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Projekt vznikl za finanční podpory Stát-
ního fondu České republiky pro podporu 
a rozvoj české kinematografie. 

Během posledních dvou let byla v milevském ki-
ně Bios eM provedena modernizace promítání. 

Za pomoci finanční podpory Státního fondu České 
republiky pro podporu a rozvoj české kinematogra-
fie se podařilo v roce 2008 v kině realizovat projekt 
s názvem Modernizace promítání, obraz i zvuk – 

kino Milevsko. V roce 2009 bylo město opět úspěš-
ným žadatelem a získalo dotaci ve výši 1 198 000 Kč, 
mohl tak být realizován projekt s názvem Digitali-
zace kina Milevsko. Od začátku letošního roku 
mohli návštěvníci rovněž zhlédnout několik filmů 
ve formátu 3D. Na toto téma jsme položili několik 
otázek vedoucímu kina Janu Švejdovi.
Jaký je dnes v kině zvuk?
V roce 2008 bylo do kina nainstalováno nejmo-
dernější zvukové zařízení Dolby Digital Sur-
round 7.1 (jenom pro srovnání, multikina mají 
6.1). Znamená to, že zvuk je snímán leaserovou 
technologií, pomocí procesoru a zesilovače je 
připojován do jednotlivých reproduktorů insta-
lovaných po obvodu celého sálu tak, že vzniká 
dojem prostorového zvuku např. přijíždějícího 
vlaku z povzdálí nebo každá osoba mluví z jiné-
ho reproduktoru. Nejlepší zvukový zážitek je při 
poslechu hudebních filmů. 
V čem spočívá promítání  2D a 3D technologií? 
Předpokládá se, že do dvou let již nebudou vyrá-
běny filmy na pásu 35 mm, ale bude se promí-
tat formou digitálních nosičů. Proto bylo v rám-
ci tohoto projektu v kině nainstalováno potřebné 

Digitalizace kina Bios eM Milevsko

Veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná ve středu 5. května 
od 17 hodin ve velkém sále Domu kultury.

Veřejné jednání Zastupitelstva města

zařízení, které umožňuje tento přechod. Insta-
lace tohoto zařízení znamená ten nejkvalitnější 
obraz pro diváka a umožňuje projekci ve formá-
tu 2D. Zároveň je milevské kino připraveno na 
přechod na formát 3D. 
Jaké výhody přináší digitální technologie?
Při instalaci digitálního zařízení umožňující pro-
mítání ve formátu 2D nám bylo zapůjčeno zařízení 
pro promítání ve formátu 3D. Proto bylo v letošním 
roce již několik filmů v tomto formátu promítáno. 
Díky tomuto zapůjčenému zařízení stoupla dvoj-
násobně návštěvnost kina. Tržby za 3,5 měsíce 
tohoto roku jsou již nyní srovnatelné s tržbami za 
celých devět měsíců v loňském roce. Velkou před-
ností digitálního promítání je, že můžeme promí-
tat nové (premiérové) filmy ve stejný den jako mul-
tikina v Praze. Problém spočívá ve výši finančních 
prostředků, které by byly zapotřebí uvolnit z měst-
ského rozpočtu, částka představuje 770 tisíc bez 
DPH. Pokud se do konce měsíce dubna (v době 
redakční uzávěrky nebyl výsledek znám) nepoda-
ří tuto sumu uvolnit, bude zařízení 3D demontová-
no a převezeno do kina Strakonice, které o nákup 
projevilo zájem. Kino Milevsko se tak nadále bude 
muset snažit ve spolupráci s městem nalézt finanční 
možnosti pro instalaci tohoto zařízení. Byla by ško-
da zařízení nezakoupit, jelikož promítání ve 2D i 3D 
nemá v současné době ani město Tábor nebo Písek 
a milevské kino je tak kvalitou srovnatelné s kinem 
v Českých Budějovicích. Jenom pro zajímavost při 
promítání filmu Avatar ve 3D jsme měli v kině náv-
štěvníky z Písku, Tábora, Blatné, Sedlčan, Bechy-
ně a dalších měst. Nejvíce nás potěšily pochvaly 
od pražských diváků, kteří prohlásili, že to byl lepší 
zážitek než v multikině. V měsíci dubnu byly tři fil-
my promítány pomocí 3D projekce, přičemž film 
Souboj titánů měl u nás celostátní premiéru.
Jaké filmy jsou v kině nejvíce navštěvované?
V současné době jsou to jednoznačně filmy ve 
3D: Avatar, Alenka v říši divů a Souboj titánů. 
Vysokou návštěvnost mívají především české fil-
my a pohádky pro děti. V loňském roce podle sta-
tistiky byly nejnavštěvovanější filmy Líbáš jako 
bůh, Bobule a Sněženky a machři po 20 letech, ze 
zahraničních titulů pak Harry Potter a princ dvojí 
krve a Doba ledová 3.

Máte nějaký vzkaz pro čtenáře?
Snad jen to, že zvuk v našem kině a digitální tech-
nologie 2D a obzvláště potom 3D se nedá jen tak 

popsat – to se zkrátka musí vidět a slyšet, a proto 
neseďte doma a přijďte se do kina podívat na nějaký 
ten film a budete mile překvapeni technikou, která 
už není jen doménou multikin.

Děkujeme za rozhovor.

Promítač při obsluze digitálního zařízení umožňující 
promítání ve 2D a 3D.

Pohled do sálu při promítání filmu Souboj titánů 3D
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V posledních dvou letech bylo v milevském kině Bios eM nainstalováno nej-
modernější zvukové zařízení a digitální DVD projekce.

OTÁZKY:
Souhlasili byste s nákupem zařízení z městského rozpoč-
tu v ceně cca 770 000,- Kč, které by umožnilo promítání 
filmů ve 3D projekci?
Kdy a jaký film jste naposledy v milevském kině navští-
vili?

Bc. Zdeněk Herout, starosta (ODS)
1) Ano.
2) Souboj titánů 3D. 

Michal Polanecký, místostarosta (ODS)
1) ANO, jsem velký zastánce této technologie, kino v Milev-
sku je na velmi vysoké technické úrovní díky digitalizaci obra-
zu a zvuku, 3D technologie je nutností pro další rozvoj a kon-
kurenceschopnost kina.
2) Naposledy jsem navštívil AVATAR 3D a ALENKA V ŘÍŠI 
DIVŮ 3D.

Ing. Václav Pavlečka, místostarosta (ČSSD)
Prioritou letošního rozpočtu je dokončení bazénu. Sledová-
ní filmů ve 3D projekci je jistě zážitek, ale nejsem přesvědčený 
o tom, že bychom toto promítací zařízení měli z rozpočtu měs-
ta pořizovat. Sama budova kina by si zasloužila rekonstrukci, 
včetně šaten, sedadel atd. Příliš do kina nechodím, naposledy 
jsem byl někdy na podzim. 

MUDr. Zdeněk Hobzek (ODS)
1) Ano.
2) Kromě Avataru v poslední době ještě 3 sezony v pekle, skvě-
lý český film. 

Mgr. Josef Kašpar (SNK)
1) Myslím si, že i když bude filmů ve 3D přibývat, boj o divá-
ka v kině bude čím dál složitější. Přesto považuji nákup toho-
to zařízení v podmínkách Milevska za luxus a prozatím bych 
tuto výsadu přenechal velkým kinům typu Cinestar. 
2) V minulém roce na filmu This Is It.

MUDr. Miroslava Pučelíková (KDU-ČSL)
1) 3D projekce je určitě prima věc. Jedna otázka je, kde v měst-
ském rozpočtu na to vzít a nekrátit někoho jiného a druhá věc, 
zda by 3D projekce zvýšila návštěvnost kina v Milevsku.
2) Troškův film Doktor od jezera hrochů. 

Mgr. Martin Třeštík (ČSSD)
1) V jiné situaci určitě ano, ale momentálně městské finance 
pro to asi nemají prostor. Je tu bohužel řada jiných naléhavěj-
ších potřeb.
2) Naposledy asi Hrabalova a Menzlova Anglického krále, ale 
to už je dost dlouho a předtím to taky nebylo slavné. Častý náv-
štěvník tedy nejsem, ale je to určitě škoda.

Ing. Bohuslav Beneš (KSČM)
Nejprve odpovím na Vaši druhou otázku. Do kina chodím 
málo. Po vašem dotazu jsem si ale zašel na 3D projekci filmu 
„Alenka v říši divů“ a velmi se mi to líbilo. Bohužel město musí 
v první řadě vystupovat jako řádný hospodář. V prosinci 2009 
jsme schválili na ZMM poslední rozpočtovou úpravu, která 
předpokládala deficit hospodaření ve výši 32,850 milionů Kč. 

1)

2)

Nyní po zpracování závěrečného účtu je 57,669 mil.Kč. Snížení rezerv na bankov-
ních účtech mělo být 20,992 mil. Kč ale skutečnost byla 45,811 mil. Kč. Proto se 
obávám, že kino s modernizací bude muset minimálně letos počkat.

Ing. Miroslav Doubek (ODS)
1) Jsem velmi rezervovaný k výdajům, které nejsou potřebné 
ve veřejném zájmu. Ovšem za uvedenou cenu by tato investice 
byla pravděpodobně smysluplná. 
2) Přibližně před dvěma roky český film Václav. 

Ing. Martin Husa (ODS)
1) Určitě ano, bez těchto investic by produkce ve střednědo-
bém horizontu nejspíše zanikla, ovšem záleží na financích měs-
ta Milevska.

