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Jak se bude volit?

Následující postup je stručným výtahem Zákona č.
491/2001 Sb., pro počet 21 volených zastupitelů v městě
Milevsku.

bude méně než 21 doplníte je zvolením jedné preferované strany (z její kandidátky automaticky doplní čelní
kandidáti do celkového počtu 21).

Na jednom společném volebním lístku budou uvedeny kandidáti všech volebních stran a uskupení. Volič má
tolik hlasů, resp. může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V Milevsku je
voleno 21 zastupitelů. Volič hlasuje na hlasovacím lístku
tak, že označí v rámečku před jménem kandidáta nebo
v rámečku před názvem strany křížkem toho kandidáta
nebo tu stranu, pro kterou hlasuje. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem nejvýše jednu volební stranu. Jednotlivých kandidátů může volit více, ale jejich
počet nesmí překročit 21.

Kdy je hlas voliče neplatný:
a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební
stranu, ani žádného kandidáta
b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu
c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku
před jménem kandidáta více než 21 kandidátů
d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky
e) jestliže je hlasovací lístek přetržen nebo jinak vážně
poškozen
f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce
g) hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise

Volič má následující možnosti způsobu volby:
• označí pouze jednotlivé kandidáty kterékoliv volební
strany a žádnou stranu. Pak obdrží hlas každý označený kandidát, pokud jejich počet nepřekročí 21. Tímto způsobem si můžete vybrat jen osoby, kterým důvěřujete bez ohledu na kandidátní listinu, na které jsou
zapsáni.
• označí jednu stranu a žádného kandidáta samostatně.
V tomto případě je do výsledku započítáno 21 kandidátů zvolené strany v pořadí v jakém jsou uvedeni
na kandidátce. Je to nejsnadnější volba, která je projevem důvěry ve zvolenou stranu bez ohledu na to kdo
ji zastupuje.
• označí jednu stranu a několik jednotlivých kandidátů ze kterékoliv volební strany. Pak se započítají především hlasy jednotlivě označeným kandidátům a teprve
potom jsou ze zvolené strany doplněni, v pořadí uvedeném na kandidátce, kandidáti do celkového počtu
21. Podpoříte jednotlivě několik osobností, a pokud jich

Další vlivy na platnost volby
Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana
křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem
v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů
se nepřihlíží. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.
Poškození přeložením hlasovacího lístku nemá vliv na
jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje.
Vyhodnocení volby
Odevzdané hlasovací lístky vyhodnocuje Český statistický úřad, který výpočtem pomocí D’Hondtova dělitele
stanoví, kteří kandidáti budou tvořit nové zastupitelstvo.
Základem pro výpočet je počet platných odevzdaných
hlasů ve volebním obvodu.

Komunální volby

pátek 15. 10. 2010 - od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 16. 10. 2010 - od 08.00 do 14.00 hodin

- 3 dny přede dnem voleb, tj. nejdéle 12. 10. 2010 - doručení hlasovacích lístků voličům na adresu jejich trvalého pobytu, v den voleb může
občan obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti
- Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V Milevsku proběhnou i volby do Senátu Parlamentu České republiky.

Beseda zástupců politických stran
Dům kultury Milevsko a Milevské noviny Vás srdečně
zvou na předvolební besedu zástupců politických
subjektů, kandidujících ve volbách do Zastupitelstva
města v Milevsku v roce 2010.
DK MILEVSKO – středa 6. října od 18.00 hodin
Moderuje PhDr. Libuše Kolářová,
vstup pro návštěvníky zdarma.
www.milevsko-mesto.cz

Poděkování všem
zastupitelům
města Milevska
Děkuji, že jsme v uplynulém volebním
období společně dokázali dobře pracovat a zodpovědně rozhodovat ve prospěch města Milevska a jeho občanů.
Bc. Zdeněk Herout,
starosta města

V Milevsku volby proběhnou v devíti
následujících okrscích:
Okrsek č. 1
Školní jídelna při I. ZŠ, Jeřábkova 690, Milevsko
Pro voliče z ulic: Erbenova, Husovo nám., J. Kytky,
Jarlochova, Jeřábkova, Klášterní, Kostelecká, Lipová cesta, Masarykova, Na Vinicích, Petrovická, Pod
Farou, R. Svobodové, Sladkovská, Sokolovská, Souhrádka, Šumavská, Táborská, Týnická, U Bažantnice,
U Sádek, U Stříbrného, 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. Svobody, Havlíčkova, Hůrecká cesta, J. Gagarina, J. Mařánka, J.
Nerudy, Kpt. Jaroše, Lidická, Na Hůrkách, Růžová,
Sadová, Sibiřská, Suchanova, Št. Dvořáka, Tyršovo
nám., V Hlinkách
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 Tržišti, nám. E. Beneše,
Pod Zvíkovcem, Riegrova, Švermova, U Váhy, Úzká,
Za Radnicí
Okrsek č. 4
Loutkový sál – 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, Libušina
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

Vybíráme z obsahu:
Předvolební dotazník
Strana 2

Kultura a sport
Strana 9 - 12

Podzimní úklid
Strana 16

Výsledky fotosoutěže
Milevsko na pohlednici
Strana 17
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Předvolební dotazník
Jedná se o investice na přestavbu autobusového nádraží a vytvoření odpovídajícího zázemí pro cestující. Víme, že volební výsledek
nám nedovolí výrazně ovlivnit budoucí chod města. Naše podpora
ale bude směřovat zejména k výše uvedeným bodům.

Ve dnech 15. a 16. října se uskuteční komunální volby pro volební období
2010 – 2014. V této souvislosti jsme se zeptali jednotlivých politických stran,
které v Milevsku kandidují na následující otázky:

2)

OTÁZKY:

VĚCI VEŘEJNÉ

1) S čím jdete do nadcházejících voleb a na co byste chtěli
zaměřit svoji pozornost?
2) Které velké investice podle vás město nejvíce potřebuje?
KDU – ČSL
1)

2)

V novém volebním období bude naší snahou podporovat: zlepšení infrastruktury města a přidružených obcí, opravy a údržbu kulturních a historických památek, sportovní aktivity dětí a mládeže,
opravy a údržbu domů pro seniory.
Nevíme kolik prostředků bude možné použít na investice. Podpoříme dokončení infrastruktury u nově vybudovaných víceúčelových nádrží a rekonstrukci osvětlení města. Budeme podporovat
snahu o zařazení do plánu investic práce na obchvatu města.

TOP 09
1)

2)

Do voleb jdeme s mottem „Milevsko – dobrá adresa pro všechny
generace“. To znamená, že chceme usilovně pracovat ve prospěch
města tak, aby všechny skupiny obyvatel - pracovní, věkové, sociální - měly opravdu osobní pocit, že tohle je jejich město, že tady
mají podmínky pro své uplatnění a rozvoj, zkrátka aby lidé rádi žili, pracovali i podnikali v Milevsku. Náš program jsme symbolicky
rozdělili na 09 priorit, na které se chceme zaměřit.
Mezi velké a důležité investice nepochybně patří rekonstrukce
kanalizační soustavy a vodovodního řadu. Dále pak je nutné investovat do stavu komunikací a chodníků. Je potřeba dokončit rekonstrukci sportovních a relaxačních areálů. Určitě musí být v zájmu
vedení města dále posunout řešení prostoru autobusového nádraží
a celého středu města.

ČSSD
1)

2)

Chtěli bychom navázat na významnou roli, kterou sociální demokracie v Milevsku hraje ve správě města prakticky od prvních
svobodných voleb. Domníváme se, že můžeme nabídnout značné znalosti i zkušenosti a schopnost spolupráce se všemi. Pozornost budeme směřovat na posílení stability městských financí,
úsporný provoz města a rozumné investice, na podporu podnikání a zaměstnanosti.
Zateplení budovy základní školy v Komenského ulici, vyřešení
problému autobusového nádraží a odpovídajícího zázemí, rekonstrukce městských hotelů v areálu stadionu. Neméně důležité je
i kompletovat páteř městské kanalizace v centru. Našlo by se toho
určitě ještě víc, ale musíme realisticky zvažovat možnosti města.

ODS
1)

2)

Do voleb jdeme s pečlivě připraveným volebním programem, který
navazuje na program z období 2006 – 2010. Ten se nám podařilo
poctivě splnit. V nadcházejícím období se chceme zaměřit hlavně
na snižování administrativní zátěže městského úřadu a důslednou
péči o majetek města.
Město potřebuje investovat do obnovy kanalizace v Nádražní
a Sokolovské ulici, modernizace autobusového nádraží, atd. Investování je ale vždy podmíněno získáním finančních prostředků.
V uplynulém volebním období se nám pro město podařilo získat
finance ve výši 250.000.000 Kč. Věříme, že stejně úspěšní budeme
i v období nadcházejícím.

KSČM
1)

Svoji pozornost bychom chtěli zaměřit především na neziskovou
družstevní výstavbu malých i dvougeneračních bytů, kde stavební
náklady nepřekročí 22 tisíc Kč/m2, dále na vytváření nových pracovních míst ve spolupráci s milevskými firmami, na pokračování rekonstrukce komunikací, chodníků, městských sítí a péči o městskou
zeleň, na oblast sociálních služeb a zdravotnictví, na řešení připomínek občanů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, na zachování
finanční rezervy města a jeho nezadlužení v dalším období.

str. 

