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V úterý 18. května uskutečnila 2. základní ško-
la J. A. Komenského Milevsko v Domě kul-

tury dvě představení školní akademie. Dopoled-
ne proběhla generální zkouška. Žáci a učitelé naší 
školy  byli  prvními  diváky.  Celý  pořad  profesio-
nálně uváděly žákyně 9. ročníku Nina Radostová 
a Daniela Tollingerová. Dívky si dokázaly s úsmě-
vem  poradit  nejen  s  neočekávaným  výpadkem 
zvuku  při  dopoledním  představení,  ale  zvlád-
ly i dospělé diváky v přeplněném sále. A že měly 
co  zvládat!  Na  akademii  vystupovalo  celkem 
226 žáků od 1. do 9.  ročníku. Připravit  s dětmi 
vystoupení tohoto rozsahu je práce velmi nároč-
ná a zvláště malí žáčci museli cvičit každý týden. 
Nácviku školní akademie věnovali učitelé spous-
ty času, energie a  trpělivosti. Dovolte mi, abych 
všem takto veřejně poděkovala, zvláště paní uči-
telce Mgr. Ivaně Petrové, která zrežírovala a secvi-
čila celý program. Návštěvníci večerního předsta-

vení se mohli přesvědčit, že byl vtipný, měl spád 
a hlavně, že se našim žákům opravdu povedl. Již 
půl hodiny před začátkem byl sál skoro plný, divá-
ci zaplnili i balkon, a i když jsme neustále přidáva-

Školní akademie

Veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná ve středu 16. června 
od 17 hodin ve velkém sále Domu kultury.

Veřejné jednání Zastupitelstva města

li další a další židle, mnoho jich muselo celé před-
stavení  stát. Všichni věříme,  že přesto nelitovali 

a odcházeli spokojeni. Účinkující žáci se zhosti-
li svého úkolu na výbornou a opravdu si zaslouží 
pochvalu nejen od svých třídních učitelů, ale i od 

vedení školy. Těšíme se již na další jejich vystou-
pení. Budou sice o dva roky starší, ale určitě nás 
i vás zase příjemně překvapí.

Mgr. V. Heroutová, ředitelka školy

Milevsko  obdrželo  grant  ve  výši  400 
tisíc Kč z grantového programu Rekon-
strukce stávajících sportovišť. Jde o rea-
lizaci akce na 2. ZŠ J. A. Komenského. 
Celkové  náklady  na  realizaci  projektu 
jsou dle projektové dokumentace před-
pokládány  ve  výši  937.412,-  Kč.  Zbý-
vající  částka  na  realizaci  bude  čerpá-
na  z  fondu  reprodukce  majetku  školy 
ve výši max. 550 tisíc Kč. Jde o realizaci 
rekonstrukce běžecké dráhy, doskočiš-
tě, úpravu svahu a okolí.

Na  tradiční  pochod  Praha-Prčice  se 
z Milevska vydalo celkem 867 účastní-
ků. 729 z nich si vybralo trasu dlouhou 
31 km, mezi nimi byl i předseda Klubu 
českých turistů PhDr. Jan Stráský, 25 li-
dí trasu 40 km a 113 občanů si vybralo 
cyklotrasu.

Město Milevsko bylo úspěšné s žádostí 
o dotaci z operačního programu život-
ního prostředí na ošetření lipové aleje 
Hajda v k.ú. Milevsko.

Byl schválen grant na opravu a rekon-
strukci umývárny MŠ Sluníčko v maxi-
málně  možné  výši  100  tisíc  Kč.  Před-
pokládaná  výše  celé  rekonstrukce 
WC a umývárny  je 200  tisíc, grant by 
tedy mohl pokrýt 50% nákladů, zbytek 
dofinancuje město ze svého rozpočtu.

•

•

•

•
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Blíží se léto a s ním i doba dovolené, kterou každý z nás vítá jako čas k odpočinku 
a k načerpáních nových sil.

OTÁZKY:
Čím je z vašeho pohledu Milevsko zajímavé pro turisty a jaké 
služby byste zlepšili tak, aby jich do našeho města zavítalo 
více?
Jakým způsobem nejraději trávíte dovolenou a dáváte před-
nost tuzemské či zahraniční dovolené?

Bc. Zdeněk Herout, starosta (ODS)
1)  Naše  město  nabízí,  jak  architektonické  skvosty,  tak  i  spoustu 
kulturního a sportovního vyžití. V dnešní době je spíše důležité, 
zde potenciálníky návštěvníků pozdržet jeden, dva dny a to se neo-
bejde bez spolupráce „s rozšířeným regionem“. To je však věc, kte-
rá se zatím bohužel moc nedaří. 
2) Upřednostňuji aktivní dovolenou (kolo, pěší turistika) bez vel-

kého plánování. Pro mě je spíše důležité, s kým dovolenou strávím než kde.

Michal Polanecký, místostarosta (ODS)
1) To co je v Milevsku zajímavé jsme se snažili prezentovat v pořa-
du Cyklotoulky, který nedávno běžel v TV a je k vidění na inter-
netu (klášter, muzeum, synagoga, sportoviště, mnoho míst v okolí 
atd.). Služby jako takové se týkají hodně soukromého sektoru, kte-
rému se snažíme vycházet vstříc, město provozuje turistické info-
centrum. Snažíme se vytvářet podmínky pro různé akce prezentu-

jící náš region (maškary, posvícení, nyní třeba i motorkářský sraz a mnoho dalšího).
2) V poslední době upřednostňuji tuzemskou dovolenou, protože zde vzniká stále více 
zajímavých míst pro vyžití dětí a rodin. S tím souvisí i trávení této dovolené, v loňském 
roce jsem byl např. na Šumavě a ve westernovém městečku Šiklův mlýn na Moravě. 

Ing. Václav Pavlečka, místostarosta (ČSSD)
1)  Milevsko  může  návštěvníkům  nabídnout  poměrně  zachova-
lou jihočeskou přírodu s celou řadou zajímavých památek. Napří-
klad nejstarší klášter na jihu Čech, židovskou synagogu a budovu 
novorenesanční radnice. Pro zvýšení počtu a zájmu turistů je při-
pravený poutač na hlasových informačních tabulích v Táboře.
2)  Já  osobně  trávím  nejraději  dovolenou  s  rodinou  u  moře, 
nebo v zimě na horách.

MUDr. Zdeněk Hobzek (ODS)
1)  Hlavním  milevským  lákadlem  je  areál  Milevského  kláštera 
a bude jím po další rekonstrukci ještě více. Milevsko je pro letní 
hosty,  chalupáře  z  našeho  kraje  centrum  se  základní  občanskou 
vybaveností,  obchody,  sportovišti,  úřady  a  službami,  což  k  nám 
přivádí další návštěvníky. 
2) Svoji dovolenou trávím rád aktivně, a to nejen cestováním, na 
místě tolik nezáleží. 

Mgr. Josef Kašpar (SNK)
1) Milevsko je zajímavé především díky svým památkám. Určitě je 
stále co zlepšovat v propagaci a zviditelňování města.  
2) Svou dovolenou nejraději trávím aktivně a nezáleží mi na tom, 
jestli je to doma nebo v cizině.

MUDr. Miroslava Pučelíková (KDU-ČSL)
1)  Především  pamětihodnostmi  -  např.  Milevským  klášterem, 
budovami s různými architektonickými slohy, ale i třeba možnost-
mi  sportovního a kulturního vyžití. Milevsko  je  zajímavé  i  svou 
okolní krajinou, kterou můžete vidět při jízdě cyklostezkou nebo 
pěší  vycházkou.  Možná  jsme  příliš  skromní  a  nedáváme  o  sobě 
tolik vědět, ale možností prezentace je plno - od info na webových 

stránkách, po vydávání letáčků nebo inzerce v novinách, časopisech ...
2) Dovolenou trávím různě, ale nejraději s rodinou a pak je jedno, jestli si ji užívám 
doma nebo na cestách, u vody nebo poznáváním jiných krajin ....

Mgr. Martin Třeštík (ČSSD)
1) Milevsko je klidné místo v krásné krajině s poměrně neponiče-
nou přírodou a mohlo by být dobrou vstupní bránou ke spoustě 
památek, které jsou v blízkém i širším okolí. Na tom by se dalo sta-
vět, ale vyžadovalo by to mnohem větší kapacity pro kvalitní uby-
tování i rozšíření nabídky pro relaxaci návštěvníků. Pokud by se na 

1)

2)

tomto poli mělo ale něco podstatnějšího udělat, musela by se najít vůle k dlouhodobé-
mu společnému projektu města, soukromých investorů a všech, kterých se to týká.
2) V Čechách je spousta míst, kde se dá strávit krásná dovolená a zdaleka všechno jsem 
ještě tady doma neviděl, na druhou stranu mám moc rád moře. Ideální je to střídat. 
A docela rád mám i dovolenou na chalupě. 

Ing. Miroslav Doubek (ODS)
1)  Na  prohlídku  Milevska  a  jeho  unikátního  kláštera  stačí  náv-
štěvníkům zpravidla jeden den. Ve městě jsou služby (restaurace, 
obchody …), které reagují na poptávku. Pokud je otázkou myšlen 
nedostatek hotelů – ukazuje se, že se neuživí tzn. nejsou dostatečně 
potřebné. Jsem proti tomu, aby se dotovaly hotely pro cizí za pení-
ze určené pro občany Milevska. 

