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Předpokládaný termín ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva města 

Milevska je středa 10. listopadu 2010 
od 17.00 hodin ve velkém sále DK.

POZOR – tento termín může být 
změněn – aktuální informace 

naleznete na www.milevsko-mesto.cz

Veřejné jednání 
Zastupitelstva města

Kandidát Volební 
strana

Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Straka Zdeněk Ing. KSČM KSČM BEZPP 312 X 10,23 X
2 Eybert Pavel Mgr. ODS ODS ODS 1 095 X 35,91 X
3 Goetz Jindřich Ak. arch. SPOZ SPOZ SPOZ 33 X 1,06 X
4 Hejl Jaroslav Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 152 X 4,98 X
5 Vilímková Iveta Ing. Suveren. Suveren. SDŽ 71 X 2,32 X
6 Mikula Vilém Mgr. ČSNS2005 ČSNS2005 BEZPP 41 X 1,34 X
7 Krůček Petr Ing. TOP 09 TOP 09 TOP 09 299 X 9,80 X
8 Mládek Jan Ing. CSc. ČSSD ČSSD ČSSD 1 046 X 34,30 X

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné
hlasy

% platných 
hlasůpočet zprac.. v %

9 9 100,00 7 484 3 302 44,12 3 215 3 049 94,84

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandi-
dátů

Přepočtený
základ

dle počtu
kandidátů

Přepoč-
tené % 

platných 
hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasůčíslo název abs. v %

1 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 4 901 7,27 21 67 454,00 7,26 1 X
2 TOP 09 9 023 13,38 21 67 454,00 13,37 3 X
3 Česká str. sociálně demokrat. 15 817 23,45 21 67 454,00 23,44 5 X
4 Občanská demokratická strana 17 554 26,02 21 67 454,00 26,02 6 X
5 Komunistická str. Čech a Moravy 9 953 14,76 21 67 454,00 14,75 3 X
6 Věci veřejné 3 452 5,12 21 67 454,00 5,11 1 X
7 Strana svobodných občanů 6 754 10,01 21 67 454,00 10,01 2 X

Počet vole-
ných členů 

zastupitelstva

Počet 
volebních 
obvodů

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasycelkem zpr. v %

21 1 9 9 100,00 7 486 3 607 48,18 3 599 67 545

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy Pořadí
zvolení Mandátčíslo název poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 2 Pučelíková Miroslava MUDr. 51 KDU-ČSŮ BEZPP 850 17,34 1 *
2 TOP 09 3 Procházka Pavel Ing. 51 TOP 09 BEZPP 782 8,66 1 *
2 TOP 09 1 Šrámek Lubomír Ing. 47 TOP 09 BEZPP 780 8,64 2 *
2 TOP 09 2 Kofroň Oldřich JUDr. 55 TOP 09 TOP 09 658 7,29 3 *
3 Česká str. sociálně demokrat. 3 Stráská Ivana Mgr. 58 ČSSD ČSSD 1 320 8,34 1 *
3 Česká str. sociálně demokrat. 1 Třeštík Martin Mgr. 54 ČSSD ČSSD 1 189 7,51 2 *
3 Česká str. sociálně demokrat. 2 Pavlečka Václav Ing. 52 ČSSD BEZPP 1 186 7,49 3 *
3 Česká str. sociálně demokrat. 5 Macháček Ladislav Ing. 55 ČSSD BEZPP 868 5,48 4 *
3 Česká str. sociálně demokrat. 14 Machartová Vlasta Mgr. 64 ČSSD ČSSD 844 5,33 5 *
4 Občanská demokratická strana 1 Herout Zdeněk Bc. 51 ODS ODS 1 648 9,38 1 *
4 Občanská demokratická strana 3 Hobzek Zdeněk MUDr. 50 ODS ODS 1 150 6,55 2 *
4 Občanská demokratická strana 11 Jelenová Marie Mgr. 52 ODS BEZPP 1 054 6,00 3 *
4 Občanská demokratická strana 2 Polanecký Michal 34 ODS ODS 1 018 5,79 4 *
4 Občanská demokratická strana 5 Kupec Martin JUDr. Ph.D. 37 ODS ODS 971 5,53 5 *
4 Občanská demokratická strana 6 Peták Jaroslav 44 ODS ODS 921 5,24 6 *
5 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Beneš Bohuslav Ing. 63 KSČM KSČM 1 021 10,25 1 *
5 Komunistická str. Čech a Moravy 3 Kotalík Jiří RSDr. 57 KSČM KSČM 830 8,33 2 *
5 Komunistická str. Čech a Moravy 4 Kofroňová Jitka MUDr. 65 KSČM KSČM 653 6,56 3 *
6 Věci veřejné 4 Polívková  Marie Ing. 53 VV BEZPP 355 10,28 1 *
7 Strana svobodných občanů 2 Radosta Ivan Ing. 43 Svobodní BEZPP 731 10,82 1 *
7 Strana svobodných občanů 1 Doubek Miroslav Ing. Bc. 46 Svobodní BEZPP 566 8,38 2 *

Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v Milevsku

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Milevska
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Informace z jednání Rady města Milevska

17. schůze Rady města Milevska dne 21. 9. 2010
Rada města Milevska na svém 17. jednání při výkonu působnosti Valné 
hromady SPOS Milevsko s.r.o. dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích, § 102, 
odst. 2, písm. c) schválila pro rok 2011 Ceník sportovišť vydaný společnos-
tí SPOS Milevsko s.r.o. pro rok 2010. Tento ceník je zpracován dle před-
pokladu změny výše finančních prostředků na využití sportovních ploch 
podporovanými sportovními kluby a dle cen konkurenčních sportovních 
ploch se stejným zaměřením v nejbližším okolí. Ceny sportovních ploch 
jsou postaveny tak, aby se jejich nárůst pohyboval v hladinách nárůstu cen 
okolních sportovních zařízení a zároveň dané navýšení mělo minimál-
ní dopad na rozpočet města Milevska pro rok 2011. Dané navýšení cen 
sportovních ploch se pohybuje v řádu 30,- až 100,- Kč vč. DPH na hodinu 
využití sportovišť. Dále radní uložili odboru investic a správy majetku pře-
vést prokazatelné pohledávky na konta nájemců evidovaných v programu 
SSB2000 a schválila odpis promlčených pohledávek.