1)

2)

Dáme občanům možnost, aby se formou hlasování, anket nebo
referend podíleli na rozhodování radnice. Prosadíme snížení
počtu místostarostů na jednoho a usilujeme o návrat k vyrovnanému rozpočtu. Náš kompletní politický program dostanou obyvatelé do schránek, také jej najdete na stránkách www.veciverejne.cz,
odkaz Jihočeský region, odkaz Klub Milevsko.
Na investice jsou především potřeba peníze, se kterými musíme
momentálně nakládat opatrně. Nehodláme investovat do ztrátových podniků jako je SPOS. Milevsko nutně potřebuje obchvat,
aby se odlehčil průjezd Riegrovou a Masarykovou ulicí, ale také
ulicí 5. května. Za zařazení tohoto projektu do plánu výstavby
a přestavby silnic v Jihočeském kraji budeme bojovat.

STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ
1)

2)

Nabízíme občanům změnu politiky a hospodaření města. Abychom mohli dát zastupitelstvu města novou tvář, potřebujeme
podporu od všech odpovědných spoluobčanů. Naším společným
zájmem je rozvoj města založený na znalosti současné finanční
situace, nastavení priorit a udržení rozvoje při nezanechání dluhů
našim dětem. Při omezených zdrojích musí mít přednost investice
pro široký okruh občanů. Nabízíme naplnění oprávněných potřeb
pro normální lidi. Jsme jednimi z Vás, občanů Milevska, a takovými chceme zůstat i při další práci v zastupitelstvu i na radnici.
Město Milevsko potřebuje přednostně investovat do udržení funkčnosti základních sítí, jako jsou vodovody a kanalizace, ale i silnice bez děr a schůdné chodníky (i v zimě). Ještě důležitější jsou
investice pro vznik pracovních míst, tj. aktivity výrobců a investorů, které město nemůže zařídit, jen jim napomoci. Samozřejmě
bychom rádi investovali i do dalších oblastí, jako sport, kultura,
vzdělávání, cestovní ruch, bydlení. Tyto investice jsou podmíněny možnostmi města nebo získáním potřebných finančních prostředků, vč. státních a evropských dotací.

Ptáme se našich zastupitelů (doplnění z předchozího vydání)

V minulém čísle Milevského zpravodaje jsme zastupitelům položili
poslední otázku v tomto volebním období. Z důvodu selhání techniky
nám nebyla doručena odpověď od Mgr. Martina Třeštíka (ČSSD), proto
ji přikládáme v tomto čísle.
Jak vy osobně hodnotíte své působení v milevském zastupitelstvu?
Já určitě nejsem ten, kdo by měl hodnotit své vlastní působení, to je otázka
pro občany, nebo možná pro kolegy zastupitele.
Budete znovu kandidovat v říjnových volbách, za jakou politickou
stranu a s jakou osobní představou?
Ano, jdu znovu do voleb, tentokrát jsem byl zvolen do čela kandidátky ČSSD
a v případě dobrého výsledku budu kandidovat na post starosty města.

Nabídka řízené a kontrolované detoxikace organismu
Jde o řízenou detoxikaci organismu, ve světě ojedinělou metodu při
řešení různých potíží tělesných i psychických.

Pro koho je detoxikace vhodná?

Pro všechny, kteří mají dlouhodobější problémy chronického původu a necítí
se lépe ani po četných lékařských vyšetřeních. Detoxikace je velmi vhodná pro
odstraňování alergií všech typů, bolestí kloubů, bolestí hlavy, deprese, nepravidelné či bolestivé menstruace, neplodnosti, močových zánětů, kožních chorob,
zánětů dýchacího ústrojí, hormonální a imunitní poruchy, únavy, zažívacích problémů, atd. Je také velmi vhodná pro páry, které se rozhodly založit rodinu. Ženy,
které prošly detoxikací spolu s partnerem rodí zdravé, toxiny nezatížené děti!
Pro jakékoliv dotazy a veškeré informace o řízené detoxikaci, průběhu
vyšetření a působení detoxikačních preparátů se lze objednat na telefonním čísle: 605 582 250.
Alena Králová		
Odborná terapeutka
www.joalis.cz		

Konzultační hodiny: dle domluvy
OD CENTRUM - ORIFLAME
Nám. E. Beneše 10, 399 01 Milevsko
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Řešení
Náš domov
příjemnější
pro rodiny

pro Milevsko

www.ods-milevsko.cz

Bc. Zdeněk Herout
51 let, starosta

My podporujeme Zdeňka Herouta

Martin Komárek, dřevorubec
Pana starostu Zdeňka Herouta znám
jako slušného a pracovitého člověka.
Cením si jeho skromnosti
a charakteru stejně jako zarputilosti,
když jde o dobrou věc. A to máme
společné.
Díky vstřícnosti pana starosty se
mohl uskutečnit v Milevsku dvakrát
dřevorubecký závod „O pohár města
Milevska“, který přispěl nejen ke
kulturnímu programu města, ale
i k charitativním účelům.

Pavel Eybert,

Lenka Kohoutová,

senátor

poslankyně

U Zdeňka Herouta
si vážím především
toho, že zůstal
i po nástupu do
funkce stále stejný.
Pracovitý, skromný, upřímný, se smyslem
pro humor, ale i kritiku. Z mých návštěv
Milevska dobře vím, kolik úsilí a času za
minulé volební období věnoval práci pro
své město, pro své občany.
Výsledky práce pana starosty Zdeňka
Herouta směřovaly vždy k tomu, aby
nespokojených občanů bylo v Milevsku
co nejméně. Proto stojí za to, aby v této
funkci pracoval i v dalším volebním období
a svým spoluobčanům pomáhal řešit
úkoly a problémy, které je potřeba dobře
zvládnout. Kdybych žil v Milevsku, můj hlas
by rozhodně dostal.

Pana starostu Zdeňka Herouta
podporuji a byla bych ráda, kdyby
se opět stal starostou Milevska. Je
to pracovitý a čestný člověk, který
mne mnohokrát přesvědčil, že
pracuje s plným nasazením pro své město.
Na každém člověku lze najít chyby, koukejme však co
převažuje. Pro mne určitě to dobré, proto podporuji pana
starostu Herouta.

Miroslav Strnad, inspektor jakosti
Podporuji pana Zdeňka Herouta. Vždy,
když jsem se na pana Herouta obrátil
s jakoukoli prosbou, tak mě nikdy
neodmítl a ihned jsme spolu danou
situaci řešili. Byl jsem mile překvapen
jeho operativním a pružným jednáním.

MAGAZÍN MILEVSKA PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA - 15. a 16. října 2010
www.milevsko-mesto.cz
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 10. října 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:
Dům s pečovatelskou službou v ulici 5. května čp.1510
Výherci: Jana Kudrnová, Milevsko, H. Krlínová, Milevsko, D. Kloboučníková, Milevsko.

www.milevsko-mesto.cz
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„Svobodní“

7

se představují

Za nově vzniklé seskupení nezávislých kandidátů pod stranou Svobodní – Strana svobodných občanů odpovídají na naše dotazy
Ing. Bc. Miroslav Doubek, Ing. Ivan Radosta, Ing. Miroslav Machart
1.

Proč a jak v Milevsku vznikla kandidátka nového politického uskupení Svobodní?

V Milevsku se dala dohromady skupina lidí, která nebyla spokojena se způsobem hospodařením města v době ekonomického poklesu. Žádná strana v našem městě nenabízí nic, čím by nás
přesvědčila, že se dokáže ekonomicky odpovědně chovat. Na naší
kandidátce jsou lidé, kteří jsou ochotni předat své odborné zkušenosti ve prospěch města.

2.

4.

5.

6.

str. 

Kde chcete dosáhnout úspor?

8.

Jak řešit situaci ve sportu

9.

Vysvětlete text Vašeho programu: Město nesmí svými aktivitami deformovat tržní prostředí.

Lídrem Svobodných je pan Doubek. Pane Doubku, proč jste
přestoupil do nového uskupení Svobodní, když jste minulé
období pracoval pod ODS ?
ODS jsem opustil až po neshodách v prosazování pravicových
principů hospodaření a poté, co jsem nebyl zařazen na kandidátní listinu ODS. Chtěl-li jsem pokračovat ve své práci pro Milevsko
a jeho občany, musel jsem urychleně hledat jiné řešení – vstoupit
nebo založit jiné uskupení.

3.

7.

Co chtějí Svobodní v Milevsku?

Chceme změnit styl a způsob řízení práce radnice. Minulost ukázala, že vždy před volbami strany slibovaly “vše možné i nemožné”,
ale po volbách pokračovala radnice v práci v zaběhnutých kolejích
a sliby se pomalu rozplývaly. Ukazuje se, že tradiční politické strany a lidé, kteří v nich dlouhodobě působí, nejsou schopni změnit
styl své práce. My chceme město řídit jako moderní firmu. Máme
pro tento úkol dostatek kandidátů, za něž hovoří výsledky.