2) Celá 90tá léta jsem podnikal a pracoval bez dovolené. Nyní s rodinou trávíme jeden 
týden až 10 dní někde v tuzemsku nebo evropské cizině. 

JUDr. Oldřich Kofroň (ODS)
1) Milevsko je centrem poměrně rozsáhlé venkovské oblasti a leží 
v blízkosti přehrady. Služby proto využívají kromě obyvatel měs-
ta především obyvatelé okolí a rekreanti. Jejich příliv se projevu-
je hlavně v letním období. Pro speciální turistické zájezdy Milevsko 
není příliš disponováno. Výjma kláštera nemá významné památ-
ky. Zbývá proto zvýšit nabídku přijatelných ubytovacích a stravo-

vacích služeb (hlavně rychlého a kvalitního občerstvení). V souvislosti s jejich dobrou 
pověstí by se mohla zvýšit návštěvnost města. S návštěvností souvisí také otázka vyře-
šených možností parkování v centru města. Dobré by bylo zachování a rozvíjení mož-
ností kulturního vyžití v turistické sezóně.
2) O dovolené rád cestuji, podle možností i do blízkého zahraničí.

MUDr. Jitka Kofroňová (KSČM)
1) Kromě kláštera nevím o jiných významných zajímavostech. Dá se ale vyjíždět do 
zajímavých míst v okolí. K  tomu  je nutné vytvořit podmínky pro ubytování a  také 
upravit cyklostezky, např. cesta od Madety k židovskému hřbitovu je téměř nesjízdná. 
2) Dovolenou trávím doma i v zahraničí. 

RSDr. Jiří Kotalík (KSČM)
1) Pro turisty je zajímavé historickým, sportovním zázemím a teritoriálním umístě-
ním, je třeba zlepšit ubytovací kapacity s adekvátním zázemím na úrovni požadavků 
současné doby. 
2) Na dovolené nejezdím, proto je tato otázka pro mě bezpředmětná.

Ing. Pavel Procházka (ODS)
1) Obávám se, že v  lákání  turistů pro pobyt ve městě  jsme příliš nepokročili. Hlav-
ní cíl návštěvníků  je klášter a máme štěstí,  že osvícení majitelé  systematicky rekon-
struují a budují celý klášterní komplex a otevírají jeho brány pro kulturní i duchov-
ní život. Milevsku chybí systematický „tah na bránu“ k udržení návštěvníků na delší 
dobu. Určitě ale musím pochválit, že město ani v „krizi“ nevzdalo podporu kultury, 
sportu i zábavy. 
2) Dovolenou trávím hezky a teď mě už nenapadá nic, čím bych čtenáře pobavil. 

Ing. Lubomír Šrámek (ODS)
1) Milevsko by mohlo lákat turisty zejména díky své poloze poblíž 
hojně navštěvované nádrže Orlík a celého povodí Vltavy. Hlavním 
tahákem ve městě je podle mého názor milevský klášter, který by 
měl i jako perla města být propagován. Na jednodenní návštěvu lze 
přilákat turisty jistě i na různé festivaly a kulturně společenské akce. 
Vybudovat chybí infrastruktura pro kvalitní ubytovací zázemí.

2) O místě a způsobu trávení dovolené se většinou rozhodujeme na poslední chvíli. 
V loňském roce to vyhrálo tuzemsko a myslím si, že tomu bude tak i letos.

Na otázku neodpověděli: Ing. Bohuslav Beneš, Jiří Herout, Ing. Martin Husa, Alena 
Knotová, Josef Koutník, Mgr. Dagmar Švárová, MUDr. Marie Tibitanzlová, PharmDr. 
Lenka Třeštíková.

Ptáme se našich zastupitelů

Reakce čtenáře na otázku zastupitelů z minulého čísla:
No tak jsem si dnes přečetl Milevský zpravodaj. Co se dá vyvodit z ankety o 3D 
- Hodně zastupitelů do kina nechodí, tak proč kupovat 3D....asi tak.. No a proč 
kupovat 3D teď?! No můj názor je asi takový, že dokud není 3D v Písku, Tábo-
ře, Sedlčanech a celém okolí, tím spíš by mělo být u nás. Jezdili by lidi z těchto 
oblastí a naše kino by aspoň něco vydělalo na vstupném od těchto lidí a byla 
by tu i nějaká návratnost financí do tohoto vložených. Až bude 3D i v ostatních 
městech, tak sem nikdo jezdit nebude. Tak na co čekat!!? Pojďme do toho!!!

Pavel Sláma, DiS
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Informace z jednání Rady města Milevska

8. schůze Rady města Milevska dne 20. 4. 2010 
Na  své  8.  schůzi  radní  rozhodli  zadat  přezkoumání  hospodaření  města 
Milevska za rok 2010 auditorovi. Územní samosprávné celky a dobrovol-
né svazky obcí jsou totiž povinny dát si přezkoumat své hospodaření za 
uplynulý kalendářní rok. Dále Rada města Milevska rozhodla nenavyšovat 
nájemné o úředně vyhlášenou míru inflace za rok 2009 pro nájemce neby-
tových prostor, nemovitostí – pozemků ve vlastnictví města Milevska. Dle 
informace internetových stránek Českého statistického úřadu roční míra 
inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 
12 měsíců roku 2009 proti průměru 12 měsíců 2008 činila v České repub-
lice 1,0 %. Poté vzali na vědomí podklady pro  stanovení ceny vodného 
a stočného na hospodářský rok 2010/2011 pro město Milevsko a dopo-
ručili Zastupitelstvu města Milevska úpravu ceny vodného a stočného na 
rok 2010/2011 platnou od 1. 6. 2010 (dvousložková cena vodného a stoč-
ného), pohyblivá složka domácnosti 48,11 Kč/m3, pohyblivá složka ostatní 
48,11 Kč/m3 a měsíční paušál dle velikosti vodoměru (pevná složka) 420 
Kč/vodoměr/rok  za  vodoměr  do  2,5  m3,  ostatní  poměrným  způsobem. 
Uvedené ceny jsou bez DPH. Závěrem rada souhlasila s návrhem výzvy 
k  podání  nabídky  na  dodavatele  investiční  akce  „Rozšíření  bezbariéro-
vých tras města Milevska – bezbariérový výtah v budově čp. 6 a instalace 
schodišťových plošin“ a vyhlásila na tyto akce výběrové řízení.

9. schůze Rady města Milevska dne 5. 5. 2010
Radní  na  své  9.  schůzi  souhlasili  s  podáním  žádosti  o  grant  z  Gran-
tového programu Jihočeského kraje na Opravy a rekonstrukce MŠ na 
akci „Vybavení školní zahrady MŠ Klubíčko Milevsko“.  Jihočeský kraj 
vyhlásil  již 2. výzvu pro rok 2010. Grant  je rozdělen na dvě opatření. 
První opatření je investičního charakteru na rekonstrukce mateřských 
škol, které je vázáno na zvýšení kapacity MŠ. Druhým opatřením nein-
vestičního charakteru jsou opravy a vybavení budov, vybavení a úpra-
vy  zahrad.  Rada  také  souhlasila  jako  vlastník  nemovitosti  v  ul.  J.  A. 
Komenského, čp. 1034 zapsané na LV č. 1 pro k. ú. Milevsko s umístě-
ním sídla společnosti Hockey club Milevsko 2010 s. r. o. na této adre-
se.  Dále  schválila  podmínky  Rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  v  rám-
ci  výzvy  č.  06  Integrovaného  operačního  programu  na  rozvoj  služeb 
eGovernmentu  v  obcích.  Cílem  tohoto  projektu  „Rozvoj  služeb  eGo-

vernmentu  obce  s  rozšířenou  působností  Milevsko  a  v  obcích  správ-
ního  obvodu  ORP  Milevsko“  je  zvýšit  úroveň  služeb  a  modernizace 
výkonu územní veřejné správy ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Milevsko především zefektivněním elektronické komunika-
ce mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a zabezpečením datové 
propojenosti místní a ústřední veřejné správy, které zajistí zjednoduše-
ní a zrychlení komunikace občanů s úřady územní samosprávy a on-
line přístup ke správním agendám. Současně radní souhlasili i s finanč-
ní  spoluúčastí  ve  výši  minimálně  15 %  způsobilých  výdajů  na  projekt 
Dílna  kvality  Milevska  (výzva  číslo  53),  spolufinancovaného  finanční 
podporou z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

10. schůze Rady města Milevska dne 18. 5. 2010
Na  svém  jednání  dne  18.  května  2010  Rada  města  Milevska  schválila 
poskytnutí  neinvestičních  dotací  Centru  pro  zdravotně  postižené  Jiho-
českého kraje, o. s., Písek na kontaktní terénní činnost v Milevsku v roce 
2010  a  Národnímu  institutu  pro  integraci  osob  s  omezenou  schopnos-
tí  pohybu  a  orientace  České  republiky,  o.  s.  na  konzultační  činnost  ve 
správním obvodu města Milevska, dále pak na zajištění činnosti občan-
ských  sdružení  v  Milevsku,  tj.  Občanskému  sdružení  svazu  zdravotně 
postižených Milevsko  - ČR, Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR - 
Základní organizace Milevsko, Centru mladé rodiny Milísek, o. s., Milev-
sko,  Mateřskému  centru  Delfínek  o.  s.,  Milevsko.  Dále  radní  souhlasili 
s  finanční  spoluúčastí  ve  výši  minimálně  15 %  způsobilých  výdajů  pro-
jektu s názvem „Zajištění vzdělávání v eGovernmentu pro ORP Milevsko 
(výzva č. 40)“ realizovaného s finanční podporou z Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost. Závěrem také souhlasila s provedenými 
výběrovými řízeními na dodavatele investičních akcí „Rozšíření bezbarié-
rových tras města Milevska – instalace schodišťových plošin“ a „Rozšíření 
bezbariérových tras města Milevska – bezbariérový výtah v budově čp. 6“. 
Na obě akce byly obeslány 3 odborné firmy a výzva byla zveřejněna na we-
bu města. Smlouvy budou uzavřeny na základě provedených výběrových 
řízení s firmami Lesostavby Třeboň a. s. a ROBRO s. r. o., Milevsko.