18. schůze Rady města Milevska dne 5. 10. 2010
Na své 18. schůzi souhlasili radní s předloženou „Smlouvou o zajištění čin-
ností a služeb spojených s vydáváním Milevského zpravodaje“ a schváli-
li její účinnost na dobu neurčitou. Současná smlouva je platná pouze do 

31.12.2010. Finanční podmínky zůstávají zachované z předchozího obdo-
bí. Vydávání Milevského zpravodaje se řídí schváleným Statutem Milevské-
ho zpravodaje. Financování je navrženo následovně: DK Milevsko fakturuje 
městu Milevsku náklady bezprostředně spojené s realizací vydávání Milev-
ského zpravodaje podle smlouvy dle doložených uhrazených faktur dodava-
telům Domem kultury Milevsko. Příjmem Domu kultury za realizaci tisku 
je zisk z prodeje reklamy v Milevském zpravodaji. V souvislosti s komunál-
ními volbami a zákonem o obcích zrušila rada s  účinností k 31. 10. 2010 
bytovou komisi, dopravní komisi, investiční komisi, komisi pro místní části, 
sociální komisi, sportovní komisi, komisi životního prostředí, energetickou 
komisi, komisi pro regionální rozvoj, mediální komisi a odvolala předse-
dy a členy těchto komisí. Radní zároveň jmenovali paní Koreckou vedou-
cí organizační složky města Milevska Městský kamerový dohlížecí systém 
s účinností od 01. 10. 2010. Ke dni 01. 10. 2010 byla zřízena organizační 
složka města Milevska Městský kamerový dohlížecí systém. V souladu s čl. 4 
zřizovací listiny je třeba jmenovat vedoucího této složky. Paní Korecká byla 
do současné doby vedoucí operátorů - civilních zaměstnanců.

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

Odbor dopravy

Příprava na zimní údržbu a finanční připravenost
Minulá zima byla na údržbu komunikací především ve městě náročnější 
než ty předchozí, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem byla legislativ-
ní změna, že zimní údržbu chodníků provádí jejich majitel a tím druhým 
dlouhodobě zvýšená nadílka sněhu ve dvou vlnách. Každopádně byly náro-
ky na údržbu všech komunikací, jak na finanční, tak i na personální a tech-
nické zabezpečení úklidu a odvozu sněhu a posyp komunikací mnohem 
vyšší než tomu bylo v letech minulých. To se samozřejmě odrazilo i ve výši 
nákladů, které muselo město Milevsko na jejich pokrytí uvolnit, což bylo 
zhruba 1,2 milionu korun. Máme tedy už jisté zkušenosti a lépe můžeme 
odhadnout i potřeby na technické, materiální i personální vybavení pro 
nadcházející zimní období. Limitujícím prvkem však dále zůstávají finance 
a jejich trvalý nedostatek, který však netrápí pouze vedení města, ale stejné 
problémy jsou i v přípravě zimní údržby komunikací v rámci kraje i celo-
státně. To zaznělo i na jednání operačního štábu zimní údržby 2010/2011 
okresu Písek 18. 10. 2010 na Správě a údržbě silnic JčK, kterého jsem se 
zúčastnil. Největším problémem zůstává zastaralá technika, na jejíž obmě-
nu nejsou investiční prostředky. Na straně předzásobení posypovými mate-
riály nejsou žádné problémy a to i přes skutečnost, že v milevském středisku 
Správy a údržby silnic není dodnes ukončena výstavba haly na posyp. Město 
Milevsko získalo také příslib na průběžný odvoz sněhu z ulice Čs.legií, kde 
nás vzhledem k malé šířce a velkému provoznímu zatížení této komunika-
ce, nejvíce bota tlačí. V Milevsku zajišťují zimní údržbu komunikací Služby 
Města Milevska, s.r.o. a to podle Nařízení města č. 5/2009, upravující rozsah 
a způsob zajišťování schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací 
v souladu se schváleným Plánem zimní údržby. Vzhledem ke skutečnosti, 
že úklid všech chodníků není možné zabezpečit technicky, materiálně i per-
sonálně na celém území města, jsou zde vyjmenovány ulice, ve kterých měs-

to chodníky neudržuje vůbec nebo je udržuje pouze jednostranně. Vždy se 
však jedná o lokality s malou frekvencí chodců. Po stránce předzásobení 
posypovými materiály je připraveno zhruba 40 tun soli a 150 tun inertní-
ho posypu. Od 1. 11. 2010 bude připravena v pohotovosti skupina pěti lidí, 
která se dle potřeby může rozšířit až na několikanásobek. Připraveny jsou 
také dva traktory s pluhy, jeden velký sypač, dvě multikáry a v nejbližší době 
budou přestrojeny dva malé traktory Kubota ze sekaček pro potřeby zim-
ní údržby chodníků. Po stránce finanční připravenosti byla vyčleněna část-
ka 240 tisíc Kč na přípravu a na provádění údržby má do konce roku odbor 
dopravy vyčleněnu částku 150 tisíc Kč, která bude v případě nutnosti posí-
lena na úkor jiných údržbových prací. Nevíme jaká tato nadcházející zima 
bude a jak nás potrápí. Každopádně však jsme v rámci možností připraveni 
a navíc věříme, že tak jako v minulosti mnoho našich spoluobčanů, maji-
telů a nájemníků nemovitostí ve městě i v místních částech pochopí, že bez 
jejich pomoci nebude možno v plném rozsahu zajistit schůdnost především 
chodníků. Za tuto jejich nezištnou pomoc bychom chtěli předem poděko-
vat a vyslovit přesvědčení, že i nadcházející období zvládneme ke spokoje-
nosti všech obyvatel města i jeho místních částí.

Ing. František Kabele, vedoucí odboru

Nejstarším kandidátem píseckého okresu byli Josef Pelikán z obce Mini-
ce a Květuše Wichterlová ze Zvíkovského podhradí s věkem 87 let.
Nejmladších kandidátů (18 let) bylo hned šest, dva kandidovali 
v Protivíně, další pak v Předoticích, Křenovicích, Vlastci a Písku.
Nejstarším zastupitelem se stal Josef Pelikán (87 let) a nejmladší 
zastupitelku mají v Podolí – Michaelu Hrnečkovou (19 let).

