti. Všechny děti měly určitě velkou radost z lampiónků.

Z. Staňková, OS Diacel Písek

Pochod proti diabetu 
v Milevsku

ZP MV ČR varuje!
Množí se případy, kdy některé agentury pracující pro konkurenční zdravotní pojišťovny poskytují lživé infor-
mace, na jejichž základě nutí pojištěnce podepsat přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. Pracují bezohledně 
a agresivně. Pod záminkou zřízení elektronické zdravotní karty IZIP zároveň pojištěnec podepisuje i přihlášku 
k jiné zdravotní pojišťovně, aniž by mu byla tato skutečnost známa. Náboráři dále například tvrdí, že Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) končí svoji činnost, což samozřejmě není pravda.

Doporučujeme našim klientům, aby nepodepisovali nic na ulici a vše si v klidu přečetli a promysleli! Stejně tak 
je na místě opatrnost, navštíví-li Vás náborář doma. Zjistěte si, kdo Vám službu nabízí a jménem koho vystupu-
je, neboť ZP MV ČR prostřednictvím náborových agentur žádné služby svým klientům neposkytuje !  

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí již rok elektronickou zdravotní Kartu života (není totožná s kar-
tou IZIP). Pokud si ji zřídíte, máte možnost doma na internetu sledovat, jakou zdravotní péči za Vás zdravotnic-
ká zařízení vykázala a zdravotní pojišťovna zaplatila. Také je zde rychlý přístup záchranky k důležitým údajům 
v případě ohrožení života a též telefonní kontakt na osobu blízkou, pokud byste s ohledem na svůj zdravotní 
stav nemohli sami komunikovat. Veškerá data máte nyní pomocí SMS i ve Vašem mobilu.

V případě, že už se Vám stalo, že jste byli takto oklamáni a přeregistrováni, neváhejte a obraťte se na nejbližší 
pracoviště ZP MV ČR. Čím dříve, tím větší je šance na nápravu. 

V případě nejasností volejte na naši infolinku 844 121 121, popř. klientské oddělení pobočky České Budějovice, 
tel. 387 782 111
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Novým  jednatelem  Služeb  Města  Milevska 
(SMM) se stal Michal Polanecký, kterému jsme 
položili několik otázek.
 
Nastupujete do SMM v zimním období, kdy je 
mnoho úkolů spojených s odklízením sněhu. 
Jak jsou SMM připraveny na přívaly sněhu?
Jako  každý  rok  probíhá  zásobení  posypovým 
materiálem a připravuje  se  technika. Po dob-
rých  zkušenostech  z  loňské  zimy,  byla  pone-
chána „sněhová linka“. Jediný rozdíl  je v tom, 
že  ji  v kontaktech najdete  jako  linku pohoto-
vostní a zůstává v platnosti po celý rok nejen 
pro  řešení  problémů  s  odstraňováním  sně-
hu, ale je zde i pro ostatní roční období. Je tak 
možné na ní oznamovat  i potřebu sečení  trá-
vy a úklidu např. kolem kontejnerů. Pro letošní 
zimu se také přes Úřad práce podařilo zajistit 
tzv. VPP, tedy veřejně prospěšné práce. Pracov-
níci  takto  zaměstnaní  budou  pomáhat  s  ruč-
ním  úklidem  sněhu,  kde  není  možno  použít 

Služby Města Milevska

těžkou  techniku.  Pro  tyto  potřeby  uvažujeme 
také s nákupem sněžných fréz na úklid chod-
níků.  Úklid  sněhu  se  řídí  nařízením  města, 
které je k dispozici na internetových stránkách 
města Milevska a obsahuje chodníky a komu-
nikace  ve  vlastnictví  města.  Krajské  komuni-
kace např. Nádražní, Riegrova, Masarykova, 5. 
května, Čs. legií a Švermova ulice jsou uklízeny 
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.

Co vás čeká v nejbližších dnech na nové pozici?
Je mnoho věcí, které je třeba udělat. Luděk Hej-
ný firmu zdravě „rozjel“, já nyní musím navá-
zat a pokračovat v rozpracovaných projektech. 
Prioritou je nasmlouvání dostatečného objemu 
zakázek  pro  chod  společnosti  v  příštím  roce. 
Hlavním  partnerem  zůstává  město  Milevsko, 
kde  je  třeba  spolupracovat  s  vedením  města 
a s jednotlivými odbory. Doufám, že se podaří 
tuto spolupráci udržet, o což jsem se snažil za 
město již jako místostarosta. Důležité je pokra-

čovat i ve spolupráci s Úřadem práce v Písku, 
díky které  získává město práci pro nezaměst-
nané prostřednictvím VPP.

V dnešní době se stále mluví o různých dota-
cích, co dotace a SMM?
Město  má  velké  zkušenosti  s  dotacemi  a  má 
i  svého  projektového  manažera.  Samozřej-
mě že budeme společně hledat možné dotač-
ní  tituly  např.  na  obnovu  vozového  parku. 
V  těchto  dnech  byla  městu  také  přiznána 
dotace na rozšíření sběrného dvora na sklád-
ce v Jenišovicích řádově v několika milionech, 
což  bude  znamenat  poměrně  zajímavé  zkva-
litnění  stávajícího  zázemí.  Na  zlepšení  život-
ního  prostředí  má  město  připraveno  několik 
dalších projektů, které je plánováno realizovat 
prostřednictvím  dotací,  např.  nová  zeleň  na 
starém sídlišti, kde v případě úspěšnosti bude 
mnoho práce i pro SMM.

Děkujeme za rozhovor.

Služby Města Milevska, 
spol. s r. o.
Karlova 1012
Milevsko 399 01

Kontakt:
infolinka (6:00 - 14:30 hodin)
382 521 362

pohotovostní linka
724 710 900

jednatel
602 112 136

vedoucí úseku provozu
724 710 901

vedoucí technického úseku
724 710 903

vedoucí ekonomického úseku
724 710 902

kontejnery (odvoz)
382 521 447

skládka Jenišovice
382 584 153

e-mail: smmil@smmilevsko.cz
www.smmilevsko.cz

Provozní doba

Služby Města Milevska, 
spol. s r. o. 