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

Odbor investic a správy majetku

Odborná praxe u městského úřadu
Veřejnost města Milevska  i  spádových obcí  se může stále častěji v pra-
xi setkávat s jednou z nezanedbatelných rolí Městského úřadu Milevska, 
když se setkává na úřadě s mladými lidmi, kteří se zapojují ve větší míře 
do řešení žádostí a i jinak pracují s přicházejícími žadateli a klienty. 
Městským úřadem Milevsko je v posledních letech mnohem větší pozornost 
věnována přípravě mladé generace na budoucí povolání. Projevuje se to zin-
tenzívněním a zkvalitněním odborné praxe studentů středních škol, Jihočes-
ké univerzity a širším zapojením se do systému rekvalifikačních kurzů.
K  výraznému  zkvalitnění  spolupráce  došlo  zejména  se  Střední  školou 
obchodu, služeb a řemesel a Jazykovou školou s právem státní jazykové 
zkoušky Tábor Bydlinského 2474. Městský úřad dále zabezpečuje odbor-
nou  praxi  pro  Jihočeskou  univerzitu  v  Českých  Budějovicích,  pro  dal-
ší  střední  školy  a  rovněž  se  aktivně  zapojuje  do  Operačního  programu 
lidské zdroje a zaměstnanosti při Evropském sociálním fondu v ČR, kde 
zabezpečuje praktickou část rekvalifikačních kurzů. 
Na odborné praxi se zde připravují na budoucí zaměstnání zejména stu-
denti střední školy oboru Veřejnoprávní činnost, studenti Jihočeské uni-
verzity oboru Pozemkové úpravy a převod nemovitostí a účastníci rekva-
lifikačních kurzů v oboru Administrativní pracovník, kteří mají bydliště 
v Milevsku nebo nejbližším okolí. 
Nejčastěji si studenti a účastníci rekvalifikací zdokonalují a praxí pro-
hlubují  teoretické  znalosti  a  dovednosti  u  vybraných  odborů  MěÚ. 
Zejména  u  Odboru  investic  a  správy  majetku  se  zapojují  do  praktic-
kých činností v oblasti bytového hospodářství, v oblasti evidence a hos-
podaření s majetkem města, v oblasti hospodaření s pozemky, v oblasti 

zpracovávání dokumentů a materiálů k projednávání na Radě a Zastu-
pitelstvu města a v dalších oblastech. Pro jejich budoucí zaměstnání je 
velkým přínosem seznámení se s působností a organizací úřadu, s roz-
sahem a obsahem práce podle odborností, s průběhem různých jedná-
ní s žadateli a klienty a v neposlední řadě získávání zkušeností z jedná-
ní s lidmi v různých situacích. Podstatným přínosem pro praktikanty 
je jejich reálné zapojení do řešení konkrétních případů a zpracovávání 
s  tím spojené dokumentace pod vedením zkušeného referenta úřadu. 
Současně s tím jsou vedeni k osobní odpovědnosti za jednání na úřadu 
a za zpracované dokumenty.
Studenti  po  praxi  se  zpravidla  aktivně  hlásí  a  rádi  se  vrací  na  ty  odbory 
u MěÚ, kde jim je věnována potřebná pozornost, kde jsou kvalitně meto-
dicky vedeni k praktickým činnostem,  jsou plnohodnotně zapojováni do 
plnění konkrétních úkolů – zkrátka, kde vidí smysl, účelnost a potřebnost 
jejich činnosti. Pak rozhodně nechápou praxi u úřadu jako ztrátu času. Snad 
nejlepším důkazem kvality péče, která je věnována studentům na praxi, je 
vyjádření některých středoškolaček, že „našly na úřadu náhradní mámy“. 
U  řady  studentů,  kteří  se  opakovaně  účastní  praxe  u  úřadu,  je  patrný 
i  výrazně  pozitivní  vliv  z  kvalitně  připravené  a  organizované  praxe  na 
jejich celkových velmi dobrých studijních výsledcích. Nemalým dílem tak 
MěÚ přispívá k odborné a praktické připravenosti potenciálních úřední-
ků obecních, městských i jiných úřadů. 
V takovéto činnosti spatřujeme poslání, hlavní cíl a přínos odborné praxe 
u MěÚ. Přínosem je oboustranný užitek - jednak pro samotné studenty 
získáváním zkušeností z práce na úřadu, a jednak v přejímání pozitivních 
podnětů pro zkvalitnění práce u samotného úřadu.

Ing. Bohumil Lavička, vedoucí odboru
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Zastupitelstvo  města  Milevska  na  svém 
zasedání dne 5. 5. 2009 rozhodlo o nových 

cenách za vodné a stočné. Zůstává nezměněna 
pevná složka ceny, tj. paušál za domácí a byto-
vé vodoměry na hodnotě 35,- Kč měsíčně,  tj. 
420 Kč  ročně.  Hodnota  pohyblivé  složky  se 
zvyšuje o 1,36 Kč, tj. na 48,11 Kč za m3. Všech-
ny uvedené ceny jsou bez 10% DPH. 

Jak probíhá stanovení ceny ?
Jednání o nové ceně začíná zpravidla již někdy 
v  únoru,  kdy  provozovatel  vodohospodářské 
infrastruktury  zašle  propočty  s  novým  návr-
hem ceny. Poslední 4 roky předložené hodno-
ty přepočítávám včetně stanovení reálné výše 
jednotlivých nákladových položek. Každý rok 
je oponentní výsledek nižší. Tato alternativní 

Cena vody a co je v pozadí
cena  je předána ekonomům 1.JVS,  s nimiž  je 
při následném jednání stanovena výše nákladů 
na vyargumentované výši. Výsledkem je cena 
pro občany o desetihaléře až koruny nižší než 
bylo  původně  navrženo.  Tuto  předpřiprave-
nou dohodu následně schvaluje Rada a Zastu-
pitelstvo města Milevska.

Proč cena vody roste? 
Pro  letošní  rok  bylo  jednání  zaměřeno  na 
odmítnutí  jakéhokoliv  nárůstu  u  výrobních 
a  správních  režií  a  nárůstu  mzdových  nákla-
dů.  Došlo  k  elementárnímu  nárůstu  nakupo-
vané  vody  od  JČ  vodárenského  svazu.  Přib-
ližně 90% nárůstu představuje zvýšení nájmu 
o 450 tis. Kč pro město Milevsko. Nájem, který 
dosahuje  již hodnoty  téměř 5 mil. Kč by měl 

sloužit  pro  rekonstrukce  a  obnovu  vodohos-
podářské  infrastruktury.  Nájem  je  zakalkulo-
ván v ceně vody, tzn. v konečném důsledku ho 
platí občan.

Je nájem správně využit?
Jak jsem poznamenal na zastupitelstvu, dlou-
hodobě (víc než 8  let) se do této oblasti vrací 
jen cca polovina vybraného nájmu. Takovéto 
chování je nesprávné a pokud v něm budeme 
pokračovat, vymstí se nám v budoucnu. Hlav-
ním morálním problémem pro mne je situace, 
že od občanů se získají peníze na chod vodo-
hospodářského majetku, ale část z nich je utra-
cena za jiné aktivity radnice.

Ing. Bc. Doubek Miroslav,
zastupitel

Dne 19. 5. 2010 ve 13 hodin starosta města 
pan Bc. Zdeněk Herout a místostarosta pan 

Michal Polanecký přestřižením pásky znovu ote-
vřeli veřejné záchodky, respektive  jejich pánské 
oddělení. Veřejné záchodky v Milevsku na stej-
ném místě slouží již od roku 1975. V roce 2002 se 

rekonstrukce dočkalo oddělení pro dámy. Nově 
vznikl  bezbariérový  záchod,  sprcha,  záchodky 
jsou  vybaveny  i  přebalovacím  stolkem.  Rekon-
strukce  pánského  oddělení  nebyla  v  letošním 
roce plánována, ale vyžádala si ji havárie rozvo-
dů vody a odpadů, která znemožnila jeho užívá-
ní.  Kompletní  rekonstrukce  začala  již  v  únoru 

Veřejné záchodky v novém

Odbor sociálních věcí

Upozornění pro příjemce příspěvku na péči
Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické 
osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.
Upozorňujeme příjemce příspěvku na péči, že jsou povinni:

písemně  ohlásit  příslušnému  obecnímu  úřadu  obce  s  rozšířenou 
působností  přijetí  do  ústavní  péče  v  nemocnici  nebo  odborném 
léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 8 
dnů  ode  dne,  kdy  tato  skutečnost  nastala  (pokud  tuto  povinnost 

a)

nemůže splnit příjemce příspěvku, má tuto povinnost osoba blízká, 
jiná fyzická osoba nebo poskytovatel sociálních služeb),
písemně ohlásit změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě do 8 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala,
poskytovatelé pomoci jsou povinni ohlásit úmrtí příjemce příspěvku 
ve lhůtě do 8 dnů ode dne úmrtí.