Alena Knotová (KDU-ČSL)
Pokud by finanční situace města nákup tohoto zařízení dovolovala, tak bych určitě 
souhlasila, ale myslím si, že v současné době to rozpočet města nedovoluje. A jaký 
film jsem naposledy v kině navštívila si nepamatuji, jelikož to bylo cca před 15 lety. 

MUDr. Jitka Kofroňová (KSČM)
V milevském kině jsem nebyla nejméně 10 let, tudíž nedokážu posoudit vhod-
nost investice. 

Ing. Lubomír Šrámek (ODS)
Pro odpověď na první otázku nemám dostatek informací. 
Pokud bych se měl zodpovědně vyjádřit k této věci, musel bych 
znát například vytíženost kina, zkušenosti s obdobným zaříze-
ním v jiných městech, trendy  v této oblasti a podobně. V kině 
jsem bohužel z důvodu časové zaneprázdněnosti dlouho nebyl. 
Pokud si vzpomínám, tak naposledy to byl pravděpodobně 
Svěrákovský film Vratné lahve.

Mgr. Dagmar Švárová (ČSSD)
1) Ano, souhlasila bych s nákupem zařízení pro promítání filmů ve 3D.
2) Letos v únoru 3D film Avatar. 

Na otázku neodpověděli: Jiří Herout, JUDr. Oldřich Kofroň, Josef Koutník, 
Ing. Pavel Procházka, RSDr. Jiří Kotalík, MUDr. Marie Tibitanzlová, Pharm-
Dr. Lenka Třeštíková.

Ptáme se našich zastupitelů

Prohlášení Mediální komise k anketě
Anketa slouží pro seznámení občanů – voličů s názory zastupitelů na řešení běžných 
problémů města i jejich postoje k politickým tématům. V diskusi by mělo docházet 
k názorovému souboji myšlenek a návrhů na řešení problémů. Rozsah neomezuje 
informační určení Milevského zpravodaje a naplňuje požadavek na rovnoměrné 
zastoupení názorů, stran a zastupitelů města Milevska. Od čtenářů zpravodaje 
přivítáme reakce na uvedená témata i náměty na nové otázky, které zasílejte na 
e-mail: zpravodaj@dkmilevsko.cz.

Ing. Bc. Doubek Miroslav,  
předseda Mediální komise

Grantový program Kultura 2010
Rada města Milevska projednala na svém zasedání 20. dubna Granto-
vý program Kultura 2010. Pro letošní rok byla celková alokovaná část-
ka rozpočtem na tento program stejná jako v roce 2009, a to 200 tisíc 
Kč. Rozdělena byla v prvním a jediném kole. Celkem přišlo 24 žádostí, 
které posoudila hodnotící komise. Hlavním kritériem pro posuzová-
ní bylo podpořit zejména propagaci místní kultury a kulturního vyžití 
dětí a mládeže. Pro značný převis požadovaných finančních prostředků 
nebylo možné uspokojit všechny projekty v plné výši, jelikož požadova-
ná částka všech subjektů byla téměř 400 000 Kč. RMM návrh hodnotící 
komise na rozdělení prostředků po menších úpravách schválila.

Tomáš Novotný
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Informace z jednání Rady města Milevska

6. schůze Rady města Milevska dne 24. 3. 2010 
Na své 6. schůzi Rada města Milevska rozhodla uzavřít po vyhodnocení provede-
ného výběrového řízení na dodavatele investiční akce „Milevsko – úpravy čistír-
ny odpadních vod (ČOV)“ smlouvu s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., České 
Budějovice. Dále se radní rozhodli uzavřít obchodní smlouvu na „výkon činnos-
ti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro investiční 
akce „Místní komunikace Pod Zvíkovcem“, „Milevsko – parkoviště Písecké před-
městí“ a „Komunikace pro pěší v ul. J. A. Komenského“ – u zimního stadionu.

7. schůze Rady města Milevska dne 6. 4. 2010
Rada města Milevska vzala na vědomí výroční zprávy o činnosti příspěvkových 
organizací za rok 2009. Poté radní souhlasili s vyhlášením výběrového řízení na 
nákup vozidla s nosičem kontejnerů a hydraulickou rukou, včetně příslušenství 
k hydraulické ruce (montážní koš a drapák) pro potřeby Služeb Města Milev-
ska, spol. s r. o. Celkem bylo obesláno k podání nabídky 5 firem. Výzva byla také 
zaslána Oblastní hospodářské komoře v Milevsku a byla vyvěšena na webových 
stránkách města Milevska. Dále bylo schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 
20.000,-Kč na uskutečněnou stavbu čistírny odpadních vod, o který bylo požádá-
no v souladu se „Zásadami pro poskytování příspěvku na vybudování zařízení 
pro čištění odpadních vod“, schválenými usnesením Rady města Milevska ze dne 
4. prosince 2007. Užívání stavby čistírny odpadních vod bylo povoleno vodo-
právním úřadem. Žadatel je vlastníkem rozestavěného objektu k trvalému byd-

lení. Předmětná čistírna zajišťuje čištění odpadních vod z tohoto objektu. Radní 
také rozhodli zadat opravu částí chodníku (vzhledem ke své délce je opravován 
postupně) v Nádražní ulici Službám Města Milevska spol. s r.o.. Jejich 100% vlast-
níkem je město Milevsko a jsou pro něj výlučným dodavatelem běžné a zimní 
údržby komunikací a veřejného osvětlení, v oblasti dopravy plně zajišťují havarij-
ní stavy a opravy i velkého rozsahu (např. výměny povrchu komunikací), před-
mětem podnikání jsou i přípravné stavební práce a specializovaná stavební čin-
nost (výstavba komunikací). V nabídce je vybrán úsek od ulice Šť. Dvořáka po 
odbočku chodníku okolo Gamy a úsek od vjezdu na parkoviště u DK po ulici Pod 
Stadionem. Na obou uvedených úsecích jsou závažné závady, kvůli rozbitému 
povrchu zde vznikaly potíže při zimní údržbě. Rada města Milevska dále schváli-
la připojištění odpovědnosti za škodu u školských zařízení. Při sjednávání pojiš-
tění majetku u těchto zařízení bylo pojišťovacím makléřem ředitelům škol a ško-
lek nabídnuto pojištění čisté finanční škody, která vznikla jiné osobě (schodek, 
špatná finanční transakce, chybně vedené účetnictví, pohledávky aj.) a nemajet-
ková újma (ochrana osobnosti). Nakonec byla na základě provedené fyzické pro-
hlídky likvidační komisí schválená ekologická likvidace a vyřazení z účetní evi-
dence inventáře ve výměníkové stanici III na Píseckém předměstí z důvodu jeho 
nefunkčnosti, stáří a nevyužívání v centrálním tepelném systému.

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

Odbor investic a správy majetku

Využití nepotřebného a nadbytečného 
inventáře z majetku města Milevska
V průběhu používání vybavení kanceláří městského úřadu a organizací měs-
ta dochází k fyzickému a morálnímu zastarávání inventáře v majetku města 
Milevska. Protože se město snaží s vyčleněnými prostředky a vybavením naklá-
dat hospodárně a s maximální efektivností, i po vyřazení inventáře z používání 
je snaha o jeho předání k dalšímu využití.
Nepotřebný a nadbytečný inventář v majetku města Milevska, kdy se jedná 
především o starší kancelářský nábytek a další vyřazené vybavení u organi-
zací města Milevska, nekončí automaticky na skládce. Nábytek je nabízen 
k dalšímu využití obecně prospěšným společnostem,  zájmovým sdružením 
např. jednotkám sboru dobrovolných hasičů, nebo menším obcím ve správ-
ním obvodu. Jestliže je o nábytek a vybavení u některé z těchto organizací 
zájem, je jim formou daru, po odsouhlasení Radou města Milevska, převá-
děn. Po menších úpravách - natření, sklížení apod., na kterých se podíle-
jí ochotní občané nebo členové sdružení, nábytek a vybavení ještě nějakou 
dobu může sloužit. Takovou formou město např. poskytlo Centru mladé 
rodiny Milísek o. s. vyřazené dřevěné dětské židličky z mateřské školy, které 
dnes využívají  děti při různých akcích pořádaných sdružením. V sepekov-
ské škole a v úřadu Městysu Sepekov bude zase dál sloužit darovaný starší 
kancelářský nábytek z majetku města Milevska.   
Mimo nepotřebný nábytek se daří využívat i další nepotřebný majetek, jako 
jsou různá vyřazená a nefunkční zařízení, stroje, výpočetní technika a další 
materiál. Formou prodeje  za nízké ceny je nabízen veřejnosti. O zařízení je 
vždy zájem.
Jestliže žádný z výše uvedených způsobů dalšího využívání není naplněn, je 
inventář dle charakteru  předáván do sběrných surovin (kovové části), část 
(zejména plasty, izolace apod.) je pak likvidována při dodržování zásad a norem 
pro ekologickou likvidaci daných odpadů. Zde je městem kladen velký důraz 
na ochranu přírody a životního prostředí jako celku.