06:00 – 14:30 hodin

Skládka a sběrný dvůr 
Jenišovice

pondělí – pátek
08:00 – 17:00 hodin

zimní období
08:00 – 16:30 hodin

sobota
08:00 – 11:00 hodin

Sběrný dvůr Karlova 

pondělí a čtvrtek
15:00 – 17:00 hodin

sobota 
09:00 – 12:00 hodin

Veřejné záchodky

pondělí – pátek
07:00 – 17:00 hodin

sobota
08:00 – 12:00 hodin

Nabízené služby

Autodoprava 

Čištění a úklid komunikací 

Dovoz užitkové vody 

Elektroinstalační práce 

Míchání a dovoz betonu 

Náhradní zdroj elektrické energie 

Nakládání s odpady

Opravy povrchů komunikací a ploch 

Pokládání zámkové dlažby 

Práce s motorovou pilou 

Prodej písku a drtí (4-8, 11-22)

Provedení terénních úprav

Přistavení a odvoz kontejnerů

Řezání betonů a asfaltu   

Svoz odpadu            

Úklid sněhu a posyp komunikací 

Výškové práce 

Zahradnické práce, údržba zeleně 

Zednické práce

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

smmilevsko
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MARTIN PELICH
A MOTOCLUB MILEVSKO

VÁS ZVOU NA VÝSTAVU 
FOTOGRAFIÍ S NÁZVEM

FOTOGRAFIE S VŮNÍ SPÁLENÉHO BENZÍNU
Odpočiňte  si  od  předvánoční  nákupní  horečky  a  shonu  a  přijďte  si  prohléd-
nout fotografie z motokrosového Amatér cupu 2010. Autor navštívil celý seri-
ál 7 závodů a pořídil mnoho zajímavých snímků. Výstava je koncipována jako 
ohlédnutí za uplynulou sezónou a k 10. výročí Motoclubu Milevsko. Připraveno 
je 50 fotografií výstavního velkého formátu doplněných dalšími menších roz-
měrů.

Zapomeňte na záběry viděné v počíta-
či,  až  fotografie  vytištěná  na  papír  se 
stává skutečnou fotografií.

Půjčovní doba o Vánocích
27. – 29. 12.  je oddělení pro dospělé a studovna otevřena jako obvykle. 
Oddělení pro děti bude otevřené v pondělí a ve středu od 8 do 11 a od 12 
do 16 hodin. 31. 12. je knihovna uzavřená. 

Tip na vánoční dárek
Městská  knihovna  Milevsko  nabízí  možnost  zakoupení  netradičního 
vánočního dárku Průkazu do knihovny. Tento pěkný dárek můžete poří-
dit  velmi  levně.  Celoroční  průkaz  stojí  pro  děti  30,-  Kč,  pro  důchodce 
a studenty 40,- Kč, pro ostatní 80,- Kč.

Prodejní výstava knih
Až do 17. prosince můžete koupit svým dětem krásné knihy z nakladatel-
ství Thovt s výraznou slevou. Výběr knih je velký – pro všechny věkové 
kategorie, beletrie i knihy naučné, literatura v němčině i angličtině.

Městská knihoVnA MileVsko
nám. e. Beneše 1 • tel. 382 521 231

Soutěž o vstupenky

Dům kultury Milevsko připravil na čtvrtek 16. prosince vánoční koncert 
s názvem Vánoce a capella. Je sestaven ze swingových a  jazzových skla-
deb,  aranžmá  vánočních  hitů  i  méně  známých  melodií.  Celý  koncertní 
program nabízí přitažlivou atmosféru, v níž se mísí kouzlo Vánoc se svěže 

swingující jazzovou hudbou. Tři z vás teď mají možnosti vyhrát po dvou 
vstupenkách  na  tento  koncert.  Stačí  odpovědět  na  jednoduchou  otáz-
ku, vyplnit soutěžní kupon a ten odevzdat v kanceláři DK (nebo vhodit 
do poštovní schránky umístěné v DK – za hlavními vchodovými dveřmi 
nalevo) do pondělí 6. prosince.

SOUTĚŽNÍ KUPON
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jak se jmenuje vokální soubor, 
který vystoupí na Vánočním koncertě 16. prosince 2010 
v Domě kultury v Milevsku?

Odpověď: …………...…………………………………………………

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefonní spojení:





V neděli 5. prosince 2010 se v Milevském muzeu uskuteční tradiční 
Adventní  jarmark  řemesel,  který  se  zde  koná  už  desátým  rokem. 

Návštěvníci  si  budou  moci  prohlédnout  jak  ukázky  starých,  dnes  už 
mnohdy zapomenutých řemesel,  tak  i nakoupit stylové vánoční dárky, 
poslechnout si vánoční koledy a pastorely, či ochutnat horkou medovi-
nu, zkrátka nasát tu správnou předvánoční atmosféru. K vidění i zakou-
pení budou například vánoční svícny a věnce pana Pokorného z Božetic, 
své  umění  při  výrobě  předmětů  z  drátu  zde  bude  předvádět  paní  Eva 
Nahodilová  z  Písku,  výrobu  betlémů  zájemcům  ukáže  řezbář  Jaroslav 
Frencl  z  Volyně,  paní  Kotašková  z  Branic  vysvětlí  a  předvede  dětem 
výrobu figurek z vizovického pečiva, paní Nezvedová zájemce seznámí 
s uměním paličkování. Vánoční aranžování květin předvede návštěvní-
kům paní Dagmar Kolingrová, zatímco paní Glotzová z Opařan se poch-
lubí výrobky z proutí. Domácí klobásky a uzené maso zájemcům nabíd-
ne paní Ivana Batystová z Petrova Dvora u Netolic. Novinkou letošního 
jarmarku bude ukázka výroby sklářských figurek v podání paní Hálové 
z Lažánek u Blatné. Samozřejmostí bude i tradiční prodej knih s histo-
rickou tematikou, replik historického skla a keramiky či nabídka zdobe-
ných perníčků. Sortiment zboží i řemesel ovšem bude daleko širší, než 
jsme zde dokázali vyjmenovat, a tak zveme všechny zájemce k návštěvě 
jarmarku v neděli 5. prosince od 9 - 17 hodin. 