Jak se odlišujete od milevských ODS a TOP09 ?

Lidé na naší kandidátce nejsou z důvodů, že by toužili po funkcích nebo další práci. Té mají dost ve svých firmách a zaměstnání,
ale chtějí pomoci svým rozhledem a zkušenostmi městu. Chceme
vyvíjet aktivity ve prospěch širokého okruhu občanů, ne jen pro
určité zájmové skupiny. Nabízíme skutečně odpovědnou, transparentní a hospodárnou politiku města bez zbytečného plýtvání.

Vaše investiční priority

Základem jsou opravy, renovace a údržba majetku města, který užívá každý občan. Jako je například vodohospodářská infrastruktura, chodníky a účelové cesty, povrch silnic, teplovody,
veřejné osvětlení, zeleň, zimní údržba a opravy a zateplení budov
města z dotací.

Je Vám známa finanční situace města?

Před 4 lety bylo na účtech cca 70 mil. Kč, minus dluhy několik
milionů Kč. Na konci roku 2010 zůstane na účtech přibližně 30
mil. Kč a dluhy cca 19,9 mil.Kč a navíc ZVVZ Energo nebude 2
roky platit za nájem teplovodné soustavy.

Úspory dosáhneme lepší a efektivnější organizací práce, včetně
snížení provozních výdajů. Městu stačí jeden místostarosta (úspora cca 2,5 až 3 mil. Kč za 4 roky). Výběrová řízení se musí zadávat
tak, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku.
Nechceme omezovat objem příspěvků sportovcům. Každý manažer
(nejen ve sportu) však musí vystačit s prostředky, které má k dispozici. Musí jim přizpůsobit režim provozu. Odstraníme špatnou
organizací toku příspěvků, systém přichází cca o 300 000 Kč (rok
2009) vlivem odvodu DPH, které by jinak zůstaly sportu.

Úředníci si nesmí přisvojovat pravomoci, které jim nepřísluší, nesmí direktivně rozhodovat ve věcech, které má určit volná soutěž
na trhu.

10. Jak je to s pojmem byty pro vlastníky.

Konkrétní vlastník se o svůj majetek vždy postará lépe než město. Podporujeme prodej bytů nájemníkům za reálnou cenu nebo
i následně další formy prodeje bytů. Město nemůže platit z peněz
všech rekonstrukce koupelen ...

11. Jako jediní máte na www.svobodni-milevsko.cz neomezené
diskusní fórum.
Chce to jen trochu odvahy „jít z kůží na trh“. Nikomu není příjemné diskutovat s někdy neslušnými přispěvovateli. Kdo chce ale
poskytovat dobrou veřejnou službu (což by zastupitel vždy měl
chtít), nesmí trpět arogancí moci a postavení a být ochotný toto
podstoupit.

12. Jak podpoříte cestovní ruch? Počítáte s rozšířením služeb
pro turisty nebo nějakým „lákadlem“ v Milevsku?

Radnice nemůže „rozšiřovat služby“, to musejí udělat podnikatelé a firmy, které na tomto poli trhu participují. My můžeme pouze tyto firmy podpořit vytvořením lepších podmínek pro jejich
činnost. Sem patří i podpora kultury a sportu.. Jde nám o vytvoření stabilního prostředí s jasnými pravidly a cíly, které umožní
vedením klubů přitáhnout sponzory - hlavní „tažnou“ sílu v tomto odvětví.

Nechceme si hrát na nějakou stranickou politiku, řídíme se zásadami
liberalismu a svobody.
Chceme naslouchat Vašim názorům, přesvědčit Vás, že jsme nejlepší
volbou pro Milevsko.

www.milevsko-mesto.cz
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – Říjen 2010
úterý 19., středa 20. v 17.30 a 20 hodin

KINO BIOS „eM“

Irsko / USA – Byl jednou jeden rybář (Colin Farrell) a ten vylovil z moře krásnou mladou mořskou pannu (Alicja Bachleda) …
přístupný od 12 let
vstupné: 65 Kč

Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
kino@dkmilevsko.cz
pátek 1., sobota 2., neděle 3. pouze v 17.30 hodin

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D

88 min.

promítání ve 3D

Belgie – pomocí animace vypráví film příběh malé mořské želvy. Ústředním motivem je přátelství, odvaha a láska - zábavnou formou film předává
dětem poselství o potřebě ochraňovat naši planetu.
vstupné: 130 Kč
pátek 1., sobota 2., neděle 3. pouze ve 20 hodin

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ

99 min.

promítání ve 2D

USA – Parta žoldáků, kteří se nebojí za pár babek udělat cokoliv, ale poslední akce je velmi tvrdou zkouškou. Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Jet-Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Bruce Willis, Mickey Rourke, Arnold
Schwarzenegger …
přístupný od 12 let
vstupné: 70 Kč
pondělí 4., úterý 5. ve 20 hodin

SALT

100 min.

promítání ve 2D

USA – Angelina Jolie hraje ve filmu agentku CIA obviněnou z ruské špionáže.
přístupný od 15 let
vstupné: 70 Kč
středa 6., čtvrtek 7., pátek 8. ve 20 hodin

148 min.

POČÁTEK

Anglie / USA – Sny jsou branou k podvědomí člověka a ve světě, kde je myšlenka tím nejmocnějším hybatelem, je tím nejdůležitějším ukrást ji. V hlavní
roli Leonardo DiCaprio.
přístupný od 12 let
vstupné: 70 Kč
sobota 9., neděle 10. ve 20 hodin

141 min.

SEX VE MĚSTĚ 2

USA – Zábava, móda, přátelství. Poznejte životy hrdinek po dvou letech.
přístupný od 12 let
vstupné: 70 Kč
pondělí 11., úterý 12., středa 13. pouze v 17.30 hodin

HURVÍNEK NA SCÉNĚ

60 min.

promítání ve 3D

ČR – Rodinný loutkový film, kdy hrdinové slaví beze změny 90 let.
vstupné: 100 Kč
pondělí 11., úterý 12., středa 13. pouze ve 20 hodin

Francie – Charismatický Jean Reno jako Charly hraje bývalého mafiána, který
poslední tři roky vede poklidný život v ústraní. Jednoho rána jej na parkovišti
přepadnou maskovaní muži a vypálí na něj 22 kulek.
přístupný od 12 let
vstupné: 70 Kč
čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16. v 17.30 a 20 hodin

104 min.

promítání ve 2D

ČR / Německo / Rakousko – Rok 1938 až 1945, doba, která oběti měnila na
vrahy a následně vrahy v oběti. Hrají: Karel Roden nejml., Oldřich Kaiser,
Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský …
přístupný od 12 let
vstupné: 80 Kč
neděle 17., pondělí 18. v 17.30 a 20 hodin

SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA

112 min.

promítání ve 2D
USA – Příběh třiadvacetiletého torontského flákače, který se zamiluje. Výborně zpracovaný příběh komiksu.
přístupný od 12 let
vstupné: 80 Kč

www.milevsko-mesto.cz

čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23., neděle 24. pouze v 17.30 hodin

LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH

promítání ve 3D

Austrálie / USA – Animovaný fantasticko-dobrodružný příběh mladého
samečka sovy pálené.
vstupné: 130 Kč
čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23., neděle 24. pouze ve 20 hodin 137 min.

OBČANSKÝ PRŮKAZ

promítání ve 2D

ČR – Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha. Příběh z doby, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu
znamenalo koledovat si o průšvih.
vstupné: 110 Kč
pondělí 25., úterý 26. v 17.30 a 20 hodin

108 min.

LET’S DANCE 3D

promítání ve 3D

USA – Příběh ze starého skladiště v New Yorku, která je rájem pro mladé
tanečníky z celého světa.
vstupné: 140 Kč
středa 27., čtvrtek 28., pátek 29. v 17.30 a 20 hodin

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE

97 min.

promítání ve 3D

Anglie / Německo / USA – Čtvrtý díl stejnojmenné hry od firmy Capcom,
v hlavní roli s Milou Jovovich.
přístupný od 15 let
vstupné: 130 Kč
sobota 30., neděle 31. v 17.30 a 20 hodin

PARANORMAL ACTIVITY 2

USA – Druhý díl kultovního hororu v režii Toda Williamse.
přístupný od 15 let

promítání ve 2D
vstupné: 80 Kč

Předpoklad na LISTOPAD 2010: Já, padouch • Jíst, meditovat, milovat • Bastardi • Reykjavík • Ženy v pokušení • Dál než se zdálo • Harry Potter a relikvie
smrti • Tajemství mumie • Piraňa 3D •

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)

Nádražní 846 • tel.: 383 809 200 • info@dkmilevsko.cz

118 min.

22 VÝSTŘELŮ

HABERMANNŮV MLÝN

103 min.

ONDINE

pátek 1. 10.

17.30 a 20.00		

TANEČNÍ HODINY 2010

velký sál

Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 25,- Kč.
4. lekce, skupina A (17.30) a B (20.00), vyučují manželé Bolkovi.
pondělí 4. 10.

14.15			

hudební sál

úterý 5. 10.

16.00			

hudební sál

středa 6. 10.