Ing. Bohumil Lavička, vedoucí odboru

Odbor dopravy

Problematika zimní údržby komunikací
Letošní zima byla na údržbu komunikací náročnější než ty předchozí, a to ze dvou 
důvodů. Prvním je legislativní změna, že zimní údržbu chodníků provádí jejich maji-
tel, a tím druhým důvodem byla dlouhodobě zvýšená nadílka sněhu ve dvou vlnách. 
První problémy nastaly kolem nového roku a další příděl přišel v únoru. Každopád-
ně byly letos nároky na údržbu všech komunikací, jak na finanční tak na personální 
a technické zabezpečení úklidu a odvozu sněhu a posyp komunikací, mnohem vyšší 
než v minulých letech. To se samozřejmě odrazilo i ve výši finančních nákladů, kte-
ré muselo město Milevsko na jejich pokrytí uvolnit. V rozpočtu se původně uvažo-
valo s částkou 1 milion Kč. Na přípravu techniky a nákup posypových materiálů 
250.000,- Kč a na vlastní zimní údržbu, tj. prohrnování sněhu, posyp komunikací, 
odvoz sněhu a náklady na zimní pohotovost, částka 750.000,- Kč.
Tyto náklady byly překročeny o cca 200.000,- Kč a tak se dostáváme na 1,2 mil. Kč. 
Dále také musíme počítat i s opravami většiny komunikací, které jsou svým staveb-
ně-technickým stavem po náročném zimním období více narušeny a které budou 
neméně finančně náročné, a je možné konstatovat, že se jedná o částku vyšší, než na 
kterou byl postaven rozpočtový plán.
Úklid komunikací zajišťuje město prostřednictvím Služeb Města Milevska, a to v roz-
sahu dle nařízení Města č. 5/2009, které upravuje rozsah a způsob zajišťování schůd-
nosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací v souladu se schváleným Plánem 
zimní údržby. Vzhledem ke skutečnosti, že úklid všech chodníků není možné zabez-
pečit jak technicky, tak i ekonomicky na celém území města, jsou zde vyjmenová-
ny ulice, ve kterých město chodníky neudržuje nebo je udržuje pouze jednostranně. 
Jedná se lokality s malou frekvencí chodců.
Díky pochopení a iniciativě mnoha našich spoluobčanů, majitelů a nájemní-
ků nemovitostí ve městě i v místních částech, kteří i nadále prováděli zimní úklid 
a údržbu chodníků, se podařilo extrémní zimní období překonat. Všem těmto spo-
luobčanům bych chtěl jménem vedení města i odboru dopravy městského úřadu 
poděkovat za jejich úsilí a nezištnou pomoc v tomto období. Dále patří dík firmě 
Služby Města Milevska s.r.o., Správě a údržbě silnic, středisko Milevsko i dalším za 
zvládnutí problematiky zimní údržby v uplynulém období.

Ing. František Kabele, vedoucí odboru

Vážení spoluobčané,
letošní část zimní sezony je již definitivně za námi. Jistě mi dáte za pravdu, že to byla zima pořádná. Pro vedení města to byla i premiéra z důvodu 
převzetí zodpovědnosti za úrazy na chodnících. Bez pomoci vás všech, kteří jste se podíleli na úklidu sněhu před svými nemovitostmi, bychom to 
nezvládli. Vedení města vám děkuje, že jste městu pomohli tyto živly zvládnout.

Děkuji Bc. Zdeněk Herout, starosta města
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Odbor životního prostředí

Tradiční myslivecká výstava v Milevsku
Již tradiční myslivecká výstava v Milevsku bude zahájena 9. května v 10 hodin.  Zahájení proběhne v rámci soutěže v dřevorubeckém sportu STI-
HL TIMBERSPORTS SERIES a výstava potrvá do 14. května. Výstavu pořádá město Milevsko a Okresní myslivecký spolek v Písku ve spolupráci 
s Řeholním domem premonstrátů v Milevsku. Expozice bude umístěná v prostorách Latinské školy milevského kláštera. 

kolektiv pracovníků odboru životního prostředí

V roce 2009 přišla do našeho města nová spo-
lečnost, která převzala správu kabelové tele-

vize v Milevsku. Pan starosta Bc. Herout při roz-
hovoru s vedoucím pobočky Milevsko - Tábor 
panem Alešem Kučerou chtěl znát novinky 
a změny, které Nej TV přinese občanům Milev-
ska v nejbližší době. Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o informace určené pro občany, souhlasili obě 
zúčastněné strany se zveřejněním rozhovoru:

1. Můžete ve stručnosti představit vaši spo-
lečnost?
Společnost BKS Capital Partners a. s. se zabývá 
prodejem služeb v elektronických komunikač-
ních sítích, tzn. provozujeme kabelovou televizi, 
internetové služby a VoIP telefonii. Tyto služby 
dodáváme pod obchodní značkou Nej TV. Obča-
né Milevska se s touto značkou setkávají od 1. 9. 
2009, kdy jsme se stali nástupnickou společnos-
tí po bývalém provozovateli kabelové televize. Ve 
vašem městě plánujeme umožnění přístupu všem 
uživatelům kabelové televize k nejmoderněj-
ším službám v oblasti telekomunikačních služeb 
v digitální kvalitě.

Společnost BKS Capital Partners a. s.
2. Digitální vysílání - toto spojení slyšíme 
ze všech stran, co znamená pro uživatele 
kabelové televize?
Digitální vysílání postupně v naší republice nahrazu-
je zastaralé analogové vysílání. Přechod na tuto tech-
nologii čeká i naši kabelovou televizi. V Milevsku 
plánujeme spuštění digitální kabelové televize od 1. 
6. 2010. V současné době je spuštěn zkušební provoz, 
smlouvy na nové služby mohou zákazníci uzavírat již 
od 21. 4. 2010. Digitalizace přináší mnohem kvalit-
nější obraz i zvuk, rozšiřuje možnost nabízených pro-
gramů - v analogové podobě jsme dosud dodávali 22 
programů, digitálně jich nabízíme až 90. Samozřej-
mostí jsou programy v HD rozlišení, které nejsou 
šířeny žádným pozemním digitálním signálem.

3. V našem městě žije mnoho lidí, kteří by 
chtěli televizní signál přijímat analogově 
i po avizované „analogové tmě“, umožňuje 
vaší síť tento příjem i po digitalizaci?
Ano, po plánovaném ukončení pozemního ana-
logového vysílání lidé, kteří jsou napojení na 
sítě kabelové televize o možnost analogu nepři-
jdou - to je jedna z výhod užívání kabelové tele-

vize. Nabídka Najisto bude dodávána jak v ana-
logové tak i digitální formě, je složena z 26-ti 
programů, zahrnuje české televizní stanice a je 
doplněna o další žádané tituly, jako např. dětský 
kanál JIM JAM.

4. Můžete srovnat příjem signálu přes kabe-
lovou televizi a ze satelitu? V čem jsou výho-
dy  kabelové televize?
Oba systémy přenášejí obraz i zvuk v digitální 
kvalitě. Oba systémy potřebují pro zpracování 
signálu zpravidla externí zařízení - set-top-box. 
Kabelová televize vám ale i nadále nabízí ana-
logové vysílání, což vás nenutí k pořízení digi-
tálního set-top-boxu ke každému TV přijímači. 
Můžete si tedy užívat digitální kvality na hlavním 
domácím přijímači a současně i nadále sledovat 
analogovou nabídku na ostatních TV v domác-
nosti. Se satelitem tato možnost bohužel není, zde 
platí pravidlo: co televizor, to set-top-box. Mezi 
nesporné výhody kabelové televize patří fakt, že 
její vysílání není ovlivněno nepřízní počasí, což 
u satelitu neplatí.

Děkujeme za rozhovor.

Dne 16. dubna proběhly za zvýšeného zájmu 
rodičů zápisy do mateřských školek. Po 

několika hubených letech, kdy MŠ bojovaly 
s nedostatkem dětí, přichází nyní do školek  sil-
né populační ročníky. Kromě dětí z Milevska se 
hlásí do MŠ i děti z přilehlých obcí. MŠ Sluníč-
ko a MŠ Klubíčko mají svoji kapacitu zaplněnou. 
Největší zájem zaznamenala MŠ Pastelka. Je to 
pochopitelné, neboť nově vybudovaný atelier se 
svým moderním zařízením zvyšuje atraktivnost 
a nadstandard této školky. Ale ani ostatní MŠ 
nezůstávají ve svých aktivitách pozadu a nabíze-
jí různé hudební, výtvarné, jazykové a pohybo-
vé činnosti. To platí také o MŠ Kytička, která se 
navíc může pochlubit velkou zahradou se vzrost-
lými stromy. Má nově zrekonstruovaný vchod, 
chodbu a umývárnu. Dvě třídy se mohou poch-
lubit  novým nábytkem a tělocvična víceúčelo-
vým tělovýchovným zařízením. Mateřská škol-
ka Kytička je  připravena v případě zájmu otevřít 
pro děti další třídu.