Adventní jarmark řemesel

Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku vyhlašuje 8. ročník přehlídky 
prací fotoamatérů z Milevska a jeho okolí. Vybrané fotografie budou 

vystaveny  v  prostorách  výstavní  síně  Městské  knihovny  v  Milevsku 
v měsíci březnu. Zájemci mohou své fotografie (na originálním fotopa-
píru) v barvě i černobíle o minimálním rozměru 15 x 21 cm (max. 20 x 
30 cm) odevzdat (zaslat) v Městské knihovně v Milevsku během měsí-
ce ledna 2011 – maximálně 5 fotografií neomezeného žánru. S uvede-
ním názvu (popisky), jména a adresy autora včetně kontaktu – telefon, 
mail. Těšíme se na vaše fotografie.

Josef Luxemburg, člen Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku

Přehlídka amatérských 
fotopohledů

Farní charita Milevsko ve spolupráci s Diecézní charitou České Budě-
jovice pořádá v úterý 14. prosince 2010 od 17 hodin v Latinské škole 

(přízemí) přednášku na téma Adopce na dálku – děti z Běloruska. Před-
nášet bude Taťana Šeráková z DCH Č. Budějovice. Dozvíte se o možnosti 
jednorázového příspěvku na tento projekt, konkrétní informace případ-
ným zájemcům o adopci a následovat bude diskuze. Srdečně vás v před-
vánočním čase na tuto dobročinnou akci zve Farní charita Milevsko.

Alena Růžičková

Adopce na dálku 
– děti z Běloruska
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sobota 18.,  neděle 19.   17.30 a 20.00 96 min.
PoZnáš Muže sVých snů
USA-Španělsko - Romantická komedie od Woody Allena vypovídající 
o manželství, rozvodech a nevěře. Hrají: Josh Brolin, Antony Hopkins, Naomi 
Watts, Antonio Banderas …
do 12 let nepřístupný vstupné 75,- Kč

pondělí 20., úterý 21., středa 22.  17.30 169 min.
TRon: Legacy 3D                                                                       3D
USA – Akční, sci-fi, dobrodružný, thriller – High-tech dobrodružství zasazené 
do digitálního světa, který je úplně odlišný od čehokoliv, co jste již na velkém 
plátně viděli. Fakt špičkové technické scény. V hlavní roli: Jeff Bridges.

vstupné 165,- Kč

čtvrtek 23.    17.30 a 20.00  85 min.
DoMů na Vánoce
Norsko-Německo-Švédsko - Štědrý večer a láska ve všech aspektech - i ta nevy-
dařená. Film měl úspěšnou premiéru na MFF v Torontu a San Sebastianu.
do 12 let nepřístupný vstupné 70,- Kč

pondělí 27., úterý 28.   17.30 a 20.00 114 min.
LeToPisy naRnie: PLaVba JiTřního PouTníka 3D
USA – Kouzelný svět se vrací. Obraz lodi ožije a dobrodružství začíná.

vstupné 140,- Kč

středa 29., čtvrtek 30.   17.30 a 20.00 
FoTři Jsou LoTři                                                                       2D
USA – Že by se konečně sblížili? Herecké obsazení: Ben Stiller, Teri Polo, Robert 
DeNiro, Dustin Hoffman, Barbra Streissand, Owen Wilson, Jessica Alba …

vstupné 80,- Kč 

Připravujeme na leden 2011: Paranormal Aktivity 2, Dívka, která si hrála 
s ohněm, Opravdová kuráž, Gulliverovy cesty, Američan, Nevinnost…
Příjemné prožití Vánočních svátků přejí zaměstnanci kina Milevsko.

kultura a sport v Milevsku a okolí – pRosinec 2010

kino Bios „eM“
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216

středa 1.,  čtvrtek 2.  17.30 a 20.00  106 min.
The Runaways 
USA – Film o první dívčí rockové skupině vůbec. Ve filmu si zahrála Kristen 
Steward nebo mladičká herečka Dakota Fanning.
do 12 let nepřístupný vstupné 70,- Kč

pátek 3., sobota 4.   17.30 a 20.00     99 min.
ReD                                                                                                  2D
USA – Akční komedie o vysloužilém agentovi (Bruce Willis), který se odstě-
hoval na venkov, aby měl klid. Ale idylka končí …
do 12 let nepřístupný vstupné 90,- Kč

neděle 5., pondělí 6., úterý 7.  17.30 a 20.00  100 min.
Tacho                                                                                                   2D
ČR – Černá komedie o úspěšném závodníkovi rally, který má nehodu a zra-
něný spolujezdec s ním odmítá dál závodit. Hrají: Daniel Landa, Olga Louno-
vá, Georgie Nicolas, Rudolf Hrušínský ml. i Rudolf Hrušínský nejml.
do 12 let nepřístupný vstupné 140,- Kč

středa 8., čtvrtek 9., pátek 10.   17.30 108 min.
LegenDa o LéTaJícíM cyPRiánoVi
Slovensko–Polsko - Historicko-dobrodružné drama. Prožil peklo, aby našel 
sám sebe a stal se legendou. Znalec tisíce věd a řemesel, lékař a bylinkář 
Cyprián sestrojil létající stroj podle nákresů Leonarda da Vinciho.
do 12 let nepřístupný vstupné 75,- Kč

středa 8., čtvrtek 9., pátek 10.   20.00 90 min.
babiČka aneb Jak To byLo DooPRaVDy
ČR – Nezávislá filmová komedie na motiv Boženy Němcové.    vstupné 70,- Kč

sobota 11., neděle 12., pondělí 13.  17.30 96 min.
MegaMysL                                                                                       2D
USA – Animovaná komedie, kde hlavní hrdina zjišťuje, že život bez nepřítele, 
se kterým by mohl bojovat, je fádní a nic pro něj.                  vstupné 130,- Kč

sobota 11., neděle 12.   20.00 161 min.
aVaTaR                                                                                                3D
USA – Poslední opakování nejúspěšnějšího fantastického filmu.