18.00			

velký sál

DĚTSKÉ UMĚLECKÉ STUDIO – nábor uchazečů PŘÍPRAVNÉHO ODDĚLENÍ
DĚTSKÉ UMĚLECKÉ STUDIO – nábor uchazečů ZÁKLADNÍHO ODDĚLENÍ
předvolební BESEDA POLITICKÝCH STRAN
– KOMUNÁLNÍ VOLBY MILEVSKO 2010

Pořádá: DK Milevsko & Milevské noviny. Bližší informace na plakátech, www.dkmilevsko.cz a v tisku.
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – Říjen 2010
čtvrtek 7. 10.

18.00			

velký sál

toulky za poznáním – AUDIOVIZUÁLNÍ
CESTOVATELSKÁ SHOW „100% KUBA“

Tentokrát se vypravíme s Martinem Dufkem a Vráťou Kratochvílem z pelhřimovské agentury Pohodáři na Kubu. Audiovizuální pořad si dal za cíl ukázat krásy
i negativa této velmi kontroverzně vedené ostrovní země. vstupné: 60,- Kč
pátek 8. 10.

17.30 a 20.00		

velký sál

TANEČNÍ HODINY 2010

Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 25,- Kč.
5. lekce, skupina B (17.30) a A (20.00), vyučují manželé Bolkovi.
sobota 9. 10.

10.00 – 12.00		

hudební sál

PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A OSTATNÍCH POTŘEB

Burza pro maminky, které chtějí prodat nebo koupit dětské oblečení, kočárky,
kola, autosedačky, hračky a další věci pro děti. Pro prodávající nutná rezervace
prodejního místa do čtvrtka 7. 10. do 15.00 hodin. Bližší informace a rezervace
míst k prodeji na tel. 383 809 201 nebo e-mailu: kortanova@dkmilevsko.cz.
sobota 9. 10.

17.00 – 00.00		

velká narozeninová party

velký sál

V rámci oslav 60 let založení SOŠ a SOU Milevsko. Vystoupí: Imodium, Escape2
The Jungle, taneční skupina EFK, dětský aerobik, taneční skupina Engery P, DJ
Patrick Lübke a další. Více na www.issou-milevsko.cz.
vstupné: 49 Kč
neděle 10. 10.

19.00			

velký sál

PROLHANÁ KETTY – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Hlavní hrdinka Ketty Harrissonová poobědvá náhodně v restauraci s rodinným
přítelem Jimmy Scottem. Aby neprovokovala manželovu žárlivost, zalže, že
byla sama ve městě. Její manžel Vilém se od číšníka však dozví, že viděl Ketty
s „neznámým pánem“. Podrobí Ketty výslechu, ale ta se dál jen zaplétá do své
lži. Ani Jimmy, který přichází na návštěvu, nenalezne odvahu říci pravdu. Vilém
označí Ketty za lhářku a oznámí jí, že se od ní odstěhuje do Chicaga. Před odjezdem jí ješte vyčte, že mu nechtěla dát děti, po kterých on tolik toužil a které mu
kdysi slibovala. Vilém odjíždí a zoufalá Ketty přistoupí na návrh své přítelkyně
a ženy Jimmyho - Maggie, aby si manžela připoutala zpátky tím, že adoptuje
dítě a Vilémovi napíše, že je otcem. Za osm měsíců se Vilém dovídá, že má krásného syna a vrací se celý šťastný ke Ketty. Naneštěstí přijíždí o den dříve, než je
vybrané dítě adoptováno. A tak se Ketty, která přísahala, že už nikdy nebude
manželovi lhát, společně se svými přáteli začíná zaplétat do dalších a dalších lží,
které jsou zdrojem nekonečné řady komických situací... Tato mistrně napsaná
situační komedie je uváděna s velkým úspěchem po celém světě a i pro naše
diváky je zdrojem nejen dobré zábavy, ale i poučení...
V hlavních rolích: Mahulena Bočanová, Lumír Olšovský, Ivana Andrlová, Jana
Šulcová, Zbyšek Pantůček, Lucie Svobodová, Dalimil Klapka, Olga Želenská…
vstupné: 200,- a 220,- Kč
úterý 12. 10.

17.00			

KURZ TEA BAG FOLDING
– SKLÁDÁNÍ Z ČAJOVÝCH SÁČKŮ

výuková učebna

středa 13. 10.

14.00 – 17.00		

učebna č. 2

pátek 15. 10.

14.00 – 22.00		

loutkový sál

VOLBY do zastupitelstev obcí a volby do
senátu parlamentu čr

str. 10

17.30 a 20.00		

velký sál

TANEČNÍ HODINY 2010

Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 25,- Kč.
6. lekce, skupina A (17.30) a B (20.00), vyučují manželé Bolkovi.
sobota 16. 10.

8.00 – 14.00		

loutkový sál

neděle 17. 10.

17.00 – 21.00		

velký sál

VOLBY do zastupitelstev obcí a volby do
senátu parlamentu čr

barevný podzim aneb tančíme až
do silvestra – HUDBA PEPÍKA NAUŠE

Seniorský podvečer v rámci seriálu Barevný podzim aneb tančíme až do Silvestra. K tanci a poslechu hraje Hudba Nauše Pepíka. Rezervace vstupenek v pokladně DK a na tel.: 383 809 200.
vstupné: 110,- a 55,- Kč (S. klub ZVVZ)
úterý 19. 10.

18.00			

PŘEDNÁŠKA KČT
– Na lodi po středozemním moři

loutkový sál

Klub českých turistů Milevsko, přednáší: Ing. Josef Marek.
čtvrtek 21. 10.

11.00 – 17.30		

prostory DK

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY A PŘEDSTAVENSTVA SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

UZAVŘENÁ SPOLEČNOST – POUZE PRO ZVANÉ
pátek 22. 10.

14.00 – 22.00		

loutkový sál

pátek 22. 10.

19.00 – 02.00		

prostory DK

2. KOLO VOLEB DO SENÁTU parlamentu ČR
2. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

Prezentace pivovarů – více druhů piv, soutěž o Milevskou pivní korunku, vepřové speciality, pivní soutěže…Hraje: ELIZABETH. Moderuje: Dárt. Bližší informace
vstupné: 50,- Kč
na www.dkmilevsko.cz a na plakátech.
sobota 23. 10.

8.00 – 14.00		

loutkový sál

sobota 23. 10.

18.00 – 2.00		

prostory DK

2. KOLO VOLEB DO SENÁTU parlamentu ČR
2. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

Prezentace pivovarů – více druhů piv, vepřové speciality, pivní soutěže… Hraje
RM BAND, FANTOM. Moderuje: Dárt.
vstupné: 50,- Kč
středa 27. 10.

9.00			

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI

výuková učebna

Vyrábíme dráčka, ovečku, podzimní dekoraci a také se naučíme skládat sáčky na
vstupné: zdarma
dárky. Přineste s sebou: balicí papír, bavlnku a brčka.
středa 27. 10.

Ukázka techniky a výroba přáníčka. Bližší informace: na tel. 383 809 201 nebo
e-mailu: kortanova@dkmilevsko.cz. Přineste s sebou: čajové sáčky, barevnou
čtvrtku, zbytky balicího papíru, nůžky, pravítko.
vstupné: 30,- Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR

pátek 15. 10.

OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY - 28. ŘÍJNA

Pořádá město Milevsko. Informace na plakátech a www.milevsko-mesto.cz.
pátek 29. 10.

19.00 – 23.00 		

velký sál

taneční hodiny – PRODLOUŽENÁ skupina A

Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 100,- Kč. Hraje: RM
Band Milevsko.
sobota 30. 10.

19.00 – 23.00		

velký sál

taneční hodiny – PRODLOUŽENÁ skupina b

Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 100,- Kč. Hraje: RM
Band Milevsko.

www.milevsko-mesto.cz
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GALERIE M

SPOS MILEVSKO, s. r. o.

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
sobota 2. 10.		

1+1+1+1 VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ,
GRAFIK, FOTOGRAFIÍ, BÁSNÍ…

www.spos-milevsko.cz

18.00

Vystavují Gabriela Šafářová, Zdeněk Ryneš, Markéta Souhradová a Michal Ryneš.
4. 10. – 27. 10.

1+1+1+1 VÝSTAVA OBRAZŮ, GRAFIK,
FOTOGRAFIÍ, BÁSNÍ…

Vystavují Gabriela Šafářová, Zdeněk Ryneš, Markéta Souhradová a Michal Ryneš.
vstupné: 10 Kč

Milevské muzeum

Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

Zimní stadion:

Veřejné bruslení na měsíc říjen dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.
Hokejové zápasy na měsíc říjen dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz

Sportovní hala:

2. 10. 		
07.00
10. 10. 		
09.00
16. 10. 		
08.00
31. 10. 		
10.00
každý čtvrtek 20.00 – 21.00

Letní stadion:

2. 10. 		
3. 10. 		

do neděle 21. 11.

10. 10. 		

Výstava k 105. výročí umělcova narození je přístupná v rámci prohlídky
muzea denně kromě pondělí, vždy 9 – 12 a 13 - 17 hodin.

17. 10.		

10.00
09.30
11.00
12.30
09.00
10.30
12.00
16.00
12.00
15.30
14.00
15.30
13.00
11.30
15.30
09.00
10.30
14.00

Výstava obrazů akademického malíře
Jindřicha Stehlíka

23. 10.		