Pokud nebude splněna povinnost uvedená v bodě a) a b), výplata příspěv-
ku na péči může být zastavena.

Miroslava Tichá, DiS., referentka

b)

c)

letošního roku. V jejím průběhu byly vyměněny 
všechny rozvody, přestaven celý interiér odděle-
ní. Záchodky byly vybaveny moderním sanitár-
ním  zařízením.  Nejnáročnější  část  rekonstruk-
ce  spočívala  v  obložení  stěn  a  položení  dlažby, 
náklady přesáhly částku 400.000,- Kč. Akce byla 

realizována Službami města Milevska, spol. s r.o., 
podle  návrhu  Ing.  arch.  Jana  Hlavína  Ph.D. 
Vestavěnou  skříň  zhotovili  a  montáž  provedli 
truhláři SOŠ a SOU Milevsko.

Ing. Luděk Hejný, 
ředitel Služeb města Milevska
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Městu Milevsku byla schválena žádost o finanční podpo-
ru z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-

nost (dále jen „OP LZZ“) na individuální projekt, výzvy číslo 
40 „Zajištění vzdělávání v eGovernmentu pro ORP Milevsko“ 
v celkové výši 2.128.900,- Kč, dotace z Evropských  fondů  je 
1.809.565,- Kč a město se podílí na tomto projektu 15% spolu-
účastí v celkové výši 319.335,- Kč.
Projekt je určen pro úředníky, zaměstnance, členy zastupitel-
stva a zaměstnance zřizovaných organizací města Milevska.
Projekt je také určen pro úředníky, zaměstnance, členy zastu-
pitelstev a zaměstnance zřizovaných organizací obcí ve správ-
ním obvodu obce s rozšířenou působností  (dále  jen „ORP“) 
Milevsko.
Je  plánováno  proškolit  cca  90  úředníků  a  zastupitelů  města 
Milevska, 50 úředníků a členů zastupitelstva obcí ve správním 
obvodu ORP Milevsko a 20 zaměstnanců zřizovaných organi-
zací ve správním obvodu ORP Milevsko.
Celkově se plánuje proškolit  cca 160 účastníků ve vzděláva-
cích  programech  dle  metodiky  Institutu  pro  místní  správu 
Praha (dálen jen „IMS“).Účastník projektu bude proškolen ve 
vzdělávacích programech, které potřebuje k výkonu své čin-
nosti. Je plánováno proškolit celkem 1.220 účastníků za 3 roky 
realizace projektu. Účastníci budou z 26 obcí a jejich zřizova-
ných organizací ve správním obvodu ORP Milevsko.
Hlavním cílem projektu je podpořit zavádění eGovernmentu 
do území, zvýšit kvalitu poskytované služby úředníka k obča-
novi  a  naplnit  specifický  cíl  výzvy  „Zefektivnit  vzdělávání, 
odbornou přípravu a rozvoj úředníků úřadů územních samo-
správních celků a politiku včetně volených zastupitelů územ-
ních samosprávních celků“.
Realizace vzdělávání bude zajištěna prostřednictvím školite-
lů proškolených IMS Praha a v případě potřeby dalšími ško-
liteli. Školení bude probíhat kombinovanou formou pomocí 
závazných vzdělávacích programů a e-learningových produk-
tů zpracovaných IMS Praha. Každý z kurzu bude uveden v e-
learningovém vzdělávání, na který bude navazovat prezenční 
seminář a bude zabezpečena podpora účastníků vzdělávání po 
celou dobu realizace projektu.

Projekt: „ Zajištění vzdělávání 
v eGovernmentu pro ORP Milevsko“

CZ.1.04/4.1.00/40.00077
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁL-

NÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Městu Milevsku byla schválena žádost o finanční podporu z Operačního progra-
mu  Lidské  zdroje  a  zaměstnanost  (dále  jen  „OP  LZZ“)  na  grantový  projekt, 

výzva číslo 53 „Dílna kvality města Milevska“ v celkové výši 6.562.294,- Kč, dotace 
z Evropských fondů je 5.577.949,90 Kč a město se podílí na tomto projektu 15% spo-
luúčastí v celkové výši 984.344,10 Kč.
Hlavním  cílem  projektu  je  důsledné  naplnění  principu  Smart  Administration  na 
Městském úřadě Milevsko, tj. komplexní zvýšení kvality řízení vedoucích ke zkva-
litnění  činnosti  úřadu  i  služeb  poskytovaných  občanům  města,  klientům  úřadu 
a celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Milev-
sko. Postupným zavedením vybraných metod řízení kvality umožní tento transfor-
mační projekt přeměnu v tzv. „chytrý úřad“, který bude: 

kvalitně a efektivně monitorovat a řídit své interní procesy,
efektivně zacházet s vlastními zdroji,
efektivně využívat dostupné nástroje informačních a komunikačních technologií,
transformovat se do podoby procesně obslužné organizace s jednoznačně definova-
nými službami, procesy, rolemi v procesech a k nim přičleněnými zodpovědnostmi.

Realizace  tohoto projektu  je v souladu s cíli vládní strategie „Efektivní veřejná správa 
a přátelské veřejné služby“ Strategie Smart Administration v období 2007 – 2015, která 
byla schválená usnesením vlády České republiky číslo 757/2007 a bezprostředně reaguje 
na potřeby města Milevska v oblasti výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytova-
ných městem Milevskem a městským úřadem. Městský úřad Milevsko chce prostřednic-
tvím tohoto projektu realizovat přechod z funkčně strukturované organizace do podoby 
efektivní procesně obslužné organizace za podpory informačních technologií. 
Procesní obslužnou organizaci chápeme jako organizaci s jistou organizační inteligencí 
vznikající kombinací řízení cílů, procesů a jejich nákladů s informačními technologie-
mi. Obsahem projektu je důsledné naplnění principu Smart Administration spočívají-
cí v kombinaci informačních technologií a jimi sbíraných dat o reálné efektivitě úřadu 
manažerských metod měření a zvyšování této efektivity a účelně navržených motivacích, 
aby se zvyšování kvality a efektivity stalo kontinuálním přínosem pro všechny zúčastně-
né, zaměstnance města Milevska zařazené do městského úřadu, zastupitele města Milev-
ska a potažmo i klienty města Milevska a celého správního obvodu ORP Milevsko.
Klíčovými aktivitami projektu jsou:

systémový audit, znalostní báze a CAF (model CAF je jedním z prostředků řízení 
kvality v územní veřejné správě),
projektové řízení a tvorba digitálního projektového modelu,
procesní řízení, tvorba digitálního procesního modelu a jeho propojení s úřadem,
transformační strategie na bázi potenciálu procesů, optimalizace ekonomických 
procesů.

1)
2)
3)
4)

-

-
-
-

Projekt: 
„ Dílna kvality města Milevska“

CZ.1.04/4.1.01/53.00051
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
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Dne 20. května 2010 se uskutečnil na hřišti u 1. 
základní školy v Milevsku již 3. ročník Spor-

tovních her mateřských škol. Her se zúčastnilo 11 
mateřských škol z Milevska a okolních obcí. Cel-

Sportovní hry mateřských škol 
kově  se  na  prvním  místě  umístila  MŠ  Klubíčko 
Milevsko. Organizátoři děkují nejen  sponzorům, 
ale i řediteli základní školy PaedDr. M. Hrychovi 
a jeho zástupkyni Mgr. M. Jelenové za pomoc.  

Sponzoři her:  ZVVZ  a.s.  Milevsko  •  FaTo  Plus 
s.r.o.  •  VEBA  PLYN  a.s.  •  EKOKLIMA  akcio-
vá společnost • Jan Polata • BONAS spol. s r.o. • 
Microcomp spol. s r.o. • Pecka Marcel • Tollinger 
s.r.o. • Ing. Pavel Kozák • Josef Koutník • ECO AIR 
s.r.o. • Jiří Veselý • Bohumil Pešička • Hroník Jiří 
• PNEU FIALA s.r.o. • NEW CZ s.r.o. • Jan Mára 
– zlatnictví • UNIKO Písek spol. s r.o. • František 
Malý – pekařství • ZVVZ  Energo  s.r.o. • Jedno-
ta SD Milevsko • Calta – K. s.r.o. • AURA a.s. • 
Svazek obcí  Milevska • Česká spořitelna a.s. • ZP 
MV ČR • Marie Mikšovská – potřeby pro domác-
nost • Jihočeský kraj • Hřebík H + H s.r.o • Městys 
Sepekov • Milevské noviny • GE Money Bank a.s. 
• ČSOB a.s. • Komerční banka a.s.