•

•

•

Volební zajímavosti z píseckého okresu:
Celkem v našem okrese kandidovalo 684 občanů, z toho bylo 518 
mužů a 166 žen.
Nejvíce mužských kandidátů bylo ve věkové skupině 35 – 39 let, žen 
nejvíce kandidovalo ve věkové skupině 45 – 49 let, celkový průměr-
ný věk byl 46,34 %

Zdroj: www.volby.cz

•

•
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Odbor regionálního rozvoje

Rekonstrukce sportovišť dokončena
V polovině září byla ukončena stavební část projektu s názvem Milev-
sko centrum zdravého životního stylu – zkvalitnění infrastruktury pro 
volný čas – 1. etapa. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření a moderni-
zace zařízení stávajícího sportovního areálu. Projekt byl rozdělen na II 
etapy. V I. etapě dokončené v říjnu 2009 byla provedena celková rekon-
strukce šaten pro zimní stadion včetně vybavení novým nábytkem. 
Dále byla provedena dodávka rozebíratelné podlahy na plochu zimního 
stadionu pro provozování INLINE hokeje v době, kdy na ploše není led. 
Pro halu míčových her byly vybudovány nové šatny včetně vybavení 
nábytkem. V roce 2010 ve II. etapě projektu byly zbourány staré šatny 
a na jejich místě vybudovány nové parkovací plochy. Dále byly rekon-
struovány parkovací plochy před letním stadionem a parkovací plochy 
před hotelem Stadion. Byl vybudován nový vstupní objekt do zimního 
stadionu a nová asfaltová plocha pro SKATE park. Dodavatelem sta-
vebních prací byla firma UNIKO Písek, s. r. o. a dodavatelem vybave-
ní firma PARSEK, v. o. s., České Budějovice. Celkové náklady projektu 
jsou 37 770 000,- Kč (bez DPH). Projekt je podpořen z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 92,5% z uznatelných 
nákladů. V současné době je připravována Závěrečná monitorovací 
zpráva se žádostí o platbu za II. etapu projektu. Dotace za I. etapu pro-
jektu ve výši 22 360 000,- Kč byla proplacena v dubnu 2010. Proplacení 
II. etapy očekáváme v I. čtvrtletí roku 2011 ve výši 8 555 000,- Kč.

Jaroslava Procházková, projektový manažer

Žáci 1. základní školy T. G. Masaryka se zapojili do akce vyhlášené 
Agenturou Dobrý den z Pelhřimova, která zastřešuje oblast rekordů 

a kuriozit. Jedná se o vytvoření co největší galerie městských znaků, vyro-
bených z odpadových materiálů. Tato galerie bude vystavena na Brněn-
ském výstavišti BVV v rámci veletrhu Regiontour, který se koná ve dnech 
13. – 16. ledna 2011. Rozsah galerie bude registrován jako světový rekord 
a jako takový jistě vzbudí zájem médií a bude dobrou propagací naše-
ho města. Za výrobu městského znaku patří poděkování žákům sedmých 
tříd, paní učitelce Mgr. Janě Marešové a řediteli školy PaedDr. Martinu 
Hrychovi. Fotografii znaku naleznete v rubrice fotoobjektivem.

Ing.Václav Pavlečka, místostarosta

Podaří se zápis do Guinnessovy 
knihy rekordů?
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Zastupitelstvo na svém posledním jednání 
schválilo organizační složku „Městský kamero-
vý dohlížecí systém“ (MKDS), která má ve své 

náplni i Pult centrální ochrany (PCO). Kromě 
obecních objektů jako je Dům kultury, Základ-
ní školy atd. je možno napojit i komerční objek-
ty, např. obchody, kanceláře, rodinné domy aj. 
O střežené objekty se starají vyškolení operáto-
ři PCO. Zajišťují nepřetržitý 24hodinový moni-
toring nad střeženými objekty, který dává záru-
ku klidného spánku. Vše co ústředna v objektu 
zaznamená jako např. POPLACH na konkrétním 
místě, PORUCHA, ztráta spojení, apod. operátor 
vyhodnotí a zajistí buďto výjezd do objektu, nebo 
vyrozumí majitele objektu, popřípadě zavolá ser-
visní firmu. V případě, že objekt je pod dohle-
dem kamerového systému, je zde možnost i pro-

Pult centrální ochrany (PCO)
pojení PCO s kamerovým systémem a pachatele 
tak lze snáze identifikovat a zastavit. Cena za při-
pojený objekt se určuje dle ceníku.

Jako servisní firma je sjednána firma Microcomp, 
která dále vykonává následující:
Elektronickou zabezpečovací signalizaci (EZS) 
navrhujeme vždy podle konkrétních požadav-
ků a potřeb zákazníka. Dále pak s přihlédnutím 
na stupeň zabezpečení jednotlivých objektů. EZS 
lze dodat a nainstalovat i v bezdrátové podobě, 
což vyřeší problém v případě, že je objekt staveb-
ně dokončen a nelze zhotovit potřebnou kabeláž. 
Požadovaný systém navrhneme, nainstalujeme 
a připojíme na PCO. Systém umožňuje sledovat: 
pohyb v prostoru, destrukci skla, vylomené dveře, 
aktivace a deaktivace systému, požár, únik plynu, 
zaplavení sklepů, žádost o hasiče, lékaře a policii. 

Tento systém lze využít i pro hlídání našich dědeč-
ků a babiček (seniorů). Do chaloupky se nainstalu-
je systém EZS s bezdrátovým tísňovým tlačítkem. 
To pomůže v případě, že se babičce udělá špatně 
nebo ji přijede navštívit prodavač, co jí veze luxus-
ní deky za nekřesťanské peníze a nebo začne hořet. 
Smáčknutím bezdrátového tísňového tlačítka při-
volá ohrožená osoba pomoc, která mnohdy zachrá-
ní život a zabrání vzniku velkých škod. Na objek-
tech provádíme pravidelnou prohlídku funkčnosti 
systému, čímž můžeme zajistit 24-hodinový servis. 
Všechny tyto služby provádějí vyškolení pracov-
níci s dlouhodobou praxí. Dále nabízíme zákaz-
níkům pronájem přenosného zabezpečovacího 
systému v případě krátkodobého opuštění domu, 
bytu, firmy z různých důvodů jako je např. dovo-
lená. Možností jak chránit svůj majetek je mno-
ho. Neváhejte nás kontaktovat. Technické řešení 
a cenovou nabídku poskytujeme zdarma.