Městská knihovna Milevsko
www.knihmil.cz
nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

24. 10.		
28. 10. 		
31. 10.		

Pro dospělé:

Výstavka knih k 200. výročí narození
K. H. Máchy.

středa 6. 10.

www.skzvvz.pisecko.info

INTERNET PŘI KÁVĚ s Ing. J. Školníkem

pondělí 4. 10.

krajský přebor přípravek
přípravka B – FC Písek B
Kadeti B – Sepekov
žáci – Břilice
přípravka B – Čížová
kadeti B – Hradiště
dorost - FK Vodňany
muži C – Borovany
žáci - FK Vodňany
muži A – FC Písek B
kadeti B – FC Písek B
muži C – Hradiště B
dorost – FC Písek B
dorost – Soběslav
muži A – Čkyně
kadeti B – Protivín
žáci - Soběslav
muži A - Lažiště

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.

15.30 		

Pro děti:

turnaj v karate
turnaj v házené
turnaj v házené
turnaj v házené
ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy

čtvrtek 7. 10.
13.30

STRACH KOLEM NÁs A V NÁS

REGENSBURG

pondělí 4. a úterý 5. 10.

Zájezd do starobylého německého města Regensburgu s českým průvodcem a návštěva monumentálního památníku nad Dunajem – Walhaly.
Oběd není zajištěn. Odjezd v 6.00 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny.
Vede: Miroslav Byrtus, Jiří Lesák

Pro 2. třídy ZŠ.

neděle 17. 10.

Čtení prací z literární soutěže.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO ČTENÁŘE TŘÍDY

úterý 5. 10.

SPOLEČENSKÝ VEČER - POZOR ZMĚNA

15.00

BURZA NÁPADŮ

Vytváříme pohádkové postavičky z modelitu.
pondělí 11. 10.		

Taneční zábava v Domě kultury, k tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Změna je v začátku, je tak, jako jsou obvyklé časy seniorských
podvečerů, tedy od 17.00 do 21.00 hod. Vstupné je 55,- pro členy a jejich
partnery po předložení členského průkazu, ostatní 110 Kč. Předprodej vstupenek v Domě kultury.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
S NAKLADATELSTVÍM THOVT

čtvrtek 21. 10.

pondělí 4. až pátek 15. 10.
Výstava loutek V. Klimtové.

Zájezd do zajímavého muzea Techmania science center (muzeum, kde si
může každý sám vyzkoušet, zda platí fyzikální zákony), prohlídka pivovarského muzea, případně dalších zajímavostí dle vlastní volby. Odjezd v 7.00
hod. od klubovny, zastávka u spořitelny.
Vede: Jaroslava Jelínková, Jiří Lesák

www.milevsko-mesto.cz
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – Říjen 2010
Řeholní dům Premonstrátů
www.milevskoklaster.cz
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

milísek – centrum mladé rodiny
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz
čtvrtek 7. 10.

17.00

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY - W. A. MOZART

ZMĚŇTE STYL v oblékání i líčení

Moteto Exultate, jubilate pro soprán a orchestr, KV 165
Missa brevis C Dur „Korunovační“, KV 317

úterý 19. 10.

9.30 -11.00

sobota 9. 10.

17.00

úterý 26. 10.

Klášterní bazilika Navštívení Panny Marie

18.00

Komorní koncert

VOŇAVÉ DOTEKY

Latinská škola

Z tvorby Johannesa Brahmse, Roberta Schumanna a Wolfganga Amadea Mozarta.

Masáže dětí a kurz aromaterapie (na objednání - 8 dílný cyklus každé úterý).

Nabídka kroužků pro školní rok 2010/2011
pondělí/středa

15.00

pondělí 		

15.00

ŠUMAVSKÉ ROZHLEDNY – libín

pondělí 		

16.00

Autobusový zájezd: Lomec, Kratochvíle, Libín, Prachatice. Pěší trasa 4 až 7 km.
Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.
Vede: Karel Kůrka, Vladimír Ondruška

úterý 		

15.15

úterý 		

17.30

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

PÍSKÁNÍ PRO ZDRAVÍ – flétnička (3 - 7 let)

sobota 2. 10.

úterý 19. 10.

PRVNÍ DOTEKY KLÁVES (4 - 7 let)

18.00			

NA LODI PO STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Loutkový sál DK

BABY AEROBIC (4 - 6 let)
CHVILKA LOGOPEDIE (4 - 6 let)
HRA NA KYTARU (8 - 12 let)

Turistická beseda - vypráví a promítá Ing. Josef Marek.

úterý/středa 		

čtvrtek 28. 10

ANGLIČTINA PRO DĚTI Helen Doron (3 měs - 14 let)

PODZIMNÍ PRAHA

Autobusový zájezd, procházka Prokopským údolím v délce 6 až 12 km.
Odjezd v 7.00 hodin od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.
Vede: Jaroslav Mácha, Vladimír Ondruška

čtvrtek 		

15.00		

Podrobnosti a případné změny jsou zveřejňovány na webových stránkách.

pátek		

celé dopoledne

BALETNÍ ŠKOLIČKA MARTY DANCE
(3 - 6 let, 7 - 10 let)
CVIČENÍ RODIČE + DĚTI

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK
PÍSEK, MĚSTO MILEVSKO,
PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER
MILEVSKO A ŘÁD SV. HUBERTA
sobota 16. 10.				

POHÁDKOVÁ JÓGA (3 - 5 let)

pátek 					

HOPSÁME V BUBLINÁCH (3 - 5 let)

ddm Milevsko

park Bažantnice

DEN SV. HUBERTA
– MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI V MILEVSKU

09.00
Výstava psů
13.00
Slavnostní zahájení
13.15
Přehlídka plemen psů
14.00
Dostihy chrtů
14.30
Ukázky výcviku beauceronů – obrany
16.00
Ukázka přijímání do řad myslivců
17.00
Ukázky vábení jelenů SLŠ Žlutice
18.00
Svatohubertská zpívaná a troubená mše svatá
Doprovodný program: soutěž v přírodovědných znalostech žáků pátých tříd ZŠ,
prodejní výstava obrazů, střelecká soutěž – střelnice Milevsko, ukázky práce uměleckých kovářů, trubači OMS Tábor, OMS Písek, SLŠ Písek, sokolníci, stará řemesla,
občerstvení s hudbou Zelená šestka.
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pátek 					

Na Tržišti 560 • tel.: 382 521 296
středa 27. 10

9.00

Turnaj ve stolním tenisu „O krále zeleného stolu“
Turnaj v deskových hrách „O krále hracího stolu“
středa 27. 10.

10.00

Keramická dílna
Pro všechny ty, kteří si chtějí vytvořit malé keramické dílko, nebo si vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu.

Podzimní dekorace
Přijďte si vytvořit výzdobu pro svůj pokojíček či byt. Budeme vyrábět i batikované šátky a malovat na sklo.

www.milevsko-mesto.cz
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Informace z jednání Rady města Milevska
16. schůze Rady města Milevska dne 24. 8. 2010
Na své 16. schůzi Rada města Milevska schválila poskytnutí příspěvku na zřízení vyhrazeného parkoviště pro držitele průkazu mimořádných výhod ZTP. V roce 2003 byla přijata zásada poskytovat příspěvek na tyto účely. V letech 2004-2009 pak bylo podle stejného principu
vyhověno celkem sedmi žádostem. Poté Rada města Milevska vzala na
vědomí předložené informace k připravovaným výzvám z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Vzdělávání pro územní veřejnou správu a Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné
správy II. Budou zpracovány všechny podklady potřebné pro podávání připravovaných žádostí do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci jednotlivých výzev v souvislosti s realizací
projektu SMART ADMINISTRATION v úřadech územní veřejné sprá-

Městská knihovna Milevsko
Kamarádka knihovna
Dětské oddělení Městské knihovny v Milevsku se přihlásilo do celostátní soutěže o nejlepší knihovnu pro děti s názvem „Kamarádka knihovna“.
Děti, můžete vyjádřit svůj vztah ke knihovně prostřednictvím známek, které knihovně udělíte a doplníte do tiskopisu „Vysvědčení tvé dětské knihovny“. Budete hodnotit např. jaké jsou akce a programy pro děti, orientaci
v knihovně, jak se vám knihovna líbí, výběr knih, časopisů i CD, počítače.
Vysvědčení v knihovně odevzdejte do konce roku 2010. Jako poděkování za
vyplnění vysvědčení dostanete drobnou odměnu.
H. Kolínová

vy a zvyšování kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. Radní
souhlasili se spoluprací s firmou EXPRESNET.CZ, Plzeň, předmětem
je reklamní prezentace města Milevska na internetovém portálu. Rada
také rozhodla o umístění 7 ks reklamních rondelů na náměstí E. Beneše. Jednotlivé rondely byly losovány na 34. zasedání Zastupitelstva města Milevska pro volební strany pro volby do Zastupitelstva města Milevska a umístěny budou od 15. 9. 2010. Výlepovou službu na tyto rondely
zajistí Milevský kraj o.p.s. dle objednávek jednotlivých stran. Volebním
stranám byly zaslané podklady k realizaci volební kampaně prostřednictvím zmocněnců anebo kontaktních osob.
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ,
Rada města, Informace z RMM).