Ing.Václav Pavlečka, místostarosta

Mateřské školky se připravují na nový školní rok

Na snímku je dvouletá Michalka Sýkorová, kterou k zápisu do MŠ Kytička přivedli její rodiče spolu s bráškou Vaší-
kem, který již do zmíněné školky chodí. Do MŠ Kytička se přišlo v pátek zapsat rovných 20 dětí.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
se budou konat v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Okrsek č. 1
Školní jídelna při I. ZŠ, Jeřábkova 690, Milevsko
Pro voliče z ulic: Erbenova, Husovo nám.,  
J. Kytky, Jarlochova, Jeřábkova, Klášterní, Kos-
telecká, Lipová cesta, Masarykova, Na Vinicích, 
Petrovická, Pod Farou, R. Svobodové, Sladkov-
ská, Sokolovská, Souhrádka, Šumavská, Tábor-
ská, Týnická, U Bažantnice, U Sádek, U Stříbr-
ného, Za Krejcárkem, Za Školami

Okrsek č. 2
Jídelna – Dům sociálních služeb, gen. Svobody 
413, Milevsko
Pro voliče z ulic: 1. máje, Alšova, B. Smetany, Č. 
Holase, Čechova, Čs. legií, Dukelská, Gen. Svo-
body, Havlíčkova, Hůrecká cesta, J. Gagarina, 
J. Mařánka, J. Nerudy, Kpt. Jaroše, Lidická, Na 
Hůrkách, Růžová, Sadová, Sibiřská, Suchanova, 
Št. Dvořáka, Tyršovo nám., V Hlinkách

V Milevsku volby proběhnou v devíti následujících okrscích:
Okrsek č. 3
Prostory Galerie M, nám. E. Beneše 1, Milevsko
Pro voliče z ulic: 5. května, F. Kudláčka, L. 
Janáčka, M. Majerové, Na Cukavě, Na Tržiš-
ti, nám. E. Beneše, Pod Zvíkovcem, Riegrova, 
Švermova, U Váhy, Úzká, Za Radnicí 

Okrsek č. 4
Klubovna – Dům kultury, Nádražní 846, Milevsko
Pro voliče z ulic: Blanická, Blechova, Darovaná, 
Družstevní, E. Destinové, Kpt. Nálepky, Písecké 
předměstí, Pod Stadionem

Okrsek č. 5
Školní jídelna při II. ZŠ, J. A. Komenského 
1023, Milevsko  
Pro voliče z ulic: B. Němcové, Dr. B. Šmerala, 
Hajda, Karlova, Nádražní, Rukáveč

Okrsek č. 6
Školní jídelna při II. ZŠ, J. A. Komenského 1023, 
Milevsko  
Pro voliče z ulic: J. A. Komenského

Okrsek č. 7
Jídelna - Dům s pečovatelskou službou, Libuši-
na 1401, Milevsko
Pro voliče z ulic: Čs. armády, Jiráskova, Karla 
Čapka, Libušina, P. Bezruče, Sažinova

Okrsek č. 8
Sál - Pohostinství Velká
Pro voliče z: Velká

Okrsek č. 9
Zasedací místnost - Kulturní dům Dmýštice
Pro voliče z: Dmýštice, Něžovice, Klisín   
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Vzdělávací agentura Fénix, s.r.o. vytvořila 
projekt, který nabízí příležitost pro osoby 

bez práce nebo hledající nové pracovní uplat-
nění. Projekt je spolufinancován z prostřed-
ků Evropského sociálního fondu a ze státního 
rozpočtu ČR. Jeho realizace byla zahájena dne  
1. 8. 2009 a potrvá celkem 3 roky. Je určen 
zejména ženám, které se vrací na trh práce 
po mateřské nebo rodičovské dovolené nebo 
jsou nezaměstnané z důvodu péče o děti. Pro-
jekt zahrnuje řadu poradenských, motivačních, 
vzdělávacích a doprovodných aktivit, které pod-
poří u účastníků projektu jejich šance na per-
spektivní zaměstnání. Je založen na individuál-
ním přístupu a intenzivním zapojení účastníků. 
Projekt bude realizovaný v několika regionech 
v Jihočeském kraji. Nejedná se přitom o první 
projekt podobného typu realizovaný vzděláva-
cí agenturou, ale navazuje na úspěšné projekty 
posledních let.
V lednu 2010 byl zahájen vzdělávací program 
prvního běhu v Písku. V březnu 2010 vzdělá-
vací agentura Fénix s. r. o. zahájila v Milevsku 
již druhý běh. Vzdělávací program je realizo-
ván v centru pro rodinu Milísek, kde je záro-
veň  zajištěno hlídání dětí tak, aby se maminky 
mohly zúčastnit vzdělávání.
Během programu účastnice projdou kurzem 
osobního rozvoje se zaměřením na sebepo-
znání, informační technologie, kde získají 
základní dovednosti z obsluhy PC a seznámí 
se se základy podnikání. V rámci programu 
jsou zařazeny i exkurze, velký zájem proje-

Projekt „Motivací a vzděláním k návratu do zaměstnání“
vily účastnice o exkurzi do městského úřadu 
Milevsko, kde byly přijaty starostou města. 
Součástí je i individuální poradenství s psy-
chologem. Kurz bude zakončen vypracová-

ním podnikatelského záměru. Všechny úspěš-
né účastnice obdrží osvědčení o absolvování 
vzdělávacího programu.

Ing. Bc. Martina Tomová, vedoucí projektu

V rámci zkvalitnění péče o své pojištěnce zavádí ZP MV ČR 
pro obyvatele města Milevska a okolí nově služby mobilního 

pracoviště. Každou druhou středu v měsíci v době od 14:00 do 
17:00 hod. bude v místnosti Domu kultury v Milevsku (učebna č. 
2, v 1. patře) přítomna pracovnice ZP MV ČR a s pomocí mobil-
ního pracoviště nabízí: možnost nahlášení změn osobních úda-
jů, kontrolu správnosti dob pojištění, možnost změny zdravotní 
pojišťovny, informace o preventivní péči včetně předání dokladů, 
uzavření cestovního pojištění při cestě do ciziny, informace o Kar-
tě života i ostatních produktech. Zahájení již ve středu 12. května 
2010. ZP MV ČR se těší na vaši návštěvu! 

Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR  

nabízí obyvatelům 
města Milevska a okolí 

nové služby

Okresní finále v Minifotbale se uskutečnilo ve středu 21. 4. 2010  
za účasti  šesti družstev žáků 8.-9. tříd ZŠ. Turnaj organizoval 

DDM Milevsko a zúčastnilo se celkem 63 hráčů ze ZŠ Sepekov, Ková-
řov, Čimelice, Chyšky, 1. a 2. ZŠ Milevsko. Konečné pořadí: 1. místo 

vybojoval favorizovaný team ZŠ Sepekov (na snímku), 2. místo obsadi-
lo družstvo 1. ZŠ T.G.M. Milevsko a 3. místo patřilo hráčům ZŠ Ková-
řov. Vítězné družstvo ZŠ Sepekov postupuje do krajského kola, kde 
bude reprezentovat náš okres.

Vladimíra Švejdová, DDM Milevsko

Výsledky OK Minifotbal
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Dům dětí a mládeže Milevsko pořádá:

Příměstský tábor 2010
1. 7. - 2. 7. a 7. 7 .- 9. 7., denně od 8:00 do 16:00 hod.

Pro děti od 7 let, které zůstávají o prázdninách v místě bydliště.
Program: hry, soutěže a zábavné sportování v přírodě i v DDM, výtvarné techniky (malování, práce s hlínou, netradiční techniky), 
výlety, exkurze na krokodýlí farmu do Protivína, za koníky do Přeštěnice a za zvířátky do polesí SLŠ Písek. 
Vedoucí: Vladimíra Švejdová
Strava: obědy a pitný režim zajištěny, svačiny si účastníci donášejí
Cena: za 5 dnů = 1000,- Kč, tj. 200,- Kč/den (uhradí zájemci dle počtu dnů do 25. 6. 2010 hotově)
Místo: DDM Milevsko, Na Tržišti 560
Přihlášky a bližší informace: tel. 382 521 296, 777 339 990

Přihláška na letní příměstský tábor DDM Milevsko od 1. 7 – do 9. 7. 2010
(přihlášky přijímáme do 25. 6. 2010 –pozor, kapacita je omezena!)

Přihlašuji se na dny: ............................................................................................................. od: .............................. do: ........................... hod.
Jméno + příjmení: .......................................................................................................dat. nar.: ...........................................................................
Adresa: ……………...................................................................................................... telefon: ..........................................................................
RČ: …………………………………................................................... zdravotní pojišťovna: ……………........................................………
                                                                                                                               Podpis rodiče:....................................................……………... 

DDM Milevsko, Na Tržišti 560, 399 01 Milevsko, telefon : 382 521 296





Od poloviny měsíce dubna rozšířilo 
Turistické informační centrum Milev-

sko nabídku svých služeb o předprodej vstu-
penek ze sítě EVENTIM CZ - nově si zde 
můžete zakoupit vstupenky na různá předsta-

Milevské infocentrum rozšiřuje služby
vení, koncerty, sportovní a jiné další kultur-
ní akce konané nejen v ČR, ale také okolních 
státech. Dále naleznete nově v nabídce DVD 
z Milevských maškar 2010 za cenu 139,- Kč, 
nebo 3D pohlednice jihočeských turistických 

cílů. Turistické informační centrum Milevsko, 
Husovo náměstí 391, tel. 383 809 101, e-mail: 
infocentrum@milevsko-mesto.cz, web: www.
milevskymkrajem.cz, Provozní doba: Po - Pá 
8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00.

Pěvecký sbor pro předškolní děti Večerní-
ček, který vznikl pod záštitou Mateřského 

centra Delfínek letos v lednu,  má za sebou svou 
veřejnou premiéru. Na malé besídce určené 
hlavně rodičům a prarodičům holčičky zazpí-
valy 6 veselých písniček. Skladby byly oživené 

Mateřské centrum Delfínek - Večerníčkova první besídka
perkusními nástroji a rekvizitami tak, aby to 
děti opravdu bavilo. Vystoupení se líbilo počet-
ným divákům a především účinkujícím. Vedení 
sboru se zcela nezištně ujala paní učitelka Jitka 
Hejdová, které bychom tímto chtěli poděkovat. 
Doufáme, že sboreček udržíme při životě a že se 

stane prvním schůdkem tradičního milevského 
sborového zpívání. Scházíme se každé úterý od 
18 do 19 hodin v hudebním sále Domu kultury, 
kdo by se chtěl přidat, stále může – repertoár 
není náročný a děti se ho snadno doučí. 