Příměstský tábor 2010
Pro děti od 7 let, které zůstávají o prázdninách v místě bydliště.
Místo: DDM Milevsko, Na Tržišti 560; Termín: 1. 7. - 2. 7. a 7. 7. - 9. 7., 
denně od 8:00 do 16:00 hod.; Stravování: obědy a pitný režim zajištěny, 
svačiny si účastníci donášejí; Program: hry, soutěže a zábavné sporto-
vání 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: Vla-
dimíra Švejdová; Cena: za 5 dnů = 1000,- Kč, tj. 200,- Kč/den (uhradí 
zájemci dle počtu dnů do 25. 6. 2010 hotově)

Přihlášky a bližší informace: tel. 382 521 296, 777 339 990

Letní tábor 
VESMÍRNÍ KOVBOJOVÉ

Základní informace:
Místo:  táborová  základna  Kobyla  u  Vráže  –  základna  DDM  Písek; 
Termín: 1. 7. 2010 – 10. 7. 2010; Stravování: začíná obědem dne 1. 7. 
a končí obědem 10. 7., strava 4 x denně, připravuje vyučená kuchařka; 
Ubytování: ve dvoulůžkových stanech; Program: celotáborová hra na 
motivy Vesmírní kovbojové, soutěže, koupání, výlety, večerní i noční 
program; Účast: děti od 7 do 15 let; Cena předběžná: 3 130,- Kč

Na  letní  dětský  tábor  máte  možnost  požádat  o  příspěvek  své-
ho  zaměstnavatele.  Žádost  o  poskytnutí  příspěvku  Vám  zašleme 
s podrobnými pokyny na základě Vašich závazných přihlášek. Pro-
to tuto odevzdejte co nejdříve. Děti budou zařazeny podle pořadí při 
odevzdání přihlášky.
Informace poskytuje: Hana Forejtová - Vedoucí tábora, e-mail: forejto-
va@ddmpisek.cz, tel. 777 339 923

Dům dětí a mládeže Milevsko pořádá:

Dům kultury Milevsko pořádá:
Sobota 26. června

ZOO PRAHA
DEN MLÁĎAT

Zoologická zahrada je plná mláďat, přijďte si 
vyzkoušet, co všechno musí zvířecí mláďata 
umět (soutěže, bohatý program pro děti).
Cena jízdného 280,- Kč/osobu.
Odjezd v 8.00 hodin od Domu kultury.
Závazné  přihlášky  na  telefonu  383  809  200 
nebo na e-mailu svejdova@dkmilevsko.cz do 
pátku 18. června.

Pátek 16. července 

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ Týn n/Vlt. 
STARCI NA CHMELU

Hraje: Divadelní soubor Vltavan
Cena jízdného + vstupenky 290,- Kč.
Odjezd ve 20.00 hodin od DK.

Závazné  přihlášky  na  telefonu 
383 809 200 nebo na e-mailu svej-
dova@dkmilevsko.cz  do  středy  23. 
června.

Zájezdy se uskuteční pouze při přihlášení dostatečného počtu zájemců!
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pondělí 28. 6., úterý 29. 6., středa 30. 6. 17.30 98 min. 
Jak vycvičit draka
USA – Vikinský kluk, jako ostatní děti i on musí podstoupit jednu zkoušku a na 
nedalekém ostrově si chytit a vycvičit trojrozměrného draka. České znění!

vstupné: 70 Kč

Předpoklad na červenec 2010: • Kick-Ass • Princ z Persie • Na hraně temno-
ty • Špatnej polda • Twilight sága: Zatmění • Predátoři • Brooklyn’s Finest • 
Chlupatá odplata • Serge Gainsbourg • Zelená zóna (Shrek: Zvonec a konec 
- snad ve 3D!) 

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ČERVEN 2010

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

úterý 1. 6., středa 2. 6. 20.00 97 min.
Moon
Anglie – Astronautovi Samovi se po třech letech práce na měsíční základně 
začínají dít podivné věci. Film dostal mnoho cen za kvalitní nezávislé sci-fi.
přístupný od 12 let vstupné: 65 Kč

pátek 4. 6., sobota 5. 6., neděle 6. 6., pondělí 7. 6.        20.00 110 min.
MaMas & PaPas
ČR – Osudy několika manželských párů v režii Alice Nellis. Hrají: Zuzana Byd-
žovská, Martha Issová, Petr Franěk, Filip a Michal Čapkovi ... 
přístupný od 12 let vstupné: 70 Kč

úterý 8. 6., středa 9. 6. 20.00 99 min.
PřestuPný rok
USA – Romantická komedie, ve které chce Anna využít staré irské tradice, že 
29. února je možno požádat muže o ruku.
přístupný od 12 let vstupné: 65 Kč

pátek 11. 6., sobota 12. 6. 20.00 108 min. 
český Mír ProMítání ve 2d
ČR – Komedie o české občanské, mediální a politické válce, v níž byla svede-
na bitva o americký radar v Brdech.
přístupný od 12 let vstupné: 65 Kč

neděle 13. 6., pondělí 14. 6. 17.30 108 min. 
alenka v říši divů
USA – Opakování pohádky, na kterou jen tak nezapomenete.    vstupné: 70 Kč

úterý 15. 6., středa 16. 6., čtvrtek 17. 6.  20.00 94 min. 
Muži, co zíraJí na kozy
USA – Reportér potkává agenta, který mu odhalí existenci tajné vojenské 
základny. Hrají: George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey ...
přístupný od 15 let vstupné: 65 Kč

pátek 18. 6., sobota 19. 6. 20.00 100 min. 
to byl zítra fláM
Kanada – Čtyři kamarádi ze studentských let se rozhodnou připomenout si 
bezstarostné dny a oživit ideály z mládí.                                        vstupné: 70 Kč 

neděle 20. 6., pondělí 21. 6. 20.00 110 min. 
exManželka za odMěnu
USA – Kšeft snů - dostat bejvalku za mříže.                                       vstupné: 70 Kč

úterý 22. 6., středa 23. 6. 20.00 78 min. 
oko nad Prahou ProMítání ve 2d
ČR – Film je osobním i politickým životopisem Chobotnice neboli projektu 
pražské Národní knihovny, ale také životopisem posledních let autora toho-
to návrhu Jana Kaplického.                                                                 vstupné: 65 Kč

čtvrtek 24. 6., pátek 25. 6. 20.00 99 min. 
všichni Jsou v Pohodě
USA – Tragikomická cesta za poznáním svých dětí. V hlavní roli Robert De Niro.

vstupné: 70 Kč

čtvrtek 24. 6., pátek 25. 6., sobota 26. 6., neděle 27. 6.    17.30     95 min. 
kuky se vrací ProMítání ve 2d
ČR – Nový dobrodružný loutkový film Jana Svěráka, kde hlavní hrdina je 
růžový plyšový medvídek Kuky.                                                        vstupné: 80 Kč

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

do 13. 6.
letní kino 2010 – výběr filMů
Hlasujte pro film, který chcete v letním kině v amfiteátru DK Milevsko vidět! 
Hlasování probíhá do 13. 6. 2010 na webu www.dkmilevsko.cz a v Kavárně 
Harlekýn

úterý 1. 6. 8.30 amfiteátr DK
den dětí – cirkus chauve
Určeno žákům I. stupně milevských základních škol. Divadelní pořad, který je 
plný neokázalého humoru, líčí všednodenní peripetie rodiny klauna. Po skon-
čení pořadu následují zábavné soutěže. Pořádá DDM Milevsko pod záštitou 
starosty města Bc. Zdeňka Herouta. Partnery akce jsou DK Milevsko a VZP. 

čtvrtek 3. 6. 18.00 malý sál
toulky za PoznáníM 
– „včely neJsou Jen Med a žihadla“
Pojďte s námi nahlédnout do světa včel a včelařů. Uvidíte přenosný úl 
a dozvíte se něco o historii včelařství, ošetřování včelstev, včelích produk-
tech a mnoho dalšího, … vždyť med není jen trocha cukru. Beseda se včela-
řem Richardem Šimkem s malou ochutnávkou.                       vstupné: 25,- Kč

pátek 4. 6. 7.00 – 15.30 kancelář DK
zaháJení záPisu do tanečních 2010 
Kurz obsahuje deset tanečních lekcí, prodlouženou, závěrečný ples – věne-
ček a výuku stolování s rautem. Zahájení výuky je 10. 9. 2010. Kurzovné se 
platí při zápisu!                                                                             kurzovné: 1600,- Kč

pátek 4. 6. 20.00 velký sál
exPedice Přeštěnice
Soutěžní večer, ve kterém návštěvníci vyberou další kapelu na přeštěnický fes-
tival. Rozhodovat se bude mezi skupinami, které obsadily 2. a 3. místo v hlaso-
vání fanoušků na webu www.prestenice.cz. Hosté: Love Gangsters, Hentai Cor-
poration. Soutěže o volné vstupenky na festival!                           vstupné: 79,- Kč

úterý 8. 6. 17.00 výuková učebna
Pletení z PaPíru – závěrečná lekce 
Výroba kytičky k dekoraci výrobků, ukázky přípravy dna pomocí: hedvábné-
ho papíru, krakelování a ubrouskové techniky. Rady, ukázky atd. dle zájmu 
účastníků.                                                                                            vstupné: 30,- Kč

středa 9. 6. 14.00 – 17.00 učebna č. 2
zdravotní PoJišŤovna Ministerstva vnitra čr
Mobilní pracoviště ZP MV ČR – vždy každou druhou středu v měsíci. 
 
středa 9. 6. 18.00 výuková učebna
vše o hoMeoPatii 
Seznámení s homeopatickou medicínou, možnosti preventivní, akutní a úra-
zové domácí léčby. Přednáší Robert Morávek, RSHom.         vstupné: 30,- Kč
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pátek 11. 6. 20.00 velký sál
dozvuky hudebních Přehlídek 
Jihočeských týdeníků
Koncertní šňůra 2010 bigbeatových kapel regionu. Pořádají Jihočeské týdeníky 
ve spolupráci s DK Milevsko. Účinkují kapely: Bajadéra Joy (melodický punk – 
Strakonice), Keys (rock – Písek) a Rubbish (funk-rock – Tábor).   vstupné: 39,- Kč

neděle 13. 6. 18.00 – 22.00 velký sál
seniorskÉ Podvečery – roztančenÉ lÉto  
Hraje kapela RATATA. Pořádají: Dům kultury a Sociální služby Města Milevska. 
Předprodej vstupenek v pokladně DK, tel. 383 809 200.              vstupné: 50,- Kč

středa 16. 6. 17.00 velký sál
veřeJnÉ Jednání zastuP. Města Milevska

pátek 18. 6. 20.00 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

hudební sklePy – ivan hlas trio
Ivan Hlas - ak. kytara, Norbi Kovac - ak. kytara, Olin Nejezchleba - violoncello. 