vstupné 110,- Kč

úterý 14.     17.30 a 20.00 108 min.
PřežíT sVůJ žiVoT                                                                   2D
ČR – Hraně-animované komediální drama režiséra Jana Švankmajera. Stár-
noucí Evžen přijde na rituál, který mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své 
sny. Hrají: Václav Helšus, Klára Isová …
do 12 let nepřístupný vstupné 80,- Kč

středa 15., čtvrtek 16.   17.30 a 20.00 90 min.
RoDinka                                                                                             2D
ČR – Pokračování kultovního seriálu po třiceti letech. Oblíbení hrdinové dvojča-
ta-raubíři (dnes jsou z nich muži v nejlepších letech). Akce pro nedočkavé! Hrají: 
Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík …             vstupné 110,- Kč

pátek 17.     17.30 a 20.00 110 min.
hLaVa-Ruce-sRDce                                                                 2D
ČR – Historické drama o hraniční době v první světové válce a vztahu Kláry 
ke třem rakouskouherským důstojníkům.
do 12 let nepřístupný vstupné 80,- Kč

DŮM kUltURY (www.dkmilevsko.cz)
nádražní 846 • tel.: 383 809 200 • info@dkmilevsko.cz

čtvrtek 2. 12.    18.00 malý sál
TouLky Za PoZnáníM - hyPnÓZa: 
MýTus nebo ReaLiTa
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko, tentokrát přednáš-
ka s besedou: ThDr. MUDr. Dr. Mgr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D. „HYPNÓZA - 
MÝTUS NEBO REALITA“ - MŮŽE VÁM POMOCI VE VAŠICH POTÍŽÍCH … 

vstupné: 25,- Kč

pátek 3. 12.    10.00 velký sál DK
VánoČní konceRT PRo MiLeVské škoLy 
Milevský dětský sbor a hosté.

pátek 3. 12.   14.15 odjezd od DK
Do nebíČka Do PekLíČka – zájezd do Příbrami 
Navštěva areálu dolu Marie v Příbrami na Březových Horách, kde bude připravena 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Pro účastníky, kteří si svou účast již zarezervovali.

účastnický poplatek: 190,- Kč

pátek  3. 12.   19.00  velký sál
TaneČní hoDiny – VěneČek - skuPina b 
Účastníci kurzu vstup na průkazky. Skupina B, vyučují manželé Bolkovi, hraje: 
RM BAND

vstup: 100,- Kč (velký sál s místenkou), 80,- Kč (ostatní prostory DK)
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sobota 4. 12.   19.00 velký sál
TaneČní hoDiny – VěneČek - skuPina a
Účastníci kurzu vstup na průkazky. Skupina A, vyučují manželé Bolkovi, hraje: 
RM BAND

vstup: 100,- Kč (velký sál s místenkou), 80,- Kč (ostatní prostory DK)

úterý 7. 12.   17.00 výuková učebna
aDVenTní PLeTení Z PaPíRu 
– VýRoba sTRoMeČku a ZVoneČku
Přineste s sebou: roličky, nůžky, lepidlo, polystyrenovou formu zvonečku.

vstupné: 30,- Kč

středa 8. 12.   17.00 velký sál DK
VeřeJné ZaseDání ZasTuPiTeLsTVa 
MěsTa MiLeVska

středa 8. 12.   14.00 – 17.00 učebna č. 2 
ZDRaVoTní PoJišŤoVna MinisTeRsTVa 
VniTRa ČR 

středa 8. 12.   18.00 loutkový sál 
uniVeRZiTa TřeTího Věku 

čtvrtek 9. 12.    12.00 - 17.00 velký sál 
PřeDVánoČní seTkání – sVaZ ZDRaVoTně 
PosTižených MiLeVsko

čtvrtek 9. 12.   16.00 výuková učebna
VánoČní DíLna PRo DěTi
Přineste s sebou: 2 čajové svíčky, pomeranč, těstoviny - kolínka   vstupné: zdarma

pátek 10. 12.    19.00 prostory DK
MaTuRiTní PLes – gyMnáZiuM – 4. a

neděle 12. 12.   17.00 – 21.00 velký sál
baReVný PoDZiM aneb TanČíMe až Do siL-
VesTRa – aDVenTní seTkání
Taneční večer s možností nadílky. K tanci a poslechu hraje Duo Escalona. Před-
prodej vstupenek v pokladně DK a na tel.: 383 809 200. Pořádají: Dům kultury 
Milevsko a Sociální služby města Milevska.                                         vstupné: 50,- Kč

úterý 14. 11.    14.00 – 16.00  velký sál
PřeDVánoČní seTkání – JeDnoTa MiLeVsko  
Pořádá: MZK s. d. Jednota Milevsko pro členy nad 70 let.

čtvrtek 16. 12.   19.00 velký sál
VánoČní konceRT – Vánoce a caPeLLa
Vánoční vystoupení vokálního souboru His Master‘s Voice Band z Tábora. Před-
prodej vstupenek v pokladně DK, tel. 383 809 200.                       vstupné: 80,- Kč

neděle 19. 12.    8.30 – 15.00 prostory DK
VánoČní TRhy V Dk MiLeVsko
Tradiční trhy, spojené s výstavou železničních modelů …             vstupné: 5,- Kč

středa 22. 12.   17.00  velký sál DK
VeřeJné ZaseDání ZasTuPiTeLsTVa 
MěsTa MiLeVska
čtvrtek 23. 12.  18.00        kostel sv. Bartoloměje
VeLký VánoČní konceRT
Účinkují: Milevský smíšený sbor, Milevský dětský sbor. Bližší informace na plaká-
tech a www.dkmilevsko.cz.