V. Matoušková
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pondělí 24., úterý 25. ve 20 hodin 101 min.
Škola života
Anglie – Divoké dospívání v divokých šedesátých aneb jak mladé intelektu-
álky přicházejí o iluze.
přístupný od 12 let  vstupné: 65 Kč

středa 26., čtvrtek 27. pouze v 17.30 hodin 2D projekce!! 108 min.
kouzelná chůva nanny McPhee 2
Anglie – Chůva, která se specializuje na převýchovu zlobivých dětí opět v akci.

vstupné: 65 Kč

pátek 28., sobota 29. ve 20 hodin 2D projekce! 148 min.
Robin hood
USA-Anglie – Nové  zpracování legendy. Hrají: Russel Crowe, Cate Blanchett.

vstupné: 70 Kč

neděle 30., pondělí 31. ve 20 hodin 125 min.
MaMut
Švédsko-Dánsko-Německo – Jeden svět, různí lidé, stejné problémy. 
přístupný od 12 let  vstupné: 70 Kč

Předpoklad na ČERVEN 2010: Moon • Mamas & Papas • Přestupný rok • Čes-
ký mír • Alenka v říši divů • Muži, co zírají na kozy • Kick-Ass • Exmanželka za 
odměnu • Oko nad Prahou • Všichni jsou v pohodě • Jak vycvičit draka • 

Kultura a sport v Milevsku a okolí – KVĚTEN 2010

KINO BIOS „eM“
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216

sobota 1., neděle 2. ve 20 hodin  100 min.
legie
USA – Akční horor s biblickými prvky, který se odehrává v poušti Mojave.
přístupný od 12 let  vstupné: 70 Kč

pondělí 3., úterý 4., středa 5. ve 20 hodin 84 min. 
JaRMaReční bouda
ČR – Netradiční film o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivosti. 
přístupný od 15 let  vstupné: 65 Kč

čtvrtek 6., pátek 7., sobota 8., neděle 9. ve 20 hodin  120 min.
nine
USA – Ve filmu na motivy Felliniho 8½ uvidíte přehlídku hvězd - Daniela Day-
Lewise, Sophii Loren, Nicole Kidman, Penélope Cruz ...            vstupné: 75 Kč

pondělí 10., úterý 11. pouze v 17.30 hodin  78 min.
Skřítek Rolli
Anglie-Německo-Finsko – Rodinný, dobrodružný, animovaný v českém znění.

vstupné: 70 Kč

středa 12., čtvrtek 13. ve 20 hodin 2D projekce!! 117 min. 
iRon Man 2
USA – Pokračování příběhu excentrického milionáře ... 
přístupný od 12 let  vstupné: 70 Kč

pátek 14., sobota 15., neděle 16. ve 20 hodin 128 min.
SMRt čeká vŠude
USA – Elitní jednotka specializovaná na výbušniny se snaží obsadit město. 
Film získal 6 Oscarů!
přístupný od 15 let  vstupné: 65 Kč

pondělí 17. ve 20 hodin  98 min.
i love you PhilliP MoRRiS
USA – Hlavní hrdina se zamiluje do spoluvězně. Natočeno podle skutečné 
události. Skutečný vězeň dostal 144 let a bylo mu naměřeno IQ 169.
přístupný od 15 let  vstupné: 70 Kč

úterý 18., středa 19. ve 20 hodin 98 min.
Svítání
USA – Akční sci-fi thriller. V roce 2019 dochází vládnoucím upírům základ-
ní potrava.
přístupný od 15 let  vstupné: 70 Kč

čtvrtek 20., pátek 21. pouze v 17.30 hodin 107 min.
FaMe – ceSta za Slávou
USA – Snem každého studenta je lišit se od svých vrstevníků a vyniknout.

vstupné: 65 Kč

čtvrtek 20., pátek 21. ve 20 hodin 118 min.
ženy v PokuŠení
ČR – Opakování úspěšného filmu o odbornici na manželské problémy.

vstupné: 75 Kč

sobota 22., neděle 23. ve 20 hodin 90 min.
babylon a.d.
USA-Francie-Anglie – Žoldák eskortuje nebezpečnou ženu a její sestru z Rus-
ka do New Yorku. 
přístupný od 12 let  vstupné: 70 Kč

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

sobota 1. 5.  18.00 – 22.00 amfiteátr DK
„PRvní MáJ“
Country podvečer s kapelou Talisman a opékáním selete. 
KONÁ SE POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ (sledujte www.dkmilevsko.cz).

vstupné: zdarma

neděle 2. 5.  17.00 – 21.00  velký sál
SenioRSkÉ PodvečeRy 
– od JaRa do lÉta S PíSničkou „vítáMe MáJ“
Hraje Písecká čtyřka. Předprodej vstupenek v pokladně DK, tel. 383 809 200.

vstupné: 50,- a 60,- Kč

úterý 4. 5.  20.00    velký sál
Miki Ryvola a PřátelÉ – Pavel zaJíc a Pavel 
JiM dRengubák (členové kapely nezmaři)
Předprodej vstupenek v pokladně DK Milevsko, tel.: 383 809 200. 

vstupné v předprodeji 110,- Kč, na místě 120,- Kč.

středa 5. 5.  17.00  velký sál DK
veřeJnÉ zaSedání zaStuPitel. MĚSta MilevSka

čtvrtek 6. 5.  18.00  malý sál
toulky za PoznáníM – „JudR. MilouŠ čeR-
vencl: PaMátník v letech“
Besedou bude provázet novinářka Libuše Kolářová z Jihočeských týdeníků. 

vstupné: 25,- Kč

pátek 7. 5.  10.00  velký sál 
Secy MuSicall - určeno pro milevské školy

úterý 11. 5.  10.00 – 15.30 malý sál 
7. den zdRaví 
Pořádá OS DIACEL, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií. 
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GALERIE M
nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

čtvrtek 6. 5.  16.00 
veRniSáž vÝStavy PRací žáků zuŠ MilevSko

7. 5. – 27. 5. 
vÝStava PRací – žáci zuŠ MilevSko
Výstava prací žáků ZUŠ Milevsko pod vedením manželů Pichových.

pátek 28. 5.  14.00 – 22.00
volby do PoSl. SnĚMovny PaRlaMentu čR

sobota 29. 5.  8.00 – 14.00
volby do PoSl. SnĚMovny PaRlaMentu čR

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN  vstupné: 120,- Kč
hudební SklePy – MaRk geaRy (iRSko)

úterý 11. 5.  18.00  výuková učebna
Reiki a Mocná Síla lidSkÉ MySli 
přednáška vstupné: 20,- Kč

úterý 11. 5.  18.00  malý sál
Předvolební veřeJná beSeda kSčM

čtvrtek 13. 5.  16.00 - 21.00 výuková učebna 
kuRzy Moniky bRÝdovÉ
16.00 COUNTRY MALOVÁNÍ, 18.30 GIZMO – DRÁTOVANÝ ŠPERK
Závazné rezervace: kortanova@dkmilevsko.cz nebo na tel.: 383 809 201. 

kurzovné: 320,- Kč

pátek 14. 5.  19.30  velký sál
tRaveSti ShoW – z čech až do hoolyWoodu
TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PRAHA. Předprodej vstupenek v kanceláři 
DK, tel. 383 809 200.                                                   vstupné: 190,- Kč a 150,- Kč

sobota 15. 5.  7.00 – 10.30 start od DK Milevsko 
Pochod PRaha – PRčice
Trasy: 31 km (přes Nadějkov) a 40 km (přes Petrovice), cyklotrasa 52 km.

úterý 18. 5.  10.00 a 18.00  velký sál 
Školní akadeMie 2. zŠ
Školní akademie 2. ZŠ J. A. Komenského. Od 10.00 – vystoupení pro žáky, 
od 18.00 – vystoupení pro veřejnost.                                vstupné: dobrovolné

čtvrtek  20. 5.  19.30   velký sál
nebe na zeMi – divadelní PředStavení
Ochotnický divadelní soubor J. K. Tyla Počátky. 

vstupné: 50,- Kč a 60,- Kč

pátek 21. 5.  20.00  velký sál
dozvuky – to neJ z hudebních Přehlídek
Koncertní šňůra 2010 bigbeatových kapel regionu.              vstupné: 39,- Kč

neděle 23. 5.  15.00  velký sál
Pohádka o vendulce a vitouŠkovi
Hraje divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku. 

vstupné: 30,- Kč a 50,- Kč

24. – 26. 5.  16.00 – 19.00 počítačová učebna
ÚPRava digitální FotogRaFie v Pc 
Základní kurz. Vyučuje: Ing. Jiří lesák
Informace a přihlášky v pokladně DK, tel. 383 809 200. 

kurzovné: 300,- Kč

úterý 25. 5.  16.00  velký sál
hRaJu, zPíváM, tancuJu… 
Vystoupení dětí navštěvujících kurzy Domu kultury Milevsko.  

vstupné: 10,- Kč a 20,- Kč

pátek 28. 5.  18.00  velký sál
34. vÝMĚnnÝ konceRt – MdS MilevSko

pátek 28. 5. 14.00 – 22.00 malý sál
volby do PoSlaneckÉ SnĚMovny 
PaRlaMentu čR

sobota 29. 5.  8.00 – 14.00 malý sál
volby do PoSlaneckÉ SnĚMovny 
PaRlaMentu čR

sobota 29. 5.  10.00 – 12.00 hudební sál 
JaRní buRza dĚtSkÉho oblečení a oStat-
ních Potřeb
Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka 27. 5. do 15.00 
hodin. Bližší informace a rezervace míst k prodeji na tel. 383 809 201 nebo  
e-mailu: kortanova@dkmilevsko.cz.

záPiS do tanečních kuRzů 2010 Se uSkuteč-
ní v Pátek 4. 6. 2010 v PokladnĚ dk.