vstupné: 150,- Kč

sobota 19. 6. 13.30 – 16.00 nám. E. Beneše
sraz MazdateaMu v Milevsku 
Ukázky nejnovější techniky integrovaného záchranného systému: Hasičský 
záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR, Městská poli-
cie;  nové vozy Mazda, závodní speciál SDH Blovice, Racing Rescue. Odpo-
ledne plné zábavy a soutěží pro děti pod vedením centra mladé rodiny Milí-
sek. Pořádají Město Milevsko, Mazdateam a Dům kultury Milevsko. 

sobota 19. 6. 19.00 – 03.00 velký sál
face MeJdan 3 
- suMMer niGht & bass theraPy staGe
Mejdan nejen pro facebookáře. Čekají vás soutěže, Light párty, Mojito pár-
ty, balónková párty, sněžná děla, videoprojekce, Miss Facebook… Ke každé 
vstupence light náramek zdarma a další… Moderuje Dárt.    vstupné: 49 Kč

úterý 22. 6. 15.00 – 17.00 malý sál
sbd Milevsko – Představenstvo 

sobota 26. 6. 8.00  odjezd od DK
záJezd do zoo Praha 
V tento den proběhne v pražské ZOO „DEN MLÁĎAT“ (soutěže, bohatý program 
pro děti). Závazné přihlášky do 18. 6. na telefonu 383 809 200.  Zájezd se usku-
teční pouze v případě dostatečného počtu zájemců.  cena dopravy: 280,- Kč

neděle 27. 6. 20.00 velký sál
Paroháči aneb červenÉ kalhoty 
– divadelní Představení
Ražický hravý spolek uvádí komedii z per Jean Baptista Moliéra a Vlastimila 
Pešky, která se točí kolem červených kalhot prvního konšele pana Doubka...

vstupné: 50,- a 60,- Kč

úterý 29. 6. 9.00 letní stadion Milevsko
den se záchranáři 
Ukázka výcviku policejních psů, ukázky záchranářské, policejní a hasičské 
techniky, policejního výcviku… Akce je určena pro žáky škol. 

úterý 29. 6. 21.00 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

1. ProMítání letního kina
Hlasujte pro film, který chcete v letním kině vidět na www.dkmilevsko.cz.
Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta.

vstupné: zdarma

GALERIE M
nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

pátek 4. 6. 18.00
vernisáž výstavy světeM leteM

sobota 5. 6. – úterý 29. 6.
výstava světeM leteM
Výstava obrazů, plastik a keramiky společnosti umělců od Anežky z Říčan – 
Josefa Brázdy, Václava Kalaše, Ladislava Kočího, Evy Novotné, Jana Pillveina, 
Daniely Řezníčkové, Jiřího Vály a Julia Žemberyho.                 vstupné: 10,- Kč

úterý 1. 6. a čtvrtek 3. 6. 17.00 sál ZUŠ
absolventskÉ koncerty žáků zuš
   vstupné: dobrovolné          

sobota 5. 6.   15.00 sál ZUŠ 
Přátelský koncert ve sPoluPráci 
se zuš novÉ Město na Moravě 
Zazní skladby žáků konzervatoří a žáků ZUŠ Milevsko. Srdečně zve M. Vanická.

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

www.zus-milevsko.cz

sobota 12. 6. 
Milevský čtyřlístek
Cykloturistický výlet. Odjezd v 9.00 hod z náměstí od ČS.

sobota 12. 6.
votická vrchovina
Pěší vycházka po trase: Střezimíř – Sušetice - Vysoký Chlumec, celkem do 25 km. 
Sraz na nádraží ČD, odjezd v 5.28 hod.                                Vede: Vladimír Šťastný 

sobota 19. 6.
záPadočeskÉ lázně
Výlet auty do Mariánských Lázní, Lázní Kynžvart, Bečova nad Teplou, Teplé. 
Počet účastníků omezen, přihlášky u vedoucích.   

Vede: Jiří Lesák, Jindřich Janouch
                  
sobota 26. 6.
sePekovská „21“ 
Turistický pochod na 10 - 20 km, cyklotrasy do 45 km. Pořádá T. J. Sokol Sepe-
kov. Sraz na nádraží ČD v 8.20 hod.                                         Vede: Jaromír Mašek

sobota až pondělí 3. – 5. 7. 
českÉ středohoří - 2. část
Pokračování putování Českým středohořím, v okolí Litoměřic. Zájezd osobní-
mi auty, účast omezená, přihlášky u vedoucích akce. 

Vede: Jindřich Janouch, Jiří Lesák

Podrobnosti a případné změny jsou vždy včas zveřejňovány na webových 
stránkách.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info
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MILEVSKé MUZEUM
Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

do 22. 8.  
výstava tvář národa 
Výstava posmrtných masek významných českých osobností.

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

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

Akce mimo pravidelný program:
úterý 1. 6. 15.00  
dětský den v centru 
– zábavné odpoledne plné her a zábavy, opékání buřtů.

čtvrtek 3. 6. 10.00 
zábavnÉ skotačení 
– opět začíná cvičení pro kluky i holčičky 2-4.

čtvrtek 3. 6.   16.00 
seMinář Pro rodiče 
– o znakování batolat podle programu Baby Signs. Poprvé v Milevsku je tady 
možnost, jak se snadným a přirozeným způsobem dorozumět s vaším dítě-
tem ještě před tím, než je schopné mluvit (www.bibidu.cz). Více na našich 
stránkách www.centrummilisek v sekci „pro rodiče bez dětí“.

od středy 9. 6.   vždy od 16.00 
znakuJeMe se zPěveM a hrou
- Kurz pro rodiče a děti (6 lekcí). Zábavná naučná setkání, při kterých se děti 
naučí komunikovat pomocí znaků při hře a veselých písničkách. Více na 
našich stránkách www.centrummilisek v sekci „pro rodiče s dětmi“.

středa 9. 6. 17.00
beseda se zástupcem firmy Missiva s. r. o. 
o Přírodních výrobcích 
Součástí besedy je ochutnávka. Více na našich stránkách v sekci „pro rodiče 
bez dětí“, vstup zdarma!

sobota 19. 6.  12.30
Mazda teaM 
– zábavné odpoledne nejen pro děti. Pojďte si s námi vyrobit veselá písmenka!

úterý 22. 6.  10.00 – 12.00 a 15.00 -17.00 
baby + sPort sekáč 
– nabídněte věci, které nepotřebujete a přijďte výhodně nakoupit  oblečení 
a vybavení pro vaše děti!!! 

čtvrtek 24. 6.  16.00 
záPis do baletní a rytMickÉ školičky „labuŤ“ 
– otevíráme dvě věkové kategorie: 3 – 6 let, 7 – 10 let.

Termín konání bude upřesněn u:
KLUB DVOJČAT
KLUB TATÍNKŮ   
BABY AEROBIK – pro děti od 4 let, rozbíhá se od září, hlaste svůj zájem už nyní!

Nabízíme jazykové kurzy Italština, Francouzština, Angličtina a je možné se 
stále přihlašovat. Nabízíme letní dovolenou s dětmi u moře v termínu od 3. 
9. - 12. 9. - Itálie Pineto. Sledujte www.centrummilisek.cz, vývěsku nebo piš-
te na centrummilisek@email.cz

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ČERVEN 2010

Akce mimo pravidelný program:
středa 9. 6.  16.00 – 18.00 amfiteátr DK
duhová zahrada
Oblíbené malování křídami na chodník, zajímavé soutěže a spousta další 
legrace. Malování na obličej. Celý prostor amfiteátru bude vyhrazen jen pro 
fantazii a barvy.                                                                                             vstup volný

středa 9. 6.  20.00
kurs První PoMoci se zaMěřeníM na děti 
a PrázdninovÉ Úrazy 
Praktický nácvik první pomoci a oživovacích technik vedený MUDr. Vladimí-
rem Dvořákem – lékařem milevské záchranné služby. Celkem tři lekce. Klubov-
na MC Delfínek v DK – první patro. Kursovné 150 Kč/3 lekce. Rezervace nutná!

sobota 19. 6. 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. 
Prezentace pomůcek pro kojení a řešení problémů s kojením od firmy Mede-
la. Vstupné 50 Kč, rezervace nutná. Další kurs až po prázdninách!!!

středa 23. 6. 16.00 - 18.00
ententýky, dva šPalíky, PoJedeMe do afriky
Zábavně soutěžní odpoledne v amfiteátru DK. Děti i dospělí – přijďte v mas-
kách s africkou tématikou (zvířátka, domorodé kostýmy – dle Vaší fantazie). 
Malování na obličej. Soutěže a spousta legrace.                  vstup dobrovolný 

úterý 29. 6. 19.30
večerníčkova besídka 
Sborové zpívání, hudební sál DK. Sboreček předvede kompletní repertoár, 
který za dobu své působnosti nastudoval.                             vstup dobrovolný

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

tel.: 725 881 120, 774 848 384

čtvrtek 3. 6. zájezd č. 6 A 
lánsko, křivoklát

čtvrtek 10. 6. zájezd č. 6 
lánsko, křivoklát  
Prohlídka hradu Křivoklát, okolí zámku v Lánech a muzea a arboreta v Čer-
veném Újezdě. Odjezd v 7.00 hod., zastávka u spořitelny. Oba zájezdy mají 
shodný program.                                                  Vede: Miloslav Žižka, Jiří Lesák

čtvrtek 17. 6. zájezd č. 7 A 
rakouská Jezera 

čtvrtek 24. 6. zájezd č. 7 
rakouská Jezera 
Prohlídka krásných jezer Mondsee - Wolfgangsee - Traunsee a městečka Bad 
Ischl. Možnost samostatného výletu lanovkou na Schafberg – cena  29 €. 
Cestovní pojištění je v ceně. Odjezd v 6.00 hod., zastávka u spořitelny. Oba 
zájezdy mají shodný program.              Vede: Jaroslava Jelínková, Jiří Lesák

Další podrobné informace o činnosti Senior klubu ZVVZ najdete na webo-
vých stránkách.