L. Korecká, vedoucí MKDS a PCO
Nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko
tel.:+420 382 210 896
e-mail: pco@milevsko-mesto.cz

J. Špánek, MICROCOMP, spol. s r.o
E. Destinové 553, 399 01 Milevsko
tel.:+420 382 522 475
e-mail: microcomp@microcomp.sro.cz

OBJEKT
ROZLOHA 

(střežený prostor v m2) 
CENA 

(Kč za měsíc vč. DPH)

Byt nerozhoduje 200, -

Rodinný dům nerozhoduje 350

Obchod, restaurace do 100 
nad 100

400, - 
600, -

Kanceláře do 100 
nad 100

400, - 
600, -

Kanceláře 
(vícepatrové budovy)

nerozhoduje 1 200, -

Supermarket nerozhoduje 2 000, -

Čerpací stanice nerozhoduje 1 000, -

Peněžní ústav nerozhoduje 2 000, -

Škola nerozhoduje 800, -

Zdravotní středisko nerozhoduje 800, -

Ordinace, laboratoř do 100 
nad 100

300, - 
450, -

Výrobní a skladovací haly, 
dílny

do 1000 
nad 1000

500, - 
800, -

Objekty v majetku města nerozhoduje zdarma*

 

 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Zasílání měsíčních výpisů PCO e-mailem 20, -

Sledování zapnutí EZS v dohodnutém čase 80, -
Monitorování objektu – rodinný dům nebo chata 400, -

Ceník za střežení objektů pomocí 
pultu centrální ochrany
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KiNo Bios „eM“
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216

kino@dkmilevsko.cz

pondělí 1., úterý 2., středa 3.   17.30 95 min.
Já , padouch 3d
USA – Animovaná komedie o tom, že stát se největším padouchem dá hod-
ně práce. Český dabing.                                                                  vstupné: 130,- Kč

čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6.  17.30 a 20.00 140 min.
Jíst, meditovat, milovat 2d
USA – Romantická Julia Roberts hází za hlavu klidný život a vydává se na ces-
tu kolem světa.                                                                                     vstupné: 90,- Kč

týdenní přehlídka neJnověJších hororových filmů:

neděle 7., pondělí 8.   17.30 a 20.00 90 min.
saw 3d 3d
Kanada, USA – Tento díl je poslední a odpovídá na všechny otázky z před-
chozích dílů.                                        do 15 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč

úterý 9., středa 10.    17.30 a 20.00 80 min.
Bastardi 2d
ČR – Drsné prostředí základní školy, kde je skupina mladíků obviněna ze 
znásilnění a vraždy mladé praktikantky. V té době nastupuje neortodoxní 
mladý učitel.                                          do 12 let nepřístupný, vstupné: 70,- Kč

čtvrtek 11., pátek 12.   17.30 a 20.00 90 min.
reJkJavík
Island – Skupinu turistů zachrání ze ztroskotané výpravy stará velrybářská loď. 
Její posádka však nutně potřebuje čerstvou návnadu… a boj o život začíná! 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 65,- Kč

sobota 13., neděle 14., pondělí 15. 17.30 a 20.00 80 min.
ĎáBel 2d
USA – Pět lidí se potká ve výtahu a poklidná atmosféra končí, když výtah 
uvízne a začnou se dít děsivé věci. do 15 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

úterý 16., středa 17.  17.30 a 20.00 103 min.
dál než se zdálo
USA – Romantická komedie o lásce, jeden v New Yorku a druhý v San Franciscu. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 70,- Kč

čtvrtek 18. - středa 24.  17.30 176 min. 
harry potter a relikvie smrti – část 1        2d
Anglie, USA – Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera, 
které je rozděleno do dvou celovečerních filmů. První část začíná, když se Har-
ry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit 
tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti - viteály. Spoléhat musí jen sami na se-
be a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou také 
bez ochrany profesora Brumbála …                   český dabing, vstupné: 80,- Kč

čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27. 17.30 a 20.00 107 min.
taJemství mumie
Francie - Píše se rok 1912 a mladá šaramantní reportérka Adéle Blanc se vrhá 
do boje s podvodníky a šílenými vědci …                                  vstupné: 70,- Kč

neděle 28., pondělí 29., úterý 30. 17.30 a 20.00 88 min.
piranha 3d 3d
USA – Jste si jistí, že vás na Balatonu nemůže nic sežrat? Koupání v jezerech 
je extrémně nebezpečné ...            do 15 let nepřístupný, vstupné: 130,- Kč

úterý 2. 11. 18.00   loutkový sál 
turistická Beseda – Jordánsko   
Klub českých turistů – Milevsko. Vypráví a promítá: Mgr. Karel Dvořák.
 
čtvrtek 4. 11.  18.00   malý sál 
toulky za poznáním 
– ultralightem po skandinávii 
Jan Bednář z Chýnova povypráví o cestě malým letadlem na sever Evropy. 
Vyprávění doplní mnoha fotografiemi z letu přes moře, švédská jezera a nor-
ské fjordy až na nejsevernější výběžek Evropy.                             vstupné: 25,- Kč

pátek 5. 11. 17.30 a 20.00  velký sál
taneČní hodiny 2010
Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 25,- Kč. 7. lekce, 
skupina B (17.30) a A (20.00).                                                vyučují manželé Bolkovi 

sobota 6. 11. 19.00   velký sál
Blázinec v prvním poschodí 
Divadelní fraška autora Františka Ferdinanda Šamberka v podání Ochotnického 
divadelního souboru v Petrovicích. Celá hra se odehrává v bytě doktora Jarosla-
va a jeho ženy Kláry, veliké milovnice divadla, která jednoho dne zjistí, že jí ke 
společenskému bontonu chybí sluha v livreji. Přichází tedy Josef, který má spl-
ňovat nároky na ideálního sluhu, a tím se roztočí v domě ten „pravý“ blázinec, jak 
se z normálních lidí stávají v očích jiných blázni.                  vstupné: 50,- a 60,- Kč

neděle 7. 11. 17.00 – 21.00  velký sál
Barevný podzim aneB tanČíme až do sil-
vestra – posezení při svíČkách 
K tanci a poslechu hraje Hudba pana Svatoše. Předprodej vstupenek 
v pokladně DK a na tel.: 383 809 200.                                         vstupné: 50,- Kč

pondělí 8. 11. – pátek 12. 11.    počítačová učebna
pc kurzy –  základy pc, mírně pokroČilí, 
Úprava digitální fotografie 
Bližší informace a přihlášky v kanceláři DK, tel. 383 809 200.