MILEVSKé MUZEUM
Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

7. 5. – 22. 8.  
vÝStava tvář náRoda 
Výstava posmrtných masek významných českých osobností.
Vernisáž výstavy se uskuteční 6. 5. od 17.00 hodin.

ZO ČSOP MILEVSKO
tel.: 603 825 389 • striz-petr@seznam.cz

sobota 22. 5.  6.00
záJezd do bavoRSkÉho leSa (SRn)
- návštěva expozic (botanická, geologická, zoologická), návštěva lávky ve 
větvích s výstupem na vyhlídkovou věž, návštěva domu Hanse Eisenmanna, 
výstup Luzný 1373 m                                                                              cena: 350,- Kč

úterý 11. 5. 17.00 sál ZUŠ Milevsko
JaRní konceRt
- účinkují žáci a učitelé ZUŠ
  vstupné: dobrovolné

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Libušina 1217 • tel.: 382 521 195, 382 521 733

www.zus-milevsko.cz
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Akce mimo pravidelný program:
sobota 8. 5.  9.30
voŇavá beSeda o aRoMateRaPii
Povídání o využití tradičních českých olejů, mastí a přípravků z bylin a rostlin. 
Ukázka mocné síly aromaterapie. Každý účastník si odnese spoustu informací 
a také malý voňavý dáreček.                             vstupné: 30 Kč, rezervace nutná

sobota 15. 5. 9.30
PředPoRodní kuRS PRo tĚhulky i PáRy
O těhotenství, porodu a kojení. Zkušená lektorka a laktační poradkyně vám 
bude k dispozici cca 1,5 hodiny. Všichni účastníci obdrží praktické brožurky, 
informační letáky o kojení a péči o miminka a také krásné praktické dárky. Pre-
zentace pomůcek pro kojení a řešení problémů s kojením od firmy Medela. 

vstupné: 50 Kč, rezervace nutná

středa 19. 5.  16.00 -18.00
duhová zahRada
Oblíbené malování křídami na chodník v amfiteátru DK.                 vstup volný

sobota 29. 5.  14.00  

látkovÉ Plenkování a eko PRaní
Pro velký zájem opakujeme příjemnou a zajímavou ukázku moderních látko-
vých plenek – bambusek, kapsovek, čtvercovek, teucelek a dalších :) Účastníci 
se naučí prát v indických mýdlových ořechách, používat ekologické prací pro-
středky a vše uvedené si mohou zakoupit za výhodné internetové ceny. 

vstupné: 30 Kč, rezervace nutná

Připravujeme kurs první pomoci se zaměřením na prázdninové úrazy dětí. 
Změna programu vyhrazena.

Kultura a sport v Milevsku a okolí – KVĚTEN 2010

MATEřSKé CENTRUM DELfÍNEK 
mcdelfinek@seznam.cz • www.mcdelfinek.cz

tel.: 725 881 120, 774 848 384

středa 5. 5.  13.30-16.00 dětské oddělení
buRza náPadů – koRálkovÉ inSPiRace
Přijďte ukázat své výrobky z korálků a zároveň se inspirujte originálními 
výtvory druhých. Určeno i pro dospělé.

do 25. 5.  Příjem prací do soutěže Straší ti ve věži, strach má velké oči, 
 strach kolem nás a v nás 
1. 6.  Vyhlášení výsledků a předání odměn soutěže Straší ti ve věži.

8. 5.  Grillpárty s Bitterem
 (ochutnávka extrasuchého pivního speciálu z Broumova)
od 22. 5.  AMUNDSEN - akce pro bikery
 (soutěž s čistou vodkou a MOTO ceny) 
29. 5.  MATYAS + UNCLE´S BAND - jazz and soul (TA)
 (skvělý revival od Joe Cockera)

STEAKHOUSE NA PALUBĚ
ul. Nádražní 752 • tel: 777 818 565

www.demence.unas.cz

MILÍSEK – CENTRUM MLADé RODINY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

Akce mimo pravidelný program:
pondělí 3. 5.  15.00  
TŘi PRASáTKA – přijďte s dětmi na vaše oblíbené loutkové divadlo.
pondělí 10. 5.  15.00 
KLUB DVOjčAT – pojďte s námi zjistit, kolik je nás v Milevsku a okolí. 
úterý 18. 5.  10.00 
BABY SEKáč – prodej dětského oblečení po svých dětech za přízni-
vé ceny.

Termín konání bude upřesněn u:
ANGLiCKÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ – pokračování – zápisová schůzka proběh-
ne 5. 5. od 18.00 hod.
BALETNÍ A RYTMiCKá ŠKOLičKA – pro děti 7-10 let, začíná od září, hlašte 
svůj zájem už nyní!
KURZ  iTALŠTiNY 
KLUB TATÍNKŮ – tentokrát to bude výlet za zvířátky, kterých se určitě bát 
nebudete! 
BABY AEROBiK – pro děti od 4 let, rozbíhá se od září, hlaste svůj zájem už nyní!

!!! V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZájMU CENTRUM  MiLÍSEK ZAjiSTÍ LETNÍ TáBOR 
PRO MAMiNKY S DĚTMi !!!
Nabízíme prostory pro narozeninové oslavy vašich dětí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MILEVSKO 
(www.knihmil.cz)

nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

čtvrtek 6. 5. zájezd č. 2
PoznáváMe náŠ Region - táboR  
Prohlídka města s průvodcem, pak volný program, cesta vlakem. 
Sraz na nádraží, odjezd vlakem v 8.18 hod.                        Vede: ing. jiří Lesák

čtvrtek 13. 5. zájezd č. 3
hobby čeSkÉ budĚJovice   
Tradiční výstava, při zpáteční cestě zastávka v Líšnici – občerstvení (v ceně), 
hudba, zpěv. Odjezd v 7.15 hod., zastávka u spořitelny.                      

Vede: ing. Zdeněk Vávra

pátek 14. 5. zájezd č. 4 
hobby čeSkÉ budĚJovice   
Zájezd pouze na výstavu, odjezd v 7.15 hod., zastávka u spořitelny.            

Vede: Marie Šímová  

čtvrtek 20. 5. zájezd č. 5 A
doMažlicko - 2. čáSt 
– určeno pro přihlášené náhradníky, u obou zájezdů shodná trasa.

čtvrtek 27. 5.  zájezd č. 5  
doMažlicko 2. čáSt 
- prohlídka vodního hradu Švihov, návštěva rozhledny na Korábu a zámku 
v Horšovském Týně. Odjezd v 7.00 hod., zastávka u spořitelny.                    

Vede: ing. jiří Lesák, ing. Zdeněk Vávra

Další podrobné informace o činnosti Senior klubu ZVVZ najdete na webo-
vých stránkách www.zvvz.cz/seniorklub.

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub
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SPOS MILEVSKO, s. r. o. 

letní Stadion 
1. 5. 10.00 FC ZVVZ dorost - Vodňany
 14.30 FC ZVVZ kadeti B – FC Dimmpl Mirovice
2. 5. 10.00 Amater – Podolí B
2. 5. 17.00 FC ZVVZ muži C - Podolí II. A
8. 5. 10.00 FC ZVVZ kadeti - Milevsko
9. 5. 13.30 FC ZVVZ žáci - Lomnice nad Labem
 17.00 FC ZVVZ muži A – Týn nad Vltavou
15. 5. 10.00 FC ZVVZ dorost - Roudné
16. 5. 10.00 Amater - Hradiště C
16. 5. 15.30 FC ZVVZ přípravka  B - Podolí II.
 17.00 FC ZVVZ muži C - Kostele nad Vltavou
23. 5. 11.30 FC ZVVZ přípravka B – Čížová
 13.30 FC ZVVZ žáci - Slávia České Budějovice
 17.00 FC ZVVZ muži A - Dražice
30. 5.   10.00 Amater - Mirovice C
30. 5.   13.00 FC ZVVZ dorost - FC Bechyně
 15.30 FC ZVVZ kadeti B – Čimelice
 17.00 FC ZVVZ muži C - Sepekov A

SPoRtovní hala
1. 5.   7.00 Milevský pohárek Moderní gymnastika 
2. 5.   9.00 turnaj v házené
15. 5.   9.00 turnaj v házené
16. 5.   8.00 moderní gymnastika
29. 5. 10.00 turnaj v házené

ziMní Stadion 
IN-LINE veřejné bruslení
pondělí - pátek   15.30 – 17.00
sobota - neděle 9.30 – 11.00 15.30 – 17.00
 

Bližší informace na www.spos-milevsko.cz.

DDM MILEVSKO
 Na Tržišti 560 • tel.: 382 521 296

středa 12. 5. 14.00 
Svátek MaMinek 
Výroba dárku pro maminku. Akce je určena dětem ze ZÚ i veřejnosti. 

čtvrtek 20. 5. 9.00 

SPoRtovní hRy PRo MŠ 
Přijďte povzbuzovat své kamarády do sportovního areálu I. ZŠ T. G. Masaryka 
v Milevsku, soutěžit bude 11 MŠ.

středa 26. 5. 15.00 

o kuličkovÉho kRále 
Kuličkyáda pro malé i velké účastníky. Areál DDM Milevsko.

sobota 29. 5. 10.00 

zábavná Pouť 
Pro členy DDM a veřejnost. Zábavné soutěžení v žertovných disciplínách o ceny. 
Areál DDM Milevsko. 