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub
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pátek 11. – neděle 13. 6.
festival duchovní draMatickÉ tvorby 
tres artes 2010
Pořádají: Řeholní dům premonstrátů a Římskokatolická farnost v Milevsku 
pod záštitou Města Milevska a Jihočeského kraje v Českých Budějovicích

neděle 27. 6. 17.00  druhé nádvoří Milevského kláštera 
Petra Janů a skuPina GoleM

vstupné: předprodej 200,- Kč, v den koncertu 250,- Kč, 
děti do 15-ti let 100,- Kč, děti do 6-ti let zdarma

pátek 25. 6. 14.00 prostory Latinské školy
„ikona – teoloGie v obraze“
Vernisáž putovní výstavy. Pořádá Pravoslavná církevní obec při chrámu Povýšení 
sv. Kříže v Táboře a Milevský klášter. Výstava bude probíhat od 26. 6. do 25. 7.

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ČERVEN 2010

5. 6. 16.00 Dusot dusících se králíků (crossover revival)
  Bad Ass Honkies (hip-hop-funk-jazz)
  Vysmahnu All-Star (fussion jazz)
12. 6.   Malinové pivo – ochutnávka z pivovaru Zvíkov
26. 6.   JZLF Jablko znetvořené lidským faktorem 
  (ska-punk Písek)

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

www.demence.unas.cz

středa 2. 6. dětské oddělení
burza náPadů – PaPírovÉ inPirace
Přijďte ukázat své výrobky z papíru a zároveň se inspirujte originálními výtvo-
ry druhých. Určeno i pro dospělé.

do pátku 25. 6. 13.30 – 16.00     výstavní prostory Městské knihovny
výstava Prostorových fotoGrafií 
Josefa aPatyky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MILEVSKO 
www.knihmil.cz

nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

letní stadion 
6. 6. 10.00 Žáci – Jindřichův Hradec
 17.00 Muži A – Čížová
12. 6. 10.00 Dorost – Čt. Dvory
13. 6. 17.00 Muži C - FC Chyšky
20. 6. 17.00 Muži A - Chýnov

ziMní stadion 
IN-LINE veřejné bruslení
pondělí, úterý, středa  15.30 - 17.00 18.00 - 19.00 
pátek    15.30 - 17.00
sobota, neděle 9.30 - 11.00 15.30 - 17.00 18.00 - 19.00 

řEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ 
www.milevskoklaster.cz

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

Vyhrazeno pro školy

MŠ Pastelka
Čarodějnické dny
Každoročně  prožíváme  v  Pastelce  koncem 
měsíce  dubna  „čarodějnické  dny“.  Nebylo 
tomu  jinak  ani  letos.  Dětem  se  jejich  pastel-
ková školka proměnila na několik dnů v čaro-
dějnou.

Dny mají čarovnou moc, kdy si děti:
vaří čarodějný lektvar
připravují si svá vlastní kouzelnická vystou-
pení 
létají na koštěti slalomem
schovávají  se  do  velkého  černého  pláště 
a čekají, zmizíme?
pomocí kouzelného prstenu si přejí „nejtaj-
nější přání“
kreslí, malují, lepí a stříhají čarodějnice
a  nechybí  ani  opravdové  kouzelnické 
vystoupení v naší mateřince.

•
•

•
•

•

•
•

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

Pro radost dětem se paní učitelky v určený den 
30. 4. převlékly do příslušných kostýmů a  šlo 
se  na  školní  zahradu  pálit  čarodějnice,  opé-

kat špekáčky, postavit májku, ... a přitom nám 
všem bylo moc fajn.

M. Dušková, ředitelka
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„Už to stačí“, říká dvanáctiměsíční Sofia u veče-
ře. „Teď bych si dala mlíčko a chce se mi spát“. 
Nevěříte?  Nepoužívá  u  toho  slova,  ale  tohle 
všechno  už  dovede  vyjádřit  pomocí  znakové 
řeči pro zdravá slyšící batolata. Znakování, jak 
se tomu u nás také někdy říká, se ve světě použí-
vá už přes dvacet let a teď přichází i k nám.  

Už  v  80tých  letech  dvě  doktorky  psycho-
logie  a  vysokoškolské  profesorky,  Lin-

da Acredolo a Susan Goodwyn, vypozorovaly, 
že  většina  dětí  sama  vytváří  a  používá  zna-
ky  k  neverbální  komunikaci  se  svými  blízký-
mi.  Poté  si  položily  otázku,  co  se  stane,  když 
je  v  této  přirozené  komunikaci  podpoříme 
a pomůžeme jim rozšířit jejich neverbální záso-
bu.  Výsledkem  byl  dlouholetý  výzkum  mimo 
jiné sponzorovaný i Národními instituty zdraví 
v USA, který prokázal, že znakování podporu-
je nejen vývoj řeči, ale také pozitivně ovlivňuje 
sociálně-emoční a intelektuální vývoj. 
Na  základě  výsledků  výzkumu,  doktorky 
Acredolo a Goodwyn vyvinuly program Baby 
Signs.  Je  to  metoda,  která  rodičům  snadno 
pomůže zařadit znakování do běžného každo-
denního života a zpříjemní jim tak čas strávený 
s jejich batoletem. Díky lepší komunikaci, děti 
i rodiče prožívají méně frustrace a více poho-
dy. Znakující děti dokážou vyjádřit, co je zají-

Znaková řeč pro slyšící batolata 
– program Baby Signs® poprvé v Milevsku

má, co cítí a co chtějí, čímž nám otevírají jedi-
nečné okénko do své mysli. Rodiče jsou často 
překvapeni, kolik toho už takhle malé dítě vní-
má a začnou se mnohem více zajímat o to, co 
jim  jejich  nemluvně  chce  říci.  Upevní  to  tak 
jejich  vztah,  který  je  to  nejdůležitější,  co  děti 
mají. Pro batolata je jejich nově nabytá schop-
nost komunikovat zdrojem uspokojení a rado-
sti z toho, jak dokážou ovlivnit svět kolem sebe. 
To  jim buduje  sebevědomí a pokládá základy 
pozitivního vytváření vztahů se svým okolím, 
které jim vydrží na celý život. 
Znakování  obvykle  umožní  komunikovat 
s  batoletem  téměř  o  rok  dříve  než  se  naučí 
mluvit. Občas v této souvislosti slýcháme oba-
vu, zda znakování nesníží motivaci dětí učit se 
mluvit.  Výše  zmíněný  výzkum,  publikovaný 
v odborných časopisech prokázal pravý opak. 
Děti, které se studie zúčastnily byly rozděleny 
do  dvou  rovnocenných  skupin.  Jedna  z  těch-
to  skupin  používala  program  Baby  Signs.  Po 
roce byly znakující děti v průměru o tři měsí-
ce napřed před neznakujícími vrstevníky, co se 
týče počtu používaných slov a slovních spoje-
ní. Za další rok, znakující děti předběhly dru-
hou  skupinu  již  o  celý  rok.  Po  sedmi  letech, 
kdy  děti  znakování  už  dávno  opustily,  se  obě 
skupiny  podrobily  standartnímu  testu  inteli-
gence pro děti. Znakující děti měly v průmě-

ru  o  12  bodů  vyšší  IQ.  Znakování  pozitivně 
ovlivňuje vývoj dětí v kritických prvních třech 
letech života. Období, které má nenahraditel-
ný vliv na tvorbu citových vazeb, výchovných 
návyků k získání základních dovedností, zku-
šeností a informací, a které se stane základem 
pro další vývoj.
Většina  rodičů  začíná  se  znakováním  mezi  8 
a 12 měsícem. Semináře pro rodiče programu 
Baby  Signs®  jsou  nabízeny  již  v  mnoha  měs-
tech.  Dne  3.  června  od  16.00  hodin  se  bude 
poprvé konat také v prostorách zdejšího Cen-
tra mladé rodiny Milísek. Jde o dvouhodinový 
seminář, kde se rodiče dozví vše, co potřebují 
k tomu, aby mohli se svými batolaty začít zna-
kovat.  Součástí  semináře  jsou  i  kvalitní  mate-
riály, vyvinuté zakladatelkami programu, které 
jim zajistí úspěch na cestě k  lepší komunikaci 
s jejich ratolestí. Nebo 9. června od 16.00 hodin 
začínáme s programem 6 lekcí na téma ze všed-
ního  života  ,,Znakujeme  se  zpěvem  a  hrou“. 
Kurz je určen pro děti již od 6-ti měsíců – 3 let 
s rodičem. Je nutné se předem vždy objednat. 
Více informací o programu Baby Signs®, výzku-
mu, na kterém je založen, o kursech a možnosti 
přihlášení najdete na www.bibidu.cz.
Hodně  pěkných  zážitků  se  znakováním  přeje 
Andrea Lišková, tel.: 777 242 490, nezávislá certi-
fikovaná lektorka programu Baby Signs ®