úterý 9. 11. 17.00  výuková učebna
diskusně vzdělávací veČer – pÉČe o zdraví 
Přednáší: Gabriela Hošková. Možnost měření na tělním analyzátoru zdarma. 

vstupné: 30,- Kč

středa 10. 11. 14.00 – 17.00  učebna č. 2 
zdravotní poJišŤovna 
ministerstva vnitra Čr 

středa 10. 11. 18.00  loutkový sál
univerzita třetího věku 

čtvrtek 11. 11. 17.00   malý sál 
kluB Českých turistů 
– podzimní setkání s příznivci 

pátek 12. 11. 17.30 a 20.00  velký sál
taneČní hodiny 2010 
Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 25,- Kč. 8. lekce, 
skupina A (17.30) a B (20.00).                                                     vyučují manželé Bolkovi

DŮM KUltURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200

info@dkmilevsko.cz
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do pátku 26. 11.    prostory MK
toulky přírodou milevska 
Výstava členů fotoklubu Cvakycvak Milevsko.
Vernisáž výstavy je v pondělí 1. 11. od 17.00 hodin.

Dále nabízíme:
Nové zábavné i poučné kvízy. Každý měsíc nový kvíz. 
Vyzkoušejte na www.knihmil.cz, pro výherce jsou připraveny knižní ceny.  

Kultura a sport v Milevsku a okolí – listopAD 2010
sobota 13. 11. 19.30  velký sál DK
travesti show – z pohádky do pohádky
Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PRAHA uvádí svůj zcela nový 
pořad s názvem „Z pohádky do pohádky“. Další zcela nová zábavná show, plná 
nápaditých převleků, humoru, choreografií a známých hudebních melodií. Po 
ukončení programu travesti show pokračuje OLDIES DISCO v přísálí DK. Před-
prodej vstupenek v kanceláři DK, tel. 383 809 200.       vstupné: 200,- a 150,- Kč

čtvrtek 18. 11. 9.30 – 19.00  velký sál
tradiČní podzimní setkání 
Členů senior kluBu zvvz
Od    9.30 do 10.30 – setkání členů s představiteli firmy.
Od 14.00 do 18.00 – kulturní program s taneční zábavou, hraje Kovačka. 

pátek 19. 11.  17.30 a 20.00  velký sál
taneČní hodiny 2010
Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 25,- Kč. 9. lekce, 
skupina B (17.30) a A (20.00).                                                   vyučují manželé Bolkovi

sobota 20. 11. 19.00  velký sál 
facemeJdan 
Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz.

pondělí 22. – pátek 26. 11.    počítačová učebna
pc kurzy –  základy pc, mírně pokroČilí, 
Úprava digitální fotografie 
Bližší informace a přihlášky v kanceláři DK, tel. 383 809 200.

středa 24. 11. 18.00    loutkový sál
univerzita třetího věku 

čtvrtek 25. 11. 17.00   výuková učebna
diskusně vzdělávací veČer – domácí 
homeopatická samolÉČBa a první pomoc 
Přednáší: Robert Morávek, RSHom                                                          vstupné: 30,- Kč

pátek 26. 11.  17.30 a 20.00  velký sál
taneČní hodiny 2010 
Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 25,- Kč. 10. lekce, 
skupina A (17.30) a B (20.00).                                                   vyučují manželé Bolkovi

sobota 27. 11. 10.00 – 14.00
angliČtina s ptáČky  výuková učebna
Seminář pro pedagogické pracovníky.

němČina s ptáČky  učebna č. 1 
Seminář pro pedagogické pracovníky.

všechno co Jste chtěli vědět o seXu Již 
v mateřskÉ a základní škole               učebna č. 2
Seminář pro pedagogické pracovníky.
Přihlášky na semináře: tel. 723 067 196, e-mail: IBecvarova@seznam.cz. 

neděle 28. 11. 13.00 – 16.00  velký sál
předmikulášký reJ 
Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou a soutěžemi s odměnami. 

vstupné: 35,- kč

neděle 28. 11.   16.30   nám. E. Beneše
1. adventní neděle 
– rozsvícení vánoČní výzdoBy města
16.40 - Zvonkový průvod od DDM Milevsko (zvonky s sebou). 
17.00 - Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby města Milevska, kulturní program. 
Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz

MěstsKá KNihoVNA MileVsKo 
www.knihmil.cz

nám. e. Beneše 1 • tel. 382 521 231

zimní stadion:
Veřejné bruslení na měsíc listopad dle rozpisu na www.spos-milevsko.cz. 
Hokejové zápasy na měsíc listopad dle rozpisu na www.spos-milevsko.cz

sportovní hala:  
14. 11. 10.00   turnaj v házené
17. 11. 07.00   závody v moderní gymnastice
27. 11. 14.00 - 16.00  ZUMBA Fitness párty s V. Kořínkovou  
každý čtvrtek 20.00 – 21.00 ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy    

letní stadion:  
  6. 11. 14.00   muži C - Smetanova  Lhota 
  6. 11. 10.30   žáci - Sp. Sezimovo Ústí
14. 11. 13.30   muži A - Týn n/Vltavou

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

spos MileVsKo, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

pondělí 29. 11.  19.00   velký sál
setkání s Bohumilem kleplem
Zábavný pořad s populárním hercem, proslulým vypravěčem a oblíbeným 
představitelem převážně komických rolí Bohumilem Kleplem. Herec zavzpomí-
ná nejen na své historky, které sám zažil, ale i na natáčení úspěšného pořadu 
Hádej, kdo jsem nebo na film Účastníci zájezdu, ve kterém exceloval. Předprodej 
vstupenek v pokladně DK, tel. 383 809 200.               vstupné: 160,- Kč a 180,- Kč

úterý 30. 11. 18.00 loutkový sál
turistická Beseda – antika v turecku
Klub českých turistů – Milevsko. Vypráví a promítá: Mgr. Michal Hrazdil.  
    