GAleRie M
nám. e. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

čtvrtek 2. 12.   17.00 
Vernisáž výstavy gRaFika snů a skuTeČnosTí 

pátek 3. 12. – pátek 31. 12.
VýsTaVa gRaFika snů a skuTeČnosTí 
Prodejní výstava Pavla Hlavatého.                                                           vstupné: 10,- Kč

MileVské MUZeUM
klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

neděle 5. 12.   09.00 – 17.00
aDVenTní JaRMaRk řeMeseL

do neděle 2. 1.
VánoČní VýsTaVa beTLéMů 
Výstava vánočních betlémů ze sbírky Františka Karase. Více než třicet bet-
lémů z kolekce známého pražského sběratele je situováno do jednotlivých 
českých měst. 

čtvrtek 9. 12.
PRaha 
Autobusový zájezd do vyzdobené předvánoční Prahy.

vede: Ing. Zdeněk Vávra

pondělí 13. – středa 15. 12. 08.00 – 12.00       počítačová učebna v DK
Pc kuRZ – Zpracování digitálních fotografií

Lektor: Ing. Jiří Lesák

senioR klUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub

pátek 24. 12.   17.00 nám. E. Beneše
VánoČní PasTýřské TRoubení
Bližší informace na plakátech a na www.dkmilevsko.cz

sobota 25. 12.   20.00 velký sál DK
Ticho De PRe cuPé banD & hosTé
Vánoční rocková zábava. Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz.

středa 29. 12.   19.00 velký sál
baReVný PoDZiM aneb TanČíMe až Do 
siLVesTRa – LouČení s RokeM 2010
Hraje: Klasik trio. Předprodej vstupenek v pokladně DK, tel. 383 809 200. V ceně 
vstupenky přípitek.                                                                                              vstupné: 65,- Kč

úterý 21. 12.   17.00 sál ZUŠ
VánoČní konceRT
Vystoupí žáci a učitelé  ZUŠ, komorní flétnový soubor, orchestr LEGO.
Pro pamětníky: ukázka tradičního pastýřského troubení.

ZáklADnÍ UMělecká ŠkolA
libušina 1217 • tel.: 382 521 195, 382 521 733

www.zus-milevsko.cz
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do pátku 31. 12. prostory Městské knihovny
VýsTaVa - Fotografie s vůní spáleného benzínu
Vystavují: Martin Pelich a Motoclub Milevsko

Městská knihoVnA MileVsko 
www.knihmil.cz

nám. e. Beneše 1 • tel. 382 521 231

sobota 4. 12
VycháZka Do nePohoDy 
Rámcově: Osek, Svatý Jan, Květov, Branice, zpět vlakem nebo pěšky. Sraz 
v 8.45 hod. u sokolovny. Návrat v 14.30 nebo v 16.30 hod.  vede: Karel Kůrka

sobota 11. 12. 
ČeRVená 
Pěší vycházka - odjezd vlakem v 7.40 hodin.             vede: Zuzana Sekalová

neděle 19. 12. 
PeTRoVicko
Pěší vycházka, odchod v 8.30 hodin od Humaniky. vede: Zuzana Sekalová

pondělí  27. 12.
hánoV    
Odchod od Montáží v 9.00 hodin.                                 vede: Zuzana Sekalová

středa 29. 12.   
bRTec
Pěší vycházka - odjezd vlakem v 8.19 hodin.             vede: Zuzana Sekalová

pátek 31. 12.  
PřešTěnice
Pěší vycházka - odchod od Humaniky v 9.00 hodin.    vede: Zuzana Sekalová

pátek 31. 12.  
siLVesTRoVský VýLeT Do okoLí beRnaRTic 
Podrobnosti budou ve vývěskách.                                   vede: Jaroslav Mácha

sobota 1. 1.
noVoRoČní VycháZka
Sraz u sokolovny v 14.00 hod.                                              vede: Jaromír Mašek

klUB ČeskÝch tURistŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

DDM MileVsko
 na tržišti 560 • tel.: 382 521 296

čtvrtek 2. 12.  14.30
ČeRToViny 
Přijďte si vyrobit čertíka. Akce je určena dětem a veřejnosti.
 
středa 8. 12.  15.00 
DáRky PoD sTRoMeČek 
Přijďte si vyrobit dárek „pod stromeček“ pro kamaráda, či své blízké. 

čtvrtek 16. 12.  15.00 (sraz v DDM)
ZDobení sTRoMku ZVěři 
Zvířátka se budou těšit ze stromečku plného dobrot. Přineste zeleninu 
a pojďte s námi na Šibeňák. 
                                                                                                     
středa 22. 12.  14.30
VánoČní DobRoTy i. 
Pro oči i jazýčky upečeme perníčky. 

čtvrtek 23. 12.  09.00 
VánoČní DobRoTy ii. 
Zdobení perníčků a cukroví.

čtvrtek 23. 12.  09.00
PřekVaPení  
Posledníčci, vyrábíme překvapení na poslední chvíli.

čtvrtek 23. 12.  10.00
DáRky PoD sTRoMeČek - DokonČení 

čtvrtek 23. 12.  11.30
souboJ o VánoČního kaPRa
Zábavné soutěžení o ceny s kapří tombolou. Určeno pro účastníky předcho-
zích akcí (výroba dárků a pečení).
                                                     

os DiAcel
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, písek

tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

sobota 4. 12.
VaLná hRoMaDa os DiaceL Písek 
+ bowLingoVý TuRnaJ 
Sportcentrum Písek - pro členy.