V pátek 4. června se uskuteční v DK Milevsko 
koncert  pod  názvem  Expedice  Přeštěnice, 

na kterém se v soutěžním klání střetnou skupiny 
4Signs z Prahy a 12°Bagpipers ze Strakonic. Obě 
skupiny byly na tento večer nominovány z hlaso-

Hudební soutěž EXPEDICE PŘEŠTĚNICE 4. 6. V DK Milevsko
vací  soutěže  na  festivalovém  webu  www.preste-
nice.cz. Návštěvníci tohoto koncertu rozhodnou 
přímo na místě svými hlasy o vítězi, který vystou-
pí  v  červenci  na  festivalu  v  Přeštěnici.  Kromě 
těchto skupin zahraje také pražská formace Hen-

tai Corporation, Love Gangsters z Českých Budě-
jovic nebo zbrusu nová milevská skupina Escape 
2 The Jungle. Po skončení bude následovat after 
party a připravena je soutěž o volné vstupenky na 
přeštěnický festival. Koncert začíná ve 20 hodin.

Při  posledním  Seniorském  podvečeru 
v  rámci  série  Od  jara  do  léta  s  písnič-

kou si Dům kultury připravil pro návštěvní-
ky malou anketu, ze které vyplynulo, že tato 
Seniorská  setkání  jsou  mezi  svými  příznivci 

Seniorské podvečery v Domě kultury pokračují i v létě
velice  oblíbená.  Proto  Dům  kultury  ve  spo-
lupráci se Sociálními službami města Milev-
ska  připravili  další  sérii  večerů.  Tentokrát 
si  můžete  v  rámci  Roztančeného  léta  přijít 
zatančit a zazpívat do Domu kultury během 

tří  letních večerů v čase od 18 do 22 hodin. 
Ten  první  s  chrásteckou  kapelou  Ratata  je 
naplánovaný  na  neděli  13.  června.  Dalšími 
termíny, kdy si můžete přijít zatancovat jsou 
11. července a 15. srpna. Jste srdečně zváni!

PODĚKOVÁNÍ
Studenti 1. a 3. ročníku Střední odborné školy a SOU v Milevsku se v pátek 23. dubna zúčastnili úklidové akce v okolí Milevska pořá-
dané v rámci „Dne Země“. Podařil se vyčistit prostor v okolí rybníka Pytlák a hlavní cesty na Hajdě, Zvíkovci a Šibenném vrchu.
Odbor životního prostředí MěÚ Milevsko tímto děkuje všem, kteří se na akci podíleli - p. F. Zítkovi za SMM, spol. s r.o., Ing. M. Černému 
za Správu městských lesů, pí Machartové za ČSOP Milevsko, ale především studentům a jejich profesorům.
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30. 4. se v Městské knihovně konal již 4. ročník Čarodějnické akademie.

Více  než  sto  výrobků  z  korálků  si  mohli  návštěvníci  prohlédnout  ve 
středu 5. května v oddělení pro děti MěK. Všem vystavovatelům děku-
jeme za zapůjčení originálních výrobků.

V sobotu 22. května vystoupil v rámci Hudebních sklepů v Galerii M irský 
písničkář Mark Geary se svým kamarádem Danem Wildem. Tříhodino-
vý koncert měl úžasnou atmosféru, publikum se nemohlo se zpěváky roz-
loučit a neustále se přidávalo. Mark s Danem vyprovodili své příznivce až 
před Galerii, kde koncert pokračoval dvacet minut pod širým nebem.

Ráno ve středu 5. května čekalo nemilé překvapení na pracovníky Měst-
ského úřadu, Úřadu práce a Finančního úřadu. Zřejmě nějaký vtipálek 
přelepil dveře falešným Usnesením vrchního soudu a nálepkami o exeku-
ci. Celou záležitost má v šetření Policie ČR.

Ve  čtvrtek  13.  května  obdrželo  celkem  108  dětí  z  MŠ  Sluníčko  balíček 
s opalovacím krémem a publikacemi  informujícími o  správném poby-
tu dětí na slunci. Akce se konala v rámci projektu „Sluníčkové děti“, kte-
rý  vytvořila  Drogerie  DM.  Ta  navíc  do  každé  třídy  darovala  spoustu 
opalovacích přípravků, které budou použity k ochranně dětí při pobytu 
na školní zahradě. Balíčky dětem předala paní Lenka Žáková, vedoucí 
milevské filiálky spolu s oblastní manažerkou Drogerie DM paní Adria-
nou Hesovou. Do projektu je ještě zapojena MŠ Kytička, kde bude rozdá-
no dalších 58 balíčků. Celý projekt má za cíl prevenci a osvojení si zásad 
správného chování při pobytu na slunci.

V úterý 25. května vystoupilo v milevském Domě kultury více než 80 dětí 
navštěvujících kurzy v DK. V pořadu s názvem Hraju, zpívam, tancu-
ju... se představili žáci Dětského uměleckého studia, žáci hudebních kur-
zů (flétna, saxofon, kytara a klávesy), Tanečního centra Z.I.P. Písek, P - 
Klubu a dětského pěveckého sboru Večerníček.
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18.  května  se  v  Milísku  konal  první  ,,Baby  sekáč“,.  Již  nyní  zve-
me všechny na další ,,Baby sekáč+sport“, který se bude konat 22. červ-
na od 10.00 a od 15.00 v centru Milísek....

Saxana Petra Černocká, zpěvák Jakub Smolík, kouzelník Pavel Kožíšek, skupina Keks, … – ti všichni byli k vidění na letošním pálení Čarodějnic, 
které v Milevsku ve spolupráci s Domem kultury uspořádalo Rádio Blaník. 

Za podpory milevské firmy MILNET – Martin Pouzar, nabízí již ny-
ní Centrum mladé rodiny Milísek o.s. wi-fi připojení všem návštěvní-
kům zdarma. Hurá … do centra Milísek s notebookem.

Od druhé poloviny dubna do 20. července je na zimním stadionu opět 
k dispozici in-line plocha k soukromému i veřejnému využití pro jízdu 
na kolečkových bruslích nebo in-line hokej.“

V sobotu 1. května se na náměstí E. Beneše uskutečnil již 3. ročník setká-
ní motorkářů s požehnáním na cestu.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MILEVSKO
nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

Už jsem čtenář
Dětské oddělení Městské knihovny v Milevsku se letos již podru-
hé  zapojilo  do  projektu,  který  financuje  Ministerstvo  školství, 
mládeže a  tělovýchovy – Už  jsem čtenář – Knížka pro prvňáč-
ka. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prv-
ním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk 
k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čte-
nářské  gramotnosti.  V  Milevsku  jsme  přihlásili  prvňáčky  obou 
základních škol i žáky základní praktické a speciální školy. Cel-
kem  108  dětí.  Vytvoření  základů  návyku  pravidelného  čtení 
a  potřeby  využívat  pro  získání  vědomostí  knihovnu  je  i  naším 
cílem, proto jsme se rádi do projektu zapojili. Chceme podchytit 
zájem nejmenších žáků o četbu tím, že jim dospělí, kteří jim čet-
bu ve výuce zprostředkují - tzn. učitelé a knihovníci, dají najevo, 
že  úspěšným  zvládnutím  čtení  dosáhli  něčeho  opravdu  mimo-
řádného, za co si zaslouží uznání a odměnu. Takovou odměnou 
bude knížka Jiřího Kahouna Legrační dům, kterou ilustroval Jiří 
Fixl. Knížka je původní česká novinka, vytvořená výhradně pro 
účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nej-
méně po dobu tří let. V červnu knížky slavnostně předáme a prv-
ňáčky budeme pasovat na  čtenáře knihovny.

Hana Kolínová
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TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ 

CENTRUM 
MILEVSKO

TURISTICKÉ INFORMACE 

KOPÍROVÁNÍ

VEŘEJNÝ INTERNET

VSTUPENKY  
NA KULTURNÍ AKCE

MAPY

SUVENÝRY

POHLEDNICE

 
Provozní doba:

PO – PÁ: 
8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00

SO:
8:00 – 12:00 (v období červen-září)

 Tel.: 383 809 101

www.milevskymkrajem.cz



str. 16 www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 5/2010

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska: vydává Dům kultury Milevsko IČO 48257460. • Adresa redakce: Dům kultury Milev-
sko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@dkmilevsko.cz • Mediální komise: F. Troják, J. Kašpar, M. Doubek • Registrováno Minister-
stvem kultury České republiky, odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba a tisk: RAIN tiskárna s.r.o., Jindřichův Hradec

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vyloso-
vaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 11. června 
2010 na telefonní číslo 605 253 000, získají poukázku v hodnotě 
100,- Kč od sponzora soutěže Kavárny Harlekýn v DK Milevsko. 
K odpovědi nezapomeňte připojit své jméno a adresu. 

Správná odpověď z minulého čísla: 
Suchanův rybník
Výherci: Alena Křižanová, Milevsko, Tomáš Bulín, Milevsko a Anna 
Čapková, Březí.

Máte zájem dostávat Milevský 
zpravodaj v elektronické podobě?

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