PŘIPRAVUJEME:
pátek 3. 12.
do neBíČka do peklíČka – zájezd do příbrami 
Navštívíme areál dolu Marie v Příbrami na Březových Horách, kde pro nás bude 
připravena MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Ta se skládá ze dvou částí. Nejprve za dopro-
vodu průvodce navštívíme nasvícenou Mariánskou štolu, kde se setkáme s báj-
ným vládcem podzemí Permonem, s jeho pomocníky skřítky – permoníky 
a hlavně s čerty v čele s jejich panovníkem Luciferem. Poté se navrátíme štolou 
zpět a přejdeme do hlavní šachetní budovy, kde nás již bude očekávat stráž-
ce nebeských bran svatý Petr, andělé a samozřejmě hlavně svatý Mikuláš, který 
adresně nadělí dětem dárečky. Více informací a přihlášky na tel. 383 809 201.
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GAleRie M
nám. e. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

středa 3. 11. 17.00
vernisáž výstavy oBrazů luĎka honzíka 
a Jaroslava rouBala

čtvrtek 4. 11. – pátek 26. 11.
výstava oBrazů luĎka honzíka a Jaro-
slava rouBala 

vstupné: 10,- Kč

sobota 20. 11. 19.00
koncert – to neJlepší 
z Barokní komorní hudBy
Vystoupí: Sdružení komorních sólistů Collegium pro starou hudbu. Předpro-
dej vstupenek v Galerii M a v kanceláři DK.  

vstupné: předprodej 90,- Kč, na místě 110,- Kč

Kultura a sport v Milevsku a okolí – listopAD 2010

čvrtek 18. 11.
setkání Členů senior kluBu zvvz, o. s. 
Tradiční podzimní setkání s tímto programem:
08.00 - 09.30 - prezence a placení členských příspěvků na rok 2011 v Domě 
kultury
09.30 - 10.30 - beseda se zástupci vedení společnosti ZVVZ  GROUP a infor-
mace o činnosti Klubu, po besedě odjezd autobusem do podniku
11.00 - 12.30 - prohlídka pracovišť, exkurze s odborným doprovodem pro 
členy, kteří již na bývalých pracovištích nemají známé spolupracovníky 
12.30 – 13.30 - oběd v závodní restauraci a po obědě odjezd autobusem 
do Domu kultury
14.00 – 18.00 - k poslechu a tanci hraje Kovačka 
Dopolední program včetně oběda je jen pro členy, odpoledne budou vítá-
ni i partneři členů Senior klubu ZVVZ. Při tomto setkání budou vydávány 
nové členské průkazky.
    
pondělí 22. 11. - pátek 26. 11. 
kurz práce s poČítaČem
Pokračování obvyklých kurzů: základní, pokračovací a jednoduché zpraco-
vání digitálních fotografií na počítači – dle zájmu přihlášených účastníků.
Přihlášky v klubovně nebo u Ing. Jiřího Lesáka.  

Informace o činnosti klubu, volných místech na jednotlivých zájezdech 
a další nabídky včetně celoročního programu najdete na našich webových 
stránkách.

seNioR KlUB ZVVZ, o.s.
www.skzvvz.pisecko.info

pondělí 1. 11. 
slavnost všech svatých 
08.00 – Kostel sv. Bartoloměje
17.00 – Klášter

úterý 2. 11.
památka zesnulých – dušiČek
08.00 – Kostel sv. Bartoloměje
16.00 – Hřbitovní kostel sv. Jiljí s motlitbou na hřbitově

čtvrtek 4. 11. 18.00   Latinská škola
o duchovní cestě života
Přednáší: Páter Mgr. František Masařík

čtvrtek 11.11. 19.00   Latinská škola
host v latinskÉ škole – ivo šmoldas
Básník, nakladatelský redaktor, kulturní publicista, scenárista, moderátor 
a překladatel.                                                               vstupné: předprodej 90,- Kč

sobota 20. 11. 17.00  Latinská škola
pocta sv. cecilii
První swingový a jazzový večer v Latinské škole. Účinkuje: Tichá pohoda a je-
jí hosté.                                                                                    vstupné: dobrovolné

čtvrtek 25. 11. 19.00   Latinská škola
host v latinskÉ škole - hana maciuchová
Česká herečka, známá ze svých rolí v seriálech Krkonošské pohádky, Nemoc-
nice na kraji města, Chalupáři, Ulice a další.      vstupné: předprodej 90,- Kč

ŘeholNí DŮM pReMoNstRátŮ 
www.milevskoklaster.cz

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

MileVsKé MUZeUM
Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

do neděle 21. 11.
výstava oBrazů akademickÉho malíře 
Jindřicha stehlíka
Výstava k 105. výročí umělcova narození je přístupná v rámci prohlídky 
muzea denně kromě pondělí, vždy 9 – 12 a 13 - 17 hodin.

úterý 2. 11. 18.00   loutkový sál DK
Jordánsko 
Turistická beseda - vypráví a promítá Mgr. Karel Dvořák.             

čtvrtek 11. 11. 17.00   Dům kultury
podzimní setkání  
Tradiční setkání členů odboru a účastníků našich akcí s promítáním fotografií. 

sobota 20. 11. 
vycházka za posledním špekáČkem 
S sebou dobrou náladu a chutný špekáček. Sraz u sokolovny v 13.00 hodin.

vede: Jaromír Mašek

sobota 27. 11.
vycházka po milevsku    
Historie města a KČT v období 1938 - 1945. Sraz v 13.30 hodin u obchodu 
CENTRUM na náměstí.                                                      vede: Vladimír Ondruška

úterý 30. 11. 18.00   loutkový sál DK
antika v turecku 
Turistická beseda - vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil.