Poděkování za pomoc při realizaci oslav 140.
výročí založení SDH Milevsko
Jménem sboru dobrovolných hasičů v Milevsku dovolte poděkovat všem
těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách nebo samotné realizaci oslav 140. výročí založení SDH Milevsko. Poděkování patří panu Deverovi a Šindelářovi při tvorbě publikace, panu Mgr. Peštovi
za dohledání písemností v Okresním archivu v Písku. Dále Milevskému muzeu za realizaci samotné výstavy k tomuto tématu a všem soukromým sběratelům i Hasičskému muzeu v Bechyni za zapůjčení exponátů. Dále technickému zázemí, mezi něž patří ozvučení náměstí, které
zabezpečil DK Milevsko, Městskému úřadu Milevsko, Odboru dopravy za přípravu a realizaci uzávěry náměstí. Dále Obvodnímu oddělení Policie ČR, DI Policie ČR v Písku ale i Městské policii Milevsko za
bezpečný průběh průvodu na stadion. Hudbě Kovačka za vystoupení
a doprovod během průvodu. Všem účinkujícím hasičům z Bechyně,
Koloměřic, Kamenice nad Lipou, Sedlce - Prčice, ale i hasičům z Přeborova a jejich nejmenším členům „přípravce“ za předvedené ukázky.
Panu Fučíkovi z Božetic za koně. Příslušníkům HZS Jč. kraje ÚO Písek
za ukázku techniky. Poděkování patří taktéž všem zúčastněným hostům
i za jejich proslovy, zúčastněným hasičům a příznivcům hasičského hnutí. V neposlední řadě všem sponzorům, kteří nás v této akci podpořili
a tím pomohli zrealizovat oslavu 140. výročí založení SDH Milevsko.
Za sbor Miroslav Kolář, starosta

Vážení občané,
od 1. října 2010 bude znovu po dlouhé době zpřístupněna radnice města Milevska i historickým vchodem.
Bc. Zdeněk Herout, starosta

Dům dětí a mládeže
Podzimní prázdniny v DDM Milevsko
Ve středu 27. října Vás zveme do Domu dětí, kde na Vás čeká bohatý program.
Pro sportovce a „soutěživce“ jsou připraveny (od 9.00 hod.):
- Turnaj ve stolním tenisu „O krále zeleného stolu“
- Turnaj v deskových hrách „O krále hracího stolu“
Pro šikulky a „tvořivce“ jsou připraveny (od 10.00 hod.):
- Keramická dílna – pro všechny ty, kteří si chtějí vytvořit malé keramické dílko, nebo si vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu.
www.milevsko-mesto.cz

- Podzimní dekorace – přijďte si vytvořit výzdobu pro svůj pokojíček či
byt. Budeme vyrábět i batikované šátky a malovat na sklo.
Program je pro všechny věkové kategorie dětí, na tvořivé akce mohou přijít a zúčastnit se i rodiče s předškolními dětmi. Podmínka – přezůvky!
Na jednotlivé akce se můžete přihlásit do 25. 10. 2010.
Informace a přihlášky: DDM Milevsko, Na Tržišti 560,
Kontakt: 382 521 296, 777 339 990
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Odbor regionálního rozvoje
Umísťování informačních a reklamních zařízení
Informačním a reklamním zařízení (IRZ) je každá cedule, tabulka, deska
či jiná konstrukce, na níž je uveden text či obrázek, který o něčem informuje, k něčemu nás navádí nebo něco nabízí. Jedná se i o různá zařízení umísťovaná jen dočasně např. po dobu otevření provozovny na chodník či vedle něj. IRZ o celkové ploše menší než 0,6 m2 nevyžadují dle §
103 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (SZ), stavební povolení ani
ohlášení. Dle § 79 SZ tato IRZ, pokud jsou umísťovaná mimo ochranná
pásma komunikací (OPK), nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani
územní souhlas. Lze je tedy umístit (provést) bez jakéhokoliv odsouhlasení stavebním úřadem. OPK není v zastavěném území obce - mezi značkami začátek a konec obce. IRZ do 0,6 m2 umísťované mimo zastavěné
území obce v ochranném pásmu komunikací potřebují územní souhlas
stavebního úřadu a jako podklad pro jeho vydání, mimo jiné, souhlasné
stanovisko příslušného dotčeného orgánu na úseku pozemních komunikací. IRZ do 0,6 m2 umísťované na kulturní památce nebo na nemovitosti
v území památkově nějak chráněném (památkové rezervace, památkové
zóny nebo ochranná pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny) potřebují územní souhlas stavebního úřadu a jako podklad pro jeho vydání,
mimo jiné, souhlasné stanovisko příslušného dotčeného orgánu na úseku památek. Umísťování IRZ u všech komunikací (i uvnitř obce) je třeba

vždy projednat s odborem dopravy (z hlediska možného vlivu na provoz
na komunikaci) a IRZ umísťované např. v ochranném pásmu Milevského
kláštera s odborem vnitřních věcí z hlediska památek.
Ostatní IRZ větší než 0,6 m2 jsou dle SZ na ohlášení a územní souhlas,
a vždy je tedy nezbytné projednat jejich umístění se stavebním úřadem.
Stejně jako u všech jiných záležitostí realizovaných podle SZ je naprosto nutné mít k nemovitosti (pozemek či stavba), na níž IRZ umísťujete, vlastnické
či jiné právo. Provádět cokoliv na nemovitosti (to znamená i nad pozemkem)
jiného vlastníka bez jeho vědomí je nezákonné. To platí jednoznačně i pro
IRZ umísťované na nebo nad nemovitosti v majetku města. Navíc všechna
IRZ umístěná nad chodníkem musí mít dle zák. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, spodní okraj IRZ minimálně ve výši 2,20 m nad povrchem chodníku.
Nátěr na fasádě je také reklama, ale dle výkladu odborníků to není IRZ
a nepodléhá tedy režimu SZ. Pokud by v souvislosti s umístěním IRZ byly
prováděny zemní práce, je ten, kdo práce provádí, povinen zajistit si informaci o existenci podzemních sítí v místě provádění prací, popř. zajistit
jejich ochranu. Vztahují se na něj také povinnosti související s archeologickými nálezy a jiné obecné požadavky na výstavbu.
Doporučujeme všem osobám, fyzickým i právnickým, které potřebují
někam umístit IRZ, aby se vždy nejdříve poradili na stavebním úřadu,
který jim sdělí, co k tomu bude nutné vyřídit. Předejde se tím mnoha
možným následným problémům.

Odbor sociálních věcí
Výzva občanům k účasti na plánování sociálních služeb
Plánování rozvoje sociálních služeb v milevském regionu probíhá formou komunitního plánování. Tento způsob se jeví jako nejvhodnější
způsob pro dosažení optimálního rozvoje sociálních služeb, je jedním
z prvků, který podporuje místní demokracii. V tomto procesu vzájemně spolupracují hlavní účastníci, kteří tvoří tzv. triádu. Jsou to uživatelé
(osoby, které využívají sociální služby), zadavatelé (subjekty odpovědné
za zajištění služeb na daném území – obce, kraje) a poskytovatelé sociálních služeb (subjekty poskytující sociální služby). Milevsko a okolní obce
se do plánování sociálních služeb zapojily již v roce 2000 v rámci česko –
britského pilotního projektu MOLSA. Výstup projektu měl tehdy zejména osvědčit využití metody komunitního plánování do nově vznikajícího
zákona o sociálních službách.
Poslední plán, který byl v roce 2008 zpracován na úseku sociálních
služeb výše uvedenou metodou pod názvem „Plán rozvoje sociálních
služeb Milevsko“, je každoročně monitorován. Je zjišťováno, že jednotlivé aktivity již zcela nenaplňují potřeby uživatelů, ale také možnosti zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Je tedy nutná jeho aktualizace.
Ta má proběhnout v období do 31. 3. 2011 v rámci projektu „Podpora
komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“. Do procesu budou zapojeni všichni účastníci triády, bude rovněž zajištěna spolupráce s vyškoleným krajským metodikem. Důležitá je účast zástupců
široké veřejnosti. Většina z nás bude jednou využívat sociálních služeb.
Proto bychom měli mít jasno o tom, jaké služby a tedy jaká budoucnost
nás v této oblasti čeká.
Dovolte mi, abych Vás, občany, pozval k účasti v jednotlivých pracovních skupinách. Tyto pracovní skupiny kopírují cílové skupiny uživatelů
(1. Rodina, děti a mládež, 2. Senioři a osoby se zdravotním postižením,
3. Příslušníci menšin a osoby ohrožené drogami nebo na drogách závis-

lé, 4. Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci). Občané zúčastnění
v projektu se budou podílet svými podněty a názory na tvorbě výše uvedeného plánu.
Pokud máte zájem účastnit se činnosti některé z pracovních skupin,
obraťte se na Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, Ing. Ladislav Kotalík, e-mail: kotalik@milevskomesto.cz, telefon 382 504 106 nebo Pavlína Hajská, DiS., e-mail: hajska@
milevsko-mesto.cz, telefon 382 504 138. Výzva se týká občanů obcí ve
správním obvodu Úřadu obce s rozšířenou působností Milevsko.
Ing. Ladislav Kotalík, vedoucí odboru sociálních věcí