úterý 1. 6. 8.30 

den dĚtí
 „Pod záštitou starosty města Bc. Zdeňka Herouta“.
Zábavný program a soutěžení pro žáky 1. stupně ZŠ Milevsko. 
Letní amfiteátr Domu kultury Milevsko.

řEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ 
(www.milevskoklaster.cz)

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

pondělí 31. 5.  

oSlava 20 let od návRatu 
PReMonStRátů do MilevSka
15.00 přednáška Dr. Hedviky Kuchařové 
 - premonstrátské osobnosti Milevska (Latinská škola)
17.30  nešpory v bazilice 
18.00  slavná mše svatá v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie

sobota  8.  5. 
JaRní PRaha 
Prohlídka Vyšehradu, procházka na Albertov, Karlov, prohlídka muzea policie. 
Program může být změněn dle aktuální nabídky prohlídek pražských institucí. 
Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.

Vede: jaroslav Mácha, jiří Lesák

sobota 15. 5.  
Pochod PRaha – PRčice 
Trasa MILEVSKO - PRČICE  - 35. ročník, pořádaný ve spolupráci s KČT Praha - 
Prčice. Tradiční pochod s trasami 31 km (přes Nadějkov) a 40 km (přes Petro-
vice), cyklotrasa 52  km, start od DK od 7.00 do 10.30 hod. Doprava ze Sedlce 
do Milevska autobusy zajištěna.       Organizační zajištění: jaroslav Mácha

sobota 22. 5. 
čáSlavSko
Autobusový zájezd s prohlídkou Čáslavi, zámku Žleby a známé Žehušické 
obory s bílými jeleny. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, 
tel. 383 809 101.                                Vede: jindřich janouch, jindřich jelínek

sobota 29.  5. 
vlaStec – oSlov
Pěší vycházka po PARTYZÁNSKÉ STEZCE a neznačenou cestou na Výří skály 
a Tukleky – cca 12 - 16 km. Sraz na nádraží ČD, odjezd vlakem v 7.41 hod. 

Vede: Dana Syslová, jaromír Mašek 

Podrobnosti a případné změny jsou vždy včas zveřejňovány na webových 
stránkách www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

SOŠ A SOU
 Čs. armády 777, Milevsko

úterý 11. 5.  od 17.30 – 19.45
„co náM tĚlo neMocí nebo boleStí říká“
Přednáška ing. Miroslava Hrabicy, autora knih o zdraví a lidském hledání.
Bližší informace můžete získat na tel. čísle 607 24 12 34.

vstupné: 60,- Kč

Kultura a sport v Milevsku a okolí – KVĚTEN 2010
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fotoobjektivem …

Že i „mezi paneláky“ se najdou lidé, kte-
rým není prostředí v němž žijí lhostejné, 
dokládá snímek, který jsme pořídili v ul.  
J. A. Komenského u domu č.p. 974.

V Městské knihovně se uskutečnila beseda se spisovatelkou Michae-
lou Burdovou, autorkou Poselství jednorožců, která získala cenu dětí 
v anketě nejlepší dětská knížka roku 2009.

V rámci Dne země připravila Ochrana fauny ČR a město Milevsko pro 
děti z místních škol Projektový den. Zúčastnilo se ho celkem 336 dětí 
z 1. a 2. základní školy, Gymnázia a také děti z MŠ Pastelka. Bylo pro 
ně připraveno celkem 10 stanovišť, na kterých plnily různé úkoly.

Dne 29. 3. a 30. 3. 2010 se na 2. ZŠ J. A. 
Komenského v Milevsku uskutečnil Den ote-
vřených dveří. Rodiče měli možnost navštívit 
školu a sledovat své děti při vyučování.

Nejlepšími řešiteli okresního kola Fyzikální olym-
piády se stali žáci 1. ZŠ T. G. Masaryka Milev-
sko. Pavel Jíška obsadil 1. místo a Jan Homola  
2. místo. Oba postupují do krajského kola. 

U zápisu do MŠ Klubíčko mile překvapila Melanie Havlíková svými zna-
lostmi. Na snímku je se svojí maminkou a ředitelkou školy A. Říhovou.

V sobotu 17. 4. 2010 se v Milevském klášteře konal Velký jarní koncert 
Milevského smíšeného sboru za účasti dvou hostujících sborů: Hlaho-
lu z Tábora a Slavíka z Pacova.

Snímkem se vracíme k pohádce O vodníku Pulečkovi, kterou děti shlédly 
v Centru mladé rodiny Milísek. Na další loutkovou pohádku se můžete 
těšit v pondělí 3. května od 15 hodin. Tentokrát to bude pohádka O třech 
prasátkách a v případě pěkného počasí se  bude hrát venku na zahradě.

Ve čtvrtek 22. dubna se v areálu odborného pracoviště SOŠ a SOU 
Milevsko ve Veselíčku uskutečnila výstava strojů Massey Ferguson.
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Vyhrazeno pro školy

Základní škola J. A. Komenského

Nové posily na 2. ZŠ Milevsko
Dne 26. 3. 2010 se na 2. ZŠ J. A. Komenského konala akce Den naruby. Žá-
ci 8. a 9. tříd se převtělili do rolí učitelů. Vyzkoušeli si učit mladší roční-
ky. Mohli se tak sami přesvěd-
čit, jak náročná je práce učitelů. 
Každá dvojice si předem vybra-
la, jakou hodinu chce učit, a na 
postupu se domluvila s třídní 
učitelkou dané třídy. Objevili se 
tedy „noví učitelé“ matematiky, 
českého jazyka, výtvarné výcho-
vy. Malí žáčci byli hodní, aktiv-
ní, dobře spolupracovali, občas 
se ale přece jen někdo „předve-
dl“. Každý si z tohoto dne určitě něco odnesl. Malí studentíci hezkou vzpo-
mínku a my jako učitelé zkušenost, že to s námi někdy není vůbec lehké.

Žáci 8. A (K. Baštýřová, Z. Zemanová, P. Kos, J. Kašpar)

Den otevřených dveří a bleší trh
V sobotu 22. 5. 2010 pořádá 2. základní škola J. A. Komenského v Milev-
sku u příležitosti školních oslav 40. výročí položení základního kamene 
Den otevřených dveří. V době od 9 hodin do 12 hodin zveme všechny 
bývalé, ale i budoucí žáky, stejně jako všechny naše přátele k prohlídce 
školy. Ty budou organizované vedením školy v 9.30, v 10.30 a poslední 
v  11.30 hodin. Odborné pracovny i kmenové třídy si můžete prohlédnout 
kdykoliv i samostatně. Ve stejné době bude v prostorách školy probíhat 
bleší trh. Využijte v Milevsku ojedinělé možnosti a nabídněte k prodeji 
věci, o kterých si myslíte, že je ještě někdo může potřebovat.
Bleší trh je příležitost:

pro občany města prodat své použité, ale fungující věci
pro sběratele ulovit do své sbírky nové přírůstky nebo naopak něk-
teré prodat
pro obchodníky s použitými věcmi, knihami nebo kuriozitami, kteří 
si chtějí zvýšit obrat.

A hlavně je to příležitost pro obyvatele strávit příjemný čas v areálu školy, 
zkusit si zasmlouvat, najít přesně to, co dlouho hledali, divit se nad tím, 
co všechno existuje a dá se prodat nebo si jen zavzpomínat na svá školní 
léta. Všichni jsou vítáni, i děti si mohou se souhlasem či s  pomocí  rodi-
čů vyzkoušet svůj první prodej. Samozřejmě se jedná o obchod, ale přede-
vším jde o dobrou náladu.
Věříme, že se přijdete podívat a odnesete si něco zajímavého. Něco, co 
vás potěší, a zároveň si připomenete svá školní léta strávená na naší škole. 
Věříme, že se najde dost z vás, kteří budete mít odvahu své poklady nám 
nabídnout. Věříme, že se nám všem sobotní dopoledne vydaří. Pravidla 
trhu najdete na www.jakmilevsko.cz. 

•
•

•

Základní umělecká škola

Trio bicích nástrojů ZUŠ Milevsko úspěšné v ústředním kole 
celostátní soutěže
Trio bicích nástrojů Základní umělecké školy Milevsko ve složení 
Filip Kašpar, Vojtěch Krejča a Václav Mára pod vedením svého učitele 
Jaromíra Kašpara završilo své 
úspěšné účinkování v celostátní 
soutěži ZUŠ. V ústředním kole 
této soutěže v Liberci získalo 
mezi nejlepšími soubory z celé 
České republiky ve své katego-
rii skvělé druhé místo. Blaho-
přejeme a děkujeme za vynika-
jící reprezentaci ZUŠ Milevsko, 
města Milevska a Jihočeského 
kraje. Na snímku jsou úspěšní 
žáci ZUŠ se svým učitelem.   

V. Horek, ředitel

Naše voda. Náš život.

ČEVAK a.s. 
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 

Vážení odb ratelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. kv tna 2010 byl dokon-
en proces transformace spole ností 1. JVS a.s. a Vodovody a ka-

nalizace Jižní echy, a.s. K tomuto datu vznikla nová spole nost 
EVAK a.s., která se bude nadále zabývat provozováním vodovo-

d  a kanalizací. 

Spole nost EVAK a.s. jako nástupnická organizace p ebírá závazky obou 
p edchozích dodavatel  plynoucích z uzav ených smluv o dodávce vody 
nebo odvád ní odpadních vod. Od 1. 5. 2010 proto bude svým jménem fak-
turovat vodné a sto né.