KlUB ČesKÝCh tURistŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info
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MilíseK – CeNtRUM MlADé RoDiNY
 sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

Akce mimo pravidelný program:
úterý 2. 11., středa 3. 11.  14.00 – 17.00 
ukázkovÉ hodiny aJ pro děti
Pro děti do 14-ti let Helen Doron (objednávejte se na tel.: 731 465 745).

čtvrtek 4. 11  16.00 
zápis do kurzu ,,změna image,,                                            
kurz denního a večerního líčení, oblékání i účesů – 10 lekcí

pátek 5. 11.  15.00
kluB dvoJČat
Srdečně jste zváni na další setkání milevských dvojčat. Přijďte si hrát, povídat 
a něco pěkného si společně vyrobit.

úterý 9. listopadu   10.00
zápis na gravidJÓgu a JÓgu pro maminky 
na md s hlídáním dětí

čtvrtek 11. 11.  16.00 – 18.00 
prodeJ dětskÉho a koJeneckÉho zBoží 
VD DITA TÁBOR značka ,,České kvality“

sobota 20. 11.  14.30
Červená karkulka 
Loutková pohádka.                                                                                    vstupné 25,-Kč

Připravujeme:
dětskou zumBu 
– kurz moderního fitness tance a aerobního cvičení pro děti

francouzštinu pro děti 
– výuka francouzštiny přizpůsobena dětem

DDM MileVsKo
 Na tržišti 560 • tel.: 382 521 296

středa 3. 11.   14.00
maluJeme a kreslíme hallowen 
Akce je určena dětem a  veřejnosti.

středa 17. 11. 09.00
keramika pro každÉho 1
Přijďte si vytvořit vlastní umělecké dílko. 

sobota 27. 11. 09.00
keramika pro každÉho 2
Dokončení prací z 1. dílny.

sobota 27. 11. 09.00
advent v ddm
Výroba adventních věnců a jiných krás na Vánoce. 

neděle 28. 11. 16.40
zvonkový průvod
Tradiční průvod se zvonečky. Sraz před DDM a odtud se společně vydáme 
na náměstí k vánočnímu stromu, kde proběhne slavnostní rozsvícení vánoč-
ní výzdoby města. Zvonečky s sebou! Akce je určena celé veřejnosti.

os DiACel
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, písek

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

neděle 14. 11. 17.00   start u drogerie Teta
lampionový pochod proti diaBetu 
Zveme širokou veřejnost, přijďte podpořit lidi s cukrovkou. 

sobota 20. 11.
návštěva středověkÉ krČmy s programem 
Pouze pro členy OS Diacel.

Dále nabízíme:
Pravidelné schůzky v klubovně - zveme všechny, kdo mají podobný problém.
Možnost besedy pro školy i další zájemce.

ARKáDA
sociálně psychologické centrum, o. s.

nám. e. Beneše 123 • tel.: 382 521 300
e-mail: milevsko@arkada-pisek.cz

pondělí 8. 11. 08.00 – 16.00 nám. E. Beneše 123 
(1. patro nad poštou)

den otevřených dveří 

sobota 13. 11. Matyas + Uncle‘s Band (Ta)
  Joe Cocker Revival - Soul, blues
čtvrtek 18. 11. Beaujolais Nouveau
  tradiční svátek francouzského vína
sobota 27. 11. Sucide unplugged
  underground tak trochu jinak

steAKhoUse NA pAlUBě
ul. Nádražní 752 • tel: 777 818 565

www.demence.unas.cz
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Vyhrazeno pro školy

Návštěva Městského úřadu v Milevsku
Ve středu 29. září žáci 8. třídy společenskovědního semináře navštívili Měst-
ský úřad v Milevsku. Naše kroky nejprve vedly do obřadní síně. Zde se usku-
tečňují svatby, probíhá vítání občánků a konají se další jiná důležitá setkání. 
Mohli jsme si prohlédnout matriky se zápisy o narození obyvatel regio-

Milevské SOŠ a SOU je 60 let
Bohatý program ke svým 60. narozeninám připravila SOŠ a SOU Milev-
sko. Ve čtvrtek 7. října byla v Městské knihovně zahájena retrospektivní 
výstava fotografií a dokumentů mapující dlouhou historii školy. Výstava 
trvala do konce října. Následující den proběhlo v DK Milevsko soutěž-
ně zábavné dopoledne, kterého se zúčastnili nejen žáci SOŠ a SOU, ale 
také zástupci dalších milevských škol. Kromě znalostního kvízu vystou-
pila řada tanečních skupin a zpěváků, hrálo se divadlo, ke spatření byl 
dokumentární film o škole, jako host dorazil dřevorubecký mistr Mar-
tin Komárek a v neposlední řadě byl pokřtěn nový školní almanach. 

nu Milevska (mnoho z nás se v matrice našlo). Po té jsme šli do kanceláře 
pana starosty. Chtěli bychom poděkovat Zdeňku Heroutovi – panu starosto-
vi, Michalu Polaneckému – místostarostovi a Anně Randové za milé přijetí 
a čas, který nám věnovali. Diskutovali jsme o kladech i záporech jejich práce, 
co vše se děje v našem městě. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého.

Žáci 8. třídy 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko a Mgr. Eliška Chmelíková

Páteční odpoledne se neslo ve znamení setkání bývalých a současných 
zaměstnanců, kteří tak mohli zavzpomínat na minulá léta. Zajímavostí 
byla návštěva jednoho z prvních učňů pana Rudolfa Svatka, který při-
nesl ukázat svůj výuční list. Oslavy pokračovaly i v sobotu. Dopoledne 
se uskutečnil Den otevřených dveří, kterého využili především bývalí 
absolventi učiliště a přišli se podívat jak škola změnila během několika 
desetiletí svou tvář. Závěr třídenního programu se odehrál ve večerních 
hodinách v Domě kultury. Ke spokojenosti téměř čtyř stovek návštěv-
níků zde vystoupilo několik hudebních a tanečních skupin. Informace 
naleznete také na www.issou-milevsko.cz.

Josef Kašpar, autor fotografií: Karel Kreml

Setkání bývalých zaměstnanců školy. Starosta města Bc. Zdeněk Herout s ředitelkou školy 
Mgr. Dagmar Švárovou na vernisáži výstavy.

Mgr. Dagmar Švárová s Josefem Kašparem 
při  křtu školního almanachu.