Připravujeme:
pátek 14. 1. 2011 
6. PLes DiaceLu 
V hotelu Bílá růže Písek - pro členy i veřejnost.

FARnÍ chARitA MileVsko
U Bažantnice 561 • tel: 734 435 162, 731 609 652

e-mail: charita.mil@centrum.cz

úterý 14. 12.  17.00 Latinská škola (přízemí)
aDoPce na DáLku – DěTi Z běLoRuska
Přednáší: Taťana Šeráková z DCH Č. Budějovice.

sobota 4. 12.  Amundsen
  - Soutěž s vodkou a skvělé dárečky.

sobota 11. 12.  The Flexible (MIL) crossover
  - Tradiční slušovická vánoční besídka.

sobota 25. 12. Do vypití  Svatý Norbert
  - Jantarové pivo premonstrátských mnichů.

steAkhoUse nA pAlUBě
ul. nádražní 752 • tel: 777 818 565

www.demence.unas.cz
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kultura a sport v Milevsku a okolí – pRosinec 2010

MilÍsek – centRUM MlADé RoDinY
 sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

pátek 3. 12.  10.00 
V cenTRu choDí MikuLáš s ČeRTíkeM
Pro nejmenší dětičky a rodiče.

pátek 3. 12.  15.30 
V cenTRu choDí MikuLáš s ČeRTíkeM 
Pro starší děti a rodiče.

pondělí 6. 12.  15.00 
ZáPis - PřeDPoRoDní kuRZ
Pod vedením porodní asistentky Bc. Soni Jedličkové.

čtvrtek 16. 12.   16.00  Fitness sál – SPOS Milevsko
VánoČní seTkání cenTRa MiLísek
Příjemné posezení pro celé rodinky, s vystoupením dětí, které navštěvují 
naše kroužky.

pátek 3. 12.  18.00  Latinská škola 
VíRa Za MřížeMi 
Přednáška P. Františka Miloše Převrátila, vězeňského kaplana a faráře v Petrovi-
cích u Prahy.

neděle 5. 12.  15.00 Latinská škola
2. aDVenTní konceRT
Duo Helena Křížková a Kristina Martincová, František Lukáš, Dorota Lukášová, 
Anežka Bolková.

čtvrtek 9. 12.  19.00 Latinská škola
hosT V LaTinské škoLe – esTeR  JaneČkoVá
Moderátorka Pošty pro tebe, večerem provází Stáňa Suchanová.

neděle 12. 12.  15.00 Latinská škola
3. aDVenTní konceRT
Ivan Boreš, Jan Trojan, František Lukáš, Dorota Lukášová. 

neděle 19. 12.  15.00 Latinská škola
4. aDVenTní konceRT
Ludmila Brablecová, Vladimír Brablec, Pavlína Lörinczová, Anežka Bolková, Fran-
tišek Lukáš, Dorota Lukášová. 

pátek 24. 12. 
šTěDRý Den
08.00 Ranní mše sv. - Klášterní bazilika Navštívení Panny Marie
16.00  Mše sv. pro děti a rodiče - Kostel sv. Bartoloměje
00.00  Půlnoční mše sv. za celé Milevsko - Klášterní bazil. Navštív. Panny Marie

sobota 25. 12.
hoD boží VánoČní
08.00  Slavná mše sv. se slovem pro děti - Klášterní bazilika 
17.00  Večerní mše sv. - Kostel sv. Bartoloměje

neděle 26. 12.
sVáTek sV. šTěPána a sVáTek sVaTé RoDiny
08.00  Mše sv. pro děti - Klášterní bazilika 
15.00  „Boží mlýny melou pomalu …“ - Latinská škola
17.00 Večerní mše sv. s obnovou manželských slibů - Kostel sv. Bartoloměje

pondělí 27. 12. 
sVáTek sV. Jana, eVangeLisTy
08.00  Mše sv., při které posvětíme podle starobylého zvyku víno
 - Kostel sv. Bartoloměje 

úterý 28. 12.  
sVáTek sV. MLáĎáTek, MuČeDníků
08.00  Mše sv. - Kostel sv. Bartoloměje
15.00  Rozeznění zvonů u sv. Jiljí a sv. Bartoloměje jako memento 
 za nenarozené děti

pátek 31. 12.
sV. siLVesTRa
08.00  Mše sv. - Kostel v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie
15.00  Mše sv. na poděkování za rok 2010 - Kostel sv. Bartoloměje

ŘeholnÍ DŮM pReMonstRátŮ 
www.milevskoklaster.cz

klášterní 556 • tel.: 382 521 458

sobota 1. 1.  
sLaVnosTi MaTky boží Panny MaRie 
– noVý Rok 2011
08.00 Slavná mše sv. - Klášterní bazilika 
17.00  Mše sv. - Kostel sv. Bartoloměje

čtvrtek 6. 1.  
sLaVnosT ZJeVení Páně – Tři kRáLoVé
08.00 Slavná mše sv.  - Kostel sv. Bartoloměje
12.00 3 Králové procházejí městem 
 – výtěžek sbírky předá Charita potřebným
17.00 Večerní mše sv. - Kostel sv. Bartoloměje

neděle 9. 1.  
sVáTek křTu Páně
08.00 Mše sv. s obnovou křestního slibu - Klášterní bazilika 
17.00 Večerní mše sv. - Kostel sv. Bartoloměje
16.00 5. adventní koncert na závěr Vánoc - Latinská škola
 Účinkuje: LINHA SINGERS, vstupné 100,- Kč

ZiMní sTaDion:
Veřejné bruslení: dle rozpisu na www.spos-milevsko.cz
Hokejové zápasy: dle rozpisu na www.spos-milevsko.cz
2. 12 16.00 - 17.45 Mikulášské bruslení pro děti

sPoRToVní haLa:  
11. 12. 07.30   turnaj v tenise
12. 11. 07.30   turnaj v tenise
26. 12. 08.00   FC Junioři
každý čtvrtek 20.00 – 21.00 ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy    

sauna:  
středa 16.00 – 21.00 muži
pátek 15.00 – 21.00  muži 
čtvrtek 15.00 – 21.00  ženy

spos MileVsko, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz
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nový jízdní řád ČD platný od 12. 12. 2010

Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku

Jubilejní ročník Univerzity třetího věku 
Spolek pro rozvoj kultury oznamuje všem čtenářům, zejména pak zájem-
cům o jihočeskou vlastivědu, že na rok 2011 je připraven další, již 10. ročník 
Univerzity třetího věku. Tento vzdělávací program nazvaný Jižní Čechy, 
jak je (možná) neznáte, je zaměřen na bližší seznámení s jihočeskými vlas-
tivědnými zajímavostmi. Na rok 2011 je připraven seriál přednášek a exkur-
zí zaměřených na seznámení s technickými památkami a zajímavostmi 
našeho regionu. V 7 dvouhodinových přednáškách (vždy ve středu v pod-
večer – 1x za měsíc) a 7 celodenních exkurzích – autobusové zájezdy (vždy 
v sobotu 1x (2x) za měsíc – po domluvě s posluchači možno i ve všední den) 
se během roku budou moci posluchači seznámit blíže s technickými památ-
kami všech 7 okresů jižních Čech (přehradní díla, zajímavé mosty, zajíma-
vé železnice, vodní stavby, ale také památníky, některé technicky zajímavé 
výrobní objekty a další technické zajímavosti a jejich historie).
Zájemce  o  bližší  seznámení  s  těmito  zajímavostmi  zveme  na  úvodní 
setkání posluchačů ročníku 2011, které se uskuteční ve středu 26. ledna 

2011 od 18.00 hod. v loutkovém sále Domu kultury v Milevsku. Můžete 
se  ale  také  dostavit  (a  přihlásit  se)  na  závěrečnou  přednášku  letošního 
ročníku, která se uskuteční 8. 12. 2010 také od 18.00 hod. v loutkovém 
sále Domu kultury. Tento vzdělávací program není určen pouze seni-
orům (důchodcům), ale mohou se ho zúčastnit všichni zájemci o bližší 
poznání jihočeského regionu.
Zápisné (školné) se bude pohybovat v rozmezí od 1500 do 1800 Kč (podle 
počtu přihlášených účastníků). Je možné ho uhradit zálohově (při zápi-
su záloha ve výši 50% školného, do konce června 2011 doplatek). Všichni 
účastníci obdrží na každé přednášce tištěné materiály s textem přednášky 
(exkurze). Přednášky jsou doprovázeny množstvím fotografických mate-
riálů. Na konci ročníku obdrží všichni účastníci doklad o absolvování, 
v případě zájmu i CD s fotografiemi z průběhu ročníku.

Za Spolek pro rozvoj kultury 
v Milevsku Josef Bílek
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Fotoobjektivem …

V úterý 26. 10. přijali pozvání na besedu do Městské knihovny 
studenti milevského gymnázia. Ivona Březinová jim přednášela 
o K. H. Máchovi.

O podzimních prázdninách nabízel Dům dětí a mládeže mnoho zajímavého, děti si mohly přijít zasoutěžit ve stolním tenisu a deskových hrách, 
ti menší pak vyráběly podzimní dekorace.

Taneční hodiny pro mládež, které probíhají od září v Domě kultury, 
se již blíží ke svému konci. V pátek 3. a v sobotu 4. prosince vyvrcholí  
závěrečnými Věnečky.

V centru Milísek právě probíhá grantový projekt ROSA, financovaný z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Maminky se bezplatně 
a intenzivně vzdělávají v anglickém jazyce, či bezplatně absolvují autoškolu a získají tím řidičský průkaz skupiny B.

11. listopadu přijal pozvání Stáni Suchanové jako host do Latinské 
školy básník, nakladatelský redaktor, kulturní publicista, scenárista, 
moderátor a překladatel Ivo Šmoldas.

Více jak 50 návštěvníků si přišlo poslechnout v sobotu 20. listopadu do 
Galerie M koncert s názvem To nejlepší z barokní komorní hudby. Před-
stavilo se zde seskupení umělců s názvem Collegium pro starou hudbu 
pod uměleckým vedením Josefa Brázdy.
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Nabídka řízené a kontrolované detoxikace organismu
Jde o řízenou detoxikaci organismu, ve světě ojedinělou metodu při 
řešení různých potíží tělesných i psychických.

Pro koho je detoxikace vhodná?
Pro všechny, kteří mají dlouhodobější problémy chronického původu a necítí 
se lépe ani po četných lékařských vyšetřeních. Detoxikace je velmi vhodná pro 
odstraňování alergií všech typů, bolestí kloubů, bolestí hlavy, deprese, nepravi-
delné či bolestivé menstruace, neplodnosti, močových zánětů, kožních chorob, 
zánětů dýchacího ústrojí, hormonální a imunitní poruchy, únavy, zažívacích pro-
blémů, atd. Je také velmi vhodná pro páry, které se rozhodly založit rodinu. Ženy, 
které prošly detoxikací spolu s partnerem rodí zdravé, toxiny nezatížené děti!

Pro jakékoliv dotazy a veškeré informace o řízené detoxikaci, průběhu 
vyšetření a působení detoxikačních preparátů se lze objednat na telefon-
ním čísle: 605 582 250.

Alena Králová  Konzultační hodiny: dle domluvy
Odborná terapeutka OD CENTRUM - ORIFLAME
www.joalis.cz  Nám. E. Beneše 10, 399 01 Milevsko

Fotoobjektivem …

Ve středu 17. listopadu měly děti možnosti navštívit v Domě dětí 
a mládeže keramickou dílnu.