Sídlo spole nosti EVAK a.s. je v Severní ulici v eských Bud jovicích. K dis-
pozici Vám bude bezplatná nep etržitá telefonní linka na hlášení poruch 
800 120 112 a infolinka 844 844 870 zpoplatn ná místním tarifem. Pro 
osobní kontakt m žete nov  využít Zákaznické centrum v eských Bud jovi-
cích a obchodní kancelá e v Písku, Tábo e a Jind ichov  Hradci.
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Divadelní představení autorů Jiřího Vos-
kovce a Jana Wericha v podání Ochot-

nického divadelního souboru J. K. Tyla 
v Počátkách vás zvou 20. května od 19.30 
hodin na divadelní představení Nebe na 
zemi. Přestože premiéra hry se uskutečnila 
před více jak 70 lety, neztrácí ani dnes na své 
aktuálnosti a půvabu. Jako základ hry Nebe 
na zemi byl autory vybrán motiv staroanglic-
ké hry Francise Beaumonta a Johna Fletche-

Divadelní představení NEBE NA ZEMI
ra „Španělský kněz“. Z této původní veršova-
né komedie z roku 1625 vzali autoři schéma 
dvou hlavních komických postav, milostnou 

zápletku a základní charakterizaci intrikán-
ské Catastrofy. Španělské prostředí se promě-
nilo v antiku a přibyly bytosti ryze mytolo-
gické. Hra se vysmívá současným nešvarům, 
honbě za bohatstvím i absurditám života a po 
menších úpravách je aktuální i dnes.  Děj se 
odehrává na Olympu a v malém městě kde-
koliv a kdykoliv je Vám libo, neboť jak říká 
bůh Merkur ve hře: „Nezáleží na jménu obce, 
lidi jsou všude stejní“.

V uplynulých dnech se v Milevsku natáčel 
další díl ze seriálu Cyklotoulky, který vysí-

lá televizní stanice Public TV. Cyklotoulky zís-
kaly cenu odborné komise při konferenci Stop 
and Stay v Litoměřicích za významný počin pro 
rozvoj regionálního cestovního ruchu. Moderá-
tor pořadu Michal Jančařík spolu se psem Rud-
lou a kameramanem Petrem Válkem provedli 
televizní diváky Milevskem a jeho okolím. Spo-

Milevsko v hledáčku televizní kamery
lu se starostou Zdeňkem Heroutem navštívili 
synagogu, klášter, secesní vily v ulici Generá-
la Svobody, Vášův mlýn, vydali se do Přeštěnic, 
Vlksic, kde si prohlédli středověkou tvrz a jako 
poslední navštívili hrad Zvíkov. Cyklotoul-
ky můžete shlédnou na webových stránkách 
www.publictv.cz v sekci videoarchiv. Z natáče-
ní pořadu právě vzniká DVD, které si budete 
moci zakoupit v milevském Infocentru.

Další přednáška z cyklu naučných pořadů 
Toulky za poznáním se uskuteční ve čtvr-

tek 6. května od 18 hodin v malém sále Domu 
kultury. Tolik diskutovaný památník v Letech 
byl předán do správy Památníku Lidice, jehož 
ředitel JUDr. Milouš Červencl přijede pobe-
sedovat o tom, jaké plány má jeho organiza-

Toulky za poznáním – „JUDr. MILOUŠ ČERVENCL: Památník v Letech“
ce s tímto pietním místem. Přidá svůj pohled 
do mozaiky informací o tom, co se v Letech 
vlastně během druhé světové války odehrálo 
a jak dnes k této minulosti přistupovat. Spi-
sovatel Přemysl Veverka, stálý spolupracov-
ník Památníku, představí účastníkům besedy 
svůj román Skoky do světla, který pojednává 

o čtyřech generacích jednoho romského rodu. 
Strhující a živoucí příběh, kdy pro některé 
členy rodu končí snaha o začlenění do majo-
ritní společnosti tragicky, byl oceněn literární 
cenou na Zeyerových Vodňanech.  Besedou 
bude provázet novinářka Libuše Kolářová 
z Jihočeských týdeníků.
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SVOZ VYŘAZENÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
V sobotu 15. května a 22. května 2010 proběhne v Milevsku 

a přilehlých obcích svoz vyřazených elektrozařízení z domácností. 
Občané mohou na svozových místech zdarma odevzdat:

VŠECHNY DRUHY ELEKTROZAŘÍZENÍ
- televizory, přehrávače, radiopřijímače, velké a malé spotřebiče-pračky, sporáky, 

chladničky, mrazničky, vysavače, žehličky, fény, el.nářadí aj.
ZÁŘIVKY

Průběh svozu (časový rozvrh a stanoviště):
Milevsko – sobota 15. května 2010:

            8.30 - 9.00 hod.  Písecké předměstí (u telefonního automatu)
       9.05 - 9.35 hod.  K. čapka (stanoviště tříděného odpadu)
     9.40 - 10.10 hod.  Pod Stadionem (u lékárny ASPASIA)
  10.15 - 10.45 hod.    1. máje (křižovatka s ul. J. Nerudy)
  10.50 - 11.20 hod.    Št. Dvořáka (křižovatka s ul. Kpt. Jaroše)
  12.00 - 12.30 hod.    nám. E. Beneše (parkoviště nad kostelem)
  12.35 - 13.05 hod.    5. května (křižovatka pod ČSAD)
  13.10 - 13.40 hod.    jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové)
  13.45 - 14.15 hod.  jarlochova (stanoviště tříděného odpadu)
  14.20 - 14.50 hod.    F. Kudláčka (u p. Cézy)

Obce územního obvodu – sobota 22. května 2010:

       8.30 - 9.00 hod.  Rukáveč (stanoviště tříděného odpadu)
       9.15 - 9.45 hod.  Velká (u restaurace)
  10.30 - 11.00 hod.  Dmýštice  (u obchodu)
  11.10 - 11.30 hod.  Klisín (u kapličky)
  11.40 - 12.00 hod.  Něžovice (u rybníka)

!!! Neumisťujte elektrozařízení na stanoviště předem !!!

Svoz organizuje Městský úřad v Milevsku ve spolupráci se Službami Města Milevska, spol. s r.o.
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Město Milevsko ve spolupráci s DDM uspořádá dne 20. 5. 2010 již tře-
tí ročník Sportovních her mateřských školek. Tentokrát se uskuteční 

na hřišti I. ZŠ Milevsko. Sportovní hry se konají v duchu olympijských tra-
dic. Po slavnostním nástupu družstev budou hry zahájeny zapálením olym-
pijského ohně. Soutěží se zúčastní jedenáct desetičlenných družstev. Kro-
mě milevských mateřských školek: Klubíčko, Kytička, Pastelka a Sluníčko, 

přijedou i mateřské školky z Branic, Sepekova, Bernartic, Božetic, Kovářo-
va, Chyšek a Kostelce nad Vltavou. Budou soutěžit v pěti disciplínách: hod 
míčkem do dálky, překážková chůze s kelímkem, pětiskok „žabák“, skákání 
v pytli na 20 m a štafetový běh. Díky sponzorům bude pro mladé sportovce 
připraveno občerstvení a ceny nejen pro vítěze, ale pro všechny zúčastněné. 
Posláním sportovních her je, aby se pohyb stal každodenním koníčkem dětí 
a podnítil v nich větší zájem o aktivní sport v duchu fair play.

Ing. Václav Pavlečka, místostarosta

Olympiáda se blíží

V Milevském muzeu se ve čtvrtek dne 6. května v 17 hodin 
uskuteční vernisáž výstavy Tvář národa. Pracovníci Milevské-

ho muzea připravili ve spolupráci s antropologickým oddělením  
Národního muzea v Praze zajímavou výstavu posmrtných masek 
významných českých osobností. Veřejnost si tak bude moci pro-
hlédnout posmrtné masky takových velikánů jako byli například 
prezidenti T. G. Masaryk a Dr. Edvard Beneš, skladatelé Antonín 
Dvořák či Zdeněk Fibich, spisovatelé Egon Ervín Kisch, Karel Čapek 
a Svatopluk Čech, básníci F. L. Čelakovský a  Konstatin Biebl nebo 
politici Alois Rašín, F. L. Rieger a M. R. Štefánik. 
Protože v seznamu masek byla velká plejáda slavných jmen, stál 
před pracovníky Milevského muzea těžký úkol vybrat z nich těch 
25 nejzajímavějších. Víc se jich do výstavního prostoru muzea 
prostě nevejde, protože záměrem Milevského muzea je vystavit 
posmrtné masky pietním způsobem, takže v každé vitrině mohou 
být nanejvýš dvě. 
Původním záměrem, jak už ostatně z názvu výstavy vyplývá, bylo 
představit veřejnosti tváře českých osobností, ale protože ve sbír-
kách Národního muzea je i několik významných osobností zahra-
ničních, nakonec jsme z původních plánů trochu ustoupili, a tak 
návštěvníci mohou spatřit i posmrtné masky Napoleona Bonaparta 
či Ludwiga van Beethovena. Výstava Tvář národa bude v Milevském 
muzeu probíhat od 7. května do 22. srpna, muzeum je otevřeno den-
ně kromě pondělí, vždy 9 - 12 a 13 - 17 hodin. Poslední prohlídka 
začíná vždy půl hodiny před koncem otevírací doby.

Tvář národa 
– nová výstava v Milevském muzeu
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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 13. května 
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 jméno a adresu. 

Správná odpověď z minulého čísla: 
Dům č.p. 156 na Husově náměstí.
Výherci: Marie Šonková, Milevsko, Klára Fořtová, Zahrádka a Eva Brů-
hová, Milevsko.

Máte zájem dostávat Milevský 
zpravodaj v elektronické podobě?

Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz 
a my vám jej každý další měsíc zašleme.