Hosté pátečního programu Martin Komárek a taneční skupina Energy Pí.

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

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

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

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

Dne 16. října se  žáci 5. ročníku 1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko zúčast-
nili soutěže v rámci Mysliveckých slavností. Kromě plnění soutěžních 
úkolů si mohli vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky. Za reprezentaci školy 
děkujeme K. Blažkové, K. Kovandové, Š. Komárkovi, B. Malé, F. Slu-
nečkovi, A. Volfovi a za přípravu M. Beranovi z 9. ročníku.

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko se zapojila do soutěže, kterou vyhlásila 
agentura Dobrý den Pelhřimov s. r. o. a společnost EKO-KOM - Vytvoř 
znak  svého  města  z  odpadových  materiálů.  A  tak  žáci  7.  třídy  pod 
vedením paní učitelky Mgr. Jany Marešové vytvořili tento překrásný 
znak našeho města Milevska. Znak je možno shlédnout na internetové 
stránce http://www.znakymestaobci.cz/2010/10/14/milevsko/.

Poprvé bez mámy - děti ve věku 1,5 - 5 let v Centru Milísek poprvé trá-
ví každé pondělí, středu a čtvrtek dopoledne 1 - 3 hodinky bez mamin-
ky, za dozoru ,,tety Dany“. Při hře, básničkách a svačince z domova 
nemají ani čas si na mamku vzpomenout.

Městská knihovna Milevsko uspořádala v uplynulých dnech hned dvě 
zajímavé  besedy.  První  z  nich  byla  určena  dospělým  návštěvníkům 
a nesla název Zapovězená Šumava. Pořadem provázel Zdeněk Troup. 
Druhá beseda – Tajemná výprava do středověku zaujala žáky 5. tříd 
ZŠ a vedla ji Dr. Pastýřková z nakladatelství Thovt. 

V rámci Týdne knihoven se v Městské knihovně konala soutěž 2. tříd 
ZŠ s názvem O nejlepšího čtenáře třídy.

10.  října  sehrála Divadelní  společnost Háta Olgy Želenské v milev-
ském  Domě  kultury  komedii  s  názvem  Prolhaná  Ketty.  Na  snímku 
zleva Ivana Andrlová, Dalimil Klapka, Zbyšek Pantůček, Mahulena 
Bočanová a Lumír Olšovský. 

Děkujeme voličům

a příznivcům za podporu

ve volební kampani a svěřené hlasy.
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Prodej knih za výhodné ceny
Nakladatelství Thovt je zaměřeno výhradně na literaturu pro děti. Názvy edic 
Knížky pro nejmenší, Česká knížka, První čtení pro zábavu, První čtení s pou-
čením, Šikovný čtenář, 1001 dobrodružství vystihují, pro jakou věkovou kate-
gorii nebo zájmovou skupinu jsou knihy určené. Velmi pěkné jsou jazykové 
knihy v němčině i angličtině. Edice na stopě pravěkým záhadám jsou kni-
hy kde platí: sleduj příběh, odhal záhadu a sestav si vlastní muzejní expozici. 
Knihy si můžete prohlédnout a zakoupit v Městské knihovně ve výpůjčních 
hodinách knihovny. Pondělí - pátek (kromě čtvrtka) od 8 do 17 hod. Budeme 
je prodávat také při Dnu pro dětskou knihu 27. 11. od 8 do 11 hodin.

H. Kolínová

MěstsKá KNihoVNA MileVsKo
nám. e. Beneše 1 • tel. 382 521 231
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SVOZ VYŘAZENÝCH 
ELEKTROZAŘÍZENÍ

V sobotu 6. listopadu a 13. listopadu 2010 
proběhne v Milevsku a přilehlých obcích

svoz vyřazených elektrozařízení z domácností. 
Občané mohou na svozových místech 

zdarma odevzdat:

VŠECHNY DRUHY ELEKTROZAŘÍZENÍ
- televizory, přehrávače, radiopřijímače, velké 

a malé spotřebiče - pračky, sporáky, chladničky, 
mrazničky, vysavače, žehličky, fény, el.nářadí aj.

ZÁŘIVKY

Průběh svozu (časový rozvrh a stanoviště):

Milevsko – sobota 6. listopadu 2010:
08.30 - 09.00 hod. Písecké předměstí (u telefonního automatu)
09.05 - 09.35 hod. K. Čapka (stanoviště tříděného odpadu)
09.40 - 10.10 hod. Pod Stadionem (u lékárny ASPASIA)
10.15 - 10.45 hod.  1. máje (křižovatka s ul. J. Nerudy)
10.50 - 11.20 hod.  Št. Dvořáka (křižovatka s ul. Kpt. Jaroše)
12.00 - 12.30 hod.  nám. E. Beneše (parkoviště nad kostelem)
12.35 - 13.05 hod.  5. května (křižovatka pod ČSAD)
13.10 - 13.40 hod.  Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové)
13.45 - 14.15 hod. Jarlochova (stanoviště tříděného odpadu)
14.20 - 14.50 hod.  F. Kudláčka (u p. Cézy)

Obce územního obvodu – sobota 13. listopadu 2010:
08.30 - 09.00 hod. Rukáveč (stanoviště tříděného odpadu)
09.15 - 09.45 hod. Velká (u restaurace)
10.30 - 11.00 hod. Dmýštice  (u obchodu)
11.10 - 11.30 hod. Klisín (u kapličky)
11.40 - 12.00 hod. Něžovice (u rybníka)

!!! Neumisťujte elektrozařízení 
na stanoviště předem !!!

Svoz organizuje Městský úřad v Milevsku ve spo-
lupráci se Službami Města Milevska, spol. s r.o.

Z důvodu ukončení volebního období končí práce mediální komise. 
Členové M. Doubek, J. Kašpar a Fr. Troják děkují čtenářům za přízeň 
a přejí Milevskému zpravodaji další nezávislé fungování včetně posky-
tování zajímavých aktuálních informací nejen z milevské politiky.

Máte zájem dostávat Milevský zpravodaj 
v elektronické podobě?

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

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

Správná odpověď z minulého čísla: Vášův mlýn
Výherci: Kateřina Studená, Zbislav, Alena Benešová, Milevsko, 
Filip Krejza, Milevsko