Monitorovací zpráva Plánu rozvoje sociálních
služeb Milevsko k 30. 6. 2010
Zastupitelstvo města Milevska projednalo dne 08. 9. 2010 monitorovací
zprávu Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko k 30. 6. 2010. Usnesením č. 394/10 vzalo tuto monitorovací zprávu na vědomí. Monitorovací
zpráva popisuje stav realizace jednotlivých aktivit obsažených v Plánu
rozvoje sociálních služeb Milevsko, a to ve 4 prioritních oblastech: 1.
Podpora rodiny, dětí a mládeže, 2. Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením, 3. Podpora příslušníků menšin a osob ohrožených drogami nebo na drogách závislých, 4. Podpora ostatních osob v nepříznivé
sociální situaci. Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko volně navazuje
na již zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb regionu Milevsko,
který byl vytvořen v roce 2004. Tvorba Plánu rozvoje sociálních služeb
Milevsko byla zahájena v roce 2007. Byl sestaven realizační tým, řídící
výbor a pracovní skupiny.
V pracovních skupinách byli zastoupeni jak zadavatelé, tak i poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko je zpracován na období 2008 – 2013.
Martina Dvořáková, DiS., referent odboru sociálních věcí

„Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“
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1950-2010
Vážení pøátelé,
právì v tìchto dnech slaví Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì v Milevsku šedesát let svého trvání. Dožije-li se významného
jubilea èlovìk, vìtšinou vzpomíná na èasy minulé, zamýšlí se nad tím, co bylo, jak bylo a nìkdy i s obavami, co ho èeká, hledí
do budoucnosti. Ve škole èas plyne pomalu, žáci se pravidelnì po tøech ètyøech letech støídají a spíše nenápadnì se s pøibývajícími roky
obmìòuje i pedagogický sbor a lidé, kteøí jsou svou prací a životem se školou spojeni. Každý, a žák nebo uèitel, zanechává svou stopu
v historii školy, která je z hlediska lidského pomìrnì dlouhá a bohatá na úspìchy. Vìøím, že taková bude i její budoucnost.
Naše škola se snaží pøipravit mladé lidi pro úspìšný život nejen po teoretické, ale i praktické stránce. Vyuèujeme obory, a to jak uèòovské,
tak studijní, které jsou potøebné a jejich absolventi se mohou dobøe uplatnit na trhu práce. Práce s mladými lidmi je krásná, ale zároveò velmi
nároèná a bohužel ne vždy spoleèností docenìna. Proto pøeji naší škole hodnì žákù, kteøí si budou vážit vzdìlávání, kvalitní pedagogy, kteøí
budou schopni své vìdomosti poutavì pøedávat dalším generacím žákù.
Dìkuji všem bývalým kolegùm a zamìstnancùm školy za všechno dobré, co v minulosti pro školu vykonali a pøedali absolventùm naší
školy. Vìøím, že nadcházející setkání absolventù, bývalých zamìstnancù, veøejnosti a pøátel školy u pøíležitosti 60. výroèí jejího založení
pøispìje k dalším úspìchùm školy.
Tìším se na setkání s Vámi.
Mgr. Dagmar Švárová, øeditelka

www.milevsko-mesto.cz
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PODZIMNÍ ÚKLID 2010
Projekt:

„Milevsko se představuje svým partnerům“

V

měsíci březnu bylo městem Milevskem ve spolupráci s Domem kultury
Milevsko požádáno o dotaci z Fondu malých projektů (dále jen „FMP“)
Jižní Čechy - Dolní Rakousko - Horní Rakousko v rámci Operačního programu
„Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“
na neinvestiční projekt „Milevsko se představuje svým partnerům“. V německém znění je to pak „Milevsko stellt sich seinen Partnern vor“. V rámci tohoto
projektu proběhla již první část, a to Bartolomějské posvícení, která byla spojena
s oslavami 140. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Milevsku. Ve
dnech 22. - 24. 10. 2010 bude realizována druhá část projektu - Milevské pivní
slavnosti. V rámci tohoto setkání budou přivítáni rakouští podnikatelé v oblasti
restauračního provozu a hotelnictví, kterým bude zajištěna exkurze v jihočeských pivovarech a restauračních provozech v Milevsku. Rovněž bude následovat
workshop, kde se o své zkušenosti z této oblasti podělí čeští hoteliéři.
Registrační číslo projektu

ETZ-KPF/SB/05/048
Fond malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko
„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Gemeinsam mehr erreichen – Společně dosáhneme více“

Podzimní svoz bioodpadu bude probíhat jednorázově v těchto termínech a na těchto stanovištích:

Pondělí 18. října

1. Hůrka – lesík
2. Kpt. Jaroše (Mototechna)
3. Dukelská (bývalá prodejna plynu)

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

4. Gen. Svobody (pod p. Pešičkou)
5. Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové)
6. Za Krejcárkem (parčík za Modrou hvězdou)

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

7. Masarykova (parkoviště u Bažantnice)
8. F. Kudláčka (u p. Cézy)
9. Nám. E. Beneše (parkoviště nad kostelem)

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

10. Švermova (autobusová zastávka)
11. Kpt. Nálepky (parkoviště u letního stadionu)
12. K. Čapka (stanoviště tříd. odpadu)

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

Úterý 19. října

Středa 20. října

Čtvrtek 21. října

Pátek 22. října

13. Zahrádky staré sídliště (dolní část ul. P. Bezruče) 14.30 - 15.30
14. Zahrádky Kostelecká (u býv. moštárny)
16.00 - 17.00
15. Zahrádky směr Osek
17.30 - 18.30

Pondělí 25. října

Ošetření lipové aleje Hajda v k. ú. Milevsko

N

a přelomu roku 2009 a 2010 město Milevsko podalo žádost o finanční podporu
do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, podoblast podpory 6.3. Obnova krajinných struktur na akci „Ošetření
lipové aleje Hajda v k.ú. Milevsko“. Tato žádost byla na základě rozhodnutí vydaného Ministerstvem životního prostředí České republiky podpořena. Celkové náklady
projektu byly vyčísleny na 613 483,- Kč. Dotace z prostředků Evropské unie, prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí činí 85% tj. 517 227,- Kč, přislíbená dotace ze Státního fondu životního prostředí potom 5% z celkových uznatelných nákladů tj. 30 425,- Kč. Spolupodíl města Milevska je předpokládán ve výši 10%
z celkových nákladů tj. 60 850,- Kč. Cílem projektu je ošetřit všech 138 kusů lip bezpečnostním řezem s následným ošetřením ran (likvidace pahýlů, zarůstajících zbytků
větví, které jsou vstupní bránou infekcí do rostlinného těla a odstranění suchých větví). U 16 stromů je nutné provést založení bezpečnostní vazby v koruně stromu, jejíž
cílem je zajištění provozní bezpečnosti stromů tak, aby bylo dosaženo jejich odolnosti proti zlomu a vyvrácení. Samotná realizace akce byla započata již počátkem měsíce
září a dokončena bude v průběhu letošního podzimu.

Gabriela Fošumová, projektový manažer

16. Tyršovo náměstí (u telefon. automatu)
17. Čs. legií (Suchanův rybník)
18. Zahrádky u Kubíku

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

19. Lidická
20. 5. května (křižovatka pod ČSAD)
Velká (u restaurace)

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

Úterý 26. října

Středa 27. října

Dmýštice (u obchodu)
Klisín (u kapličky)
Něžovice (u rybníka)

V rámci svozu bude přijímán zvlášť kompostovatelný bioodpad (shrabané listí, tráva, zbytky rostlin) a zvlášť větve.
Směs větví a bioodpadu nebude bez předchozího roztřídění přijata.
Nebude převzat bioodpad s příměsí inertního
a jiného odpadu (s kameny, komunál. odpadem apod.).
Mimo uvedené termíny při úklidu ze soukromých pozemků je možno přistavení kontejneru objednat za úhradu u SMM spol. s r.o. - p. Zítek (tel. 382 521 447, mob.
724 710 901).

V sobotu 23. října 2010 proběhne
v Milevsku svoz železného šrotu,

CZ. 1.02/6.3.00/10.06635
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem
pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

tzv.

ŽELEZNÁ SOBOTA.