Dne 12. 11. 2010 se v podvečerních hodinách konala Sbírka na pomoc 
lidem v nouzi. I v tomto již 18-tém ročníku sbírky se tradičně skaut-

ským  střediskům  z  okresu  Písek  podařilo  naplnit  až  po  strop  náklad-
ní  vagon,  který  putoval  do  Diakonie  Broumov.  Darované  věci  byly  poté 

v Broumově roztříděny a poslány lidem, kteří je nejvíce potřebují. V Milev-
sku se sbírky zúčastnilo úctyhodných 46 lidí! Všem, kteří dorazili na sběr-
né místo, děkujeme za podporu a pomoc. Dále bychom chtěli poděkovat 
místním institucím za pomoc při propagaci celé akce. Věříme, že se sbírka 
uskuteční i v příštím roce a těšíme se na vaši opětovnou spolupráci!

Jana Jarošová, Junák Milevsko

Humanitární sbírka 
na pomoc lidem v nouzi

V minulém týdnu instalovali zaměstnanci Služeb Města Milevska 
vánoční výzdobu a strom na náměstí. Slavnostní rozsvícení proběhlo 
v neděli 28. listopadu.

NÁBYTEK V OD CENTRUM

Tel.: 382 52 27 26

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ VEŠKERÉHO ZBOŽÍ 
Z DŮVODU LIKVIDACE PRODEJNY

SLEVA AŽ 70%
DO 23. PROSINCE

Otevírací doba:     PO - PÁ     9 - 12     13 - 17
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Dům kultury Milevsko pořádá v úterý 7. pro-
since Adventní pletení z papíru. Zváni jsou 

i  ti,  kteří  jsou  úplnými  začátečníky.  Budeme  se 
pod  vedením  paní  Miluše  Sloupové  učit  uplést 

vánoční stromeček a zvoneček. S sebou si přines-
te roličky, nůžky, lepidlo a polystyrénovou formu 
zvonečku,  kterou  seženete  v  dobře  zásobeném 
květinářství  nebo  v  zahrádkářských  potřebách. 
Vstupné je 30 Kč a začínáme v 17 hodin ve výu-
kové učebně v prvním patře DK.

Martina Kortanová

Adventní pletení 
z papíru

Výstava vánočních betlémů ze sbírky Františka Kara-
se je v Milevském muzeu přístupna od 26. listopadu 

do 2. ledna 2011. Více než třicet betlémů z kolekce zná-
mého pražského sběratele  je  situováno do  jednotlivých 
českých měst. Muzeum je přístupno denně kromě pon-
dělí, vždy 9 - 12 a 13 - 17 hodin. Poslední prohlídka začí-
ná vždy půl hodiny před koncem otevírací doby.

Vánoční výstava betlémů

Ve  čtvrtek  2.  prosince  zavítá  do  Domu  kultury  v  rámci  seriálu  Toulky  za  poznáním  ThDr. 
MUDr. Dr. Mgr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D. Téma večera je hypnóza.  Pojem stále obestřený mýty, 
záhadami a polopravdami. Fenomén, který znali už staří Egypťané a který ještě dnes slouží na jedné 
straně filmařům nebo tvůrcům detektivní literatury jako vděčný pomocník okořeňující jejich díla, 
tak i jako léčebný prostředek v rukách lékařů a psychologů. Je tedy na místě podávat pravdivé infor-
mace o hypnóze, jejich účincích, možnostech i efektech a svlékat ji z polopravd, do kterých ji za sta-
letí oblékla lidská fantazie. Pelhřimovský psychiatr doc. Kašparů se věnuje 
léčebné metodě zvané hypnoterapie již více než třicet roků. Pokud ovšem 
někdo očekává, že na přednášce uvidí cosi z varietní kuchyně „a lá hyp-
nóza“, bude zklamán.
Po přednášce se uskuteční beseda na přednášené téma, a poté si budou 
moci zájemci zakoupit na místě dvě knihy od přednášejícího autora. 
Jedna nese název „Třicet případů... aneb malé, bílé, kulaté“, druhá se 
jmenuje „Ve zpětném zrcátku“.
Současně bude i možnost autogramiády. Toulky začínají v 18 hodin 
na malém sále v DK.

Toulky za poznáním
- Hypnóza: Mýtus nebo realita?



str. 1�www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 11/2010

Opět o něco blíž našim klientům
Rozšířili jsme pro vás otevírací 
dobu na tři dny v týdnu.
Zajistíme pro vás kompletní servis 
v oblasti zdravotního pojištění.
Navíc můžete uzavřít výhodné 
cestovní pojištění.

Ú������� M������� 
Pracoviště VZP je umístěno v budově 
polikliniky Milevsko, Jeřábkova 158, 
399 01 Milevsko.

Ú����� ������:   
Pondělí 8:00–11:30 a 12:30–17:00
Úterý ---   
Středa 8:00–11:30 a 12:30–17:00
Čtvrtek ---   
Pátek 8:00–11:30 a 12:30–14:00

Více informací najdete na stránkách www.vzp.cz/jihocesky.

VZP uradovny 2.indd   4 27.10.2010   10:58:31
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vyloso-
vaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 10. prosin-
ce 2010 na telefonní číslo 605 253 000, získají poukázku v hodno-
tě 100,- Kč od sponzora soutěže Kavárny Harlekýn v DK Milevsko. 
K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu. 

Správná odpověď z minulého čísla: 
Dům č. p. 836 v Jiráskově ulici (Beckov)
Výherci: Jan Kudrna, Milevsko, Jana Levá, Milevsko, 
Matyáš Bartoš, Milevsko

Poslední volné lístky na velký 
RYBÁŘSKÝ PLES V MILEVSKU

    (22. 1. 2011 od 19.30 hodin)
můžete objednat na telefonním čísle: 737 232 025 - p. Slabý

Mikulášská nadílka se koná 
v neděli 5. prosince 2010 

od 17.00 hodin 
na náměstí E. Beneše.

REDAKCE MILEVSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM 
ČTENÁŘŮM KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 

A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2011.