Kovový odpad umístěte v pátek večer
nebo v sobotu v časných ranních hodinách na okraj
chodníku, případně na jiné vhodné místo.
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VZP rozšiřuje otevírací dobu na úřadovně v Milevsku

jeden den navíc mohou klienti využívat služeb pracovišť Všeobecné zdravotní pojišťovny v šesti městech našeho kraje.
V zájmu zkvalitnění služeb a také na základě
průzkumu mezi pojištěnci VZP otevřela od
1. 9. 2010 také v Milevsku své klientské centrum tři dny v týdnu. Všechny úřadovny nabídnou ve svých prostorách kompletní
služby v oblasti zdravotního pojištění včetně komerčních produktů. Klienti VZP tedy
mají možnost na těchto pracovištích například
odevzdat Návrh na lázeňskou péči a vyúčto-

O

vání náhrad cestovních nákladů soukromým
vozidlem, fyzické i právnické osoby zde obdrží
doklad o bezdlužnosti, pojištěnci získají přehled
vyúčtování zdravotní péče, aj. Vybrat si také
mohou ze základní řady pojistných produktů nabízených Pojišťovnou VZP, a. s. (mj. cestovní pojištění, pojištění pro případ hospitalizace či zdravotní pojištění pro cizince). Kromě
pracovišť ve Vodňanech a Dačicích, kde došlo
k drobným přesunům, byly zachovány na ostatních úřadovnách tradiční provozní dny. Kompletní přehled o pracovištích VZP v Jihočeském

kraji získáte na www.vzp.cz/jihocesky. Otevírací hodiny pro veřejnost platné od 1. 9. 2010:
Úřadovna Milevsko
Pondělí: 8.00 – 11.30
Úterý: –
Středa: 8.00 – 11.30
Čtvrtek: –
Pátek:
8.00 – 11.30

12.30 – 17.00
12.30 – 17.00
12.30 – 14.00

Mgr. Viktor Lavička,
specialista marketingu a komunikace

Fotosoutěž Milevsko na pohlednici má své vítěze

letních prázdninách uspořádal Dům
kultury fotografickou soutěž s názvem
Milevsko na pohlednici, do které mohli soutěžící zasílat fotografie města Milevska. Celkem se sešlo 24 snímků, z nichž porota nako-

nec vybrala hned tři fotografie, které se objeví
na pohlednici. Porota ve složení Václav Pavlečka, místostarosta města Milevska, Hana
Kolínová, ředitelka Městské knihovny a Vít
Kratochvíl, Marcela Baštýřová a Martina Kortanová za Dům kultury vybrali snímky Vladimíra Rosenzweiga a Ireny Kojetínové z Milevska a Miroslava Hejhala z Líšnice. Nejčastěji
soutěžící fotografovali klášter a kostel sv. Bartoloměje. Na snímcích se také objevilo náměstí, radnice, ale i sídliště. Všem zúčastněným
chceme jménem pořadatele poděkovat za jejich
příspěvky. Fotografie budou od října vystaveny

ve vestibulu DK, v 1. patře u knihovny a také
je můžete zhlédnout na www.dkmilevsko.cz.
Výherci si mohou v kanceláři DK vybrat svoji
finanční odměnu a malý dárek k tomu.
Martina Kortanová

Vítězné fotografie (zleva): Pohled z náměstí od Ireny Kojetínové; Klášter od Vladimíra Rosenzweiga; Kostel sv. Bartoloměje od Miroslava Hejhala

V

Koncepce milevské kultury pokračuje

roce 2009 schválilo Zastupitelstvo města Milevska novou koncepci kultury. Jejím
cílem je připravit pestrou nabídku kulturních
pořadů pro všechny věkové skupiny obyvatel. Termínovou koordinací a propagací má dosáhnout
zvýšení návštěvnosti jednotlivých akcí. Realizace
jednotlivých kroků probíhá v letošním roce. Od
ledna byla omezena činnost ztrátového Milevského kraje jen na provozování služeb Informačního centra. Vydávání Milevského zpravodaje převzal DK a kromě zpráv a informací z MěÚ přináší
úplnou nabídku kulturních programů ve městě.
Příchodem nového vedení do výboru Maškarního sdružení se podařilo zvýšit úroveň Milevských
maškar a zorganizovat Pohádkový les. Do konce
roku se mají masky přestěhovat do nových důstojných prostorů. K 1. říjnu dojde k dalším plánovaným organizačním změnám. Milevské kino
vybavené 3D technologií se připojí k Domu kultury a zároveň dojde ke spojení Městské knihovny s knihovnou v DK. Spojením těchto organizací očekáváme lepší organizaci a zefektivnění
provozu. Významnou změnou v kultuře byl i příwww.milevsko-mesto.cz

Pohádkový les navštívilo spolu se svými rodiči bezmála 400 dětí

chod nového ředitele DK, který organizuje kulturní akce více pro mládež. Tento pozitivní trend
chceme podporovat a zároveň zachovávat lidové

tradice, jako jsou Milevské maškary, Čarodějnice
a Bartolomějské posvícení.
Ing. Václav Pavlečka, místostarosta
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Účast

Účast v %

V pondělí 13. září besedovaly v Městské knihovně děti z 2. tříd ZŠ s ilustrátorem Jiřím Fixlem.

Omluveno

Ve dnech 6. a 7. září uspořádal odbor životního
prostředí MěÚ spolu s firmou ASEKOL zabývající se zpětným odběrem vyřazených elektrozařízení vzdělávací akci pro milevské základní školy
s názvem „Svět recyklace“. V interaktivním přívěsu vybaveném jako běžná domácnost bylo žákům názorně prezentováno třídění a recyklace
domácích spotřebičů. Nechyběl ani doprovodný
program s řadou soutěží.

Počet jednání ZMM

Celé páteční dopoledne v Centru Milísek patří
maminkám a jejich ratolestem.

Jména zastupitelů

Docházka na jednání ZMM ve
volebním období 2006 - 2010

Fotoobjektivem …

Ing. Bohuslav Beneš
Ing. Miroslav Doubek
Jiří Herout
Zdeněk Herout
MUDr. Zdeněk Hobzek
Ing. Martin Husa
Mgr. Josef Kašpar
Alena Knotová
JUDr. Oldřich Kofroň
MUDr. Jitka Kofroňová
RSDr. Jiří Kotalík
Josef Koutník
Ing. Václav Pavlečka
Michal Polanecký
Ing. Pavel Procházka
MUDr. Miroslava Pučelíková
Mgr. Ivana Stráská
Ing. Lubomír Šrámek
Mgr. Dagmar Švárová
MUDr. Marie Tibitanzlová
Mgr. Martin Třeštík
PharmDr. Lenka Třeštíková

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
14
34
34
34
20
34
34
34
34
34

0
0
4
1
3
4
1
2
4
5
0
3
1
1
7
2
4
9
2
8
2
5

34
34
30
33
31
30
33
32
30
29
34
31
13
33
27
32
16
25
32
26
32
29

100,00
100,00
88,24
97,06
91,18
88,24
97,06
94,12
88,24
85,29
100,00
91,18
92,86
97,06
79,41
94,12
80,00
73,53
94,12
76,47
94,12
85,29

pořádá

V neděli 29. 8. 2010 se konalo na výstavě „Země
živitelka“ v Českých Budějovicích slavnostní
vyhodnocení krajské výtvarné soutěže vyhlášené Svazem obcí Kovářov. Pěkné 5. místo obsadila Anežka Klenovcová z MŠ Klubíčko Milevsko.
Na snímku je se soutěžním obrázkem a cenami,
které jí předala Mgr. Ivana Stráská.

PODZIMNÍ BURZU DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A OSTATNÍCH POTŘEB
Začátkem září uspořádalo Dětské umělecké
studio již VIII. ročník Milevského divadelního léta. K domácím hercům se svým vystoupením připojili DDS Zd. Čelikovského z Petrovic
a Loutkový soubor Kejklíř z Doudleb.

Dětské umělecké studio
Dětské umělecké studio - DUS Milevsko děkuje městu Milevsku, za
jehož podpory probíhal VIII. ročník bienále Milevské divadelní léto.
754 diváků zhlédlo ve dvou dnech 11 představení tří souborů: DDS
Hlásek Milevsko, DDS Zdeňka Čelikovského Petrovice a loutkový soubor Kejklířské divadlo z Doudleb. Neúnavnou práci vedoucí souboru
Hlásek M. Bolkové ocenil starosta města pan Zdeněk Herout i dlouholetý sponzor studia senátor ČR pan Pavel Eybert. Náš dík patří také
těmto dalším milevským podnikům a podnikatelům:
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Sobota 9. října od 10 – 12 hodin
v hudebním sále DK

Pro prodávající nutná rezervace prodejního
místa do čtvrtka 7. října do 15.00 hodin.
Pro nakupující vstup zdarma!
Bližší informace a rezervace míst
na telefonu 383 809 201
nebo na kortanova@dkmilevsko.cz.

KURZ - TEA BAG FOLDING

ak zní název kurzu, který pro všechny, co rádi tvoří připravil Dům
kultury. Technika tea bag folding neboli skládání čajových sáčků pochází z Holandska, kde slečna
jménem Tiny chtěla pro svou sestru
udělat přání k narozeninám, a jelikož neměla po ruce žádný dekorativní papír, tak to zkusila se sáčky od čaje. Základem této techniky je prastaré
japonské skládání z papíru origami.
Kurz, na kterém si vyrobíte vlastní
přáníčko, proběhne v úterý 12. října
od 17 hodin, stojí 30,- Kč a s sebou si
musíte přinést papírové sáčky od čajů, barevnou čtvrtku, zbytky balícího
papíru, nůžky a pravítko.
Martina Kortanová
www.milevsko-mesto.cz
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Máte zájem dostávat Milevský
zpravodaj v elektronické podobě?
Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz
a my vám jej každý další měsíc zašleme.
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