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Víceúčelové vodní nádrže
V

ýstavba vodních nádrží se blíží ke konci. Po zahájení výstavby koncem března
tohoto roku, probíhaly v srpnu dokončovací práce a příprava na předání provozovateli, kterým budou Služby města Milevska spol.
s r.o. Služby města Milevska budou zajišťovat
nejen provoz, ale i údržbu přilehlého pozemku. V úterý 24. srpna 2010 začalo v 10 hodin
napouštění nádrží vodou a o týden později 30. srpna 2010 bylo provedeno zaškolení
obsluhy strojovny pro technologii nádrží.
Současně bylo zahájeno kolaudační řízení.
Příprava na realizaci víceúčelových vodních
nádrží začala již v roce 2007 zpracováním
projektové dokumentace na stavbu nádrží
a vodovodní přípojky pro potřebu budoucích
nádrží. O rok později, vzhledem k tomu, že
je na pozemku vysoká hladina spodní vody,
bylo provedeno odvodnění pozemku pod
budoucími nádržemi. V roce 2009 byla provedena výběrová řízení na dodavatele a koncem září byla podepsána smlouva s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice. Výsledkem jejich činnosti je vodní
nádrž o rozměru 25 x 12 m o objemu 405 m3
a menší nádrž 21,5 m x 7,25 m o objemu 96
m3 s víceúčelovým využitím.
Odbor investic a správy majetku
MěÚ Milevsko
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Ptáme se našich zastupitelů
Právě pomalu končí volební období, kdy jste jako zastupitelé měli možnost podílet se na chodu a rozvoji města Milevska. Ve dnech 15. a 16. října
nás čekají nové komunální volby do zastupitelstev obcí.

OTÁZKY:

1) Jak vy osobně hodnotíte své působení v milevském
zastupitelstvu?
2) Budete znovu kandidovat v říjnových volbách, za jakou
politickou stranu a s jakou osobní představou?
Bc. Zdeněk Herout, starosta (ODS)
Nejprve odpovím na druhou otázku. Protože jsou mé
názory a postoje již dlouho poměrně ustálené, dostatečně pevné a nemám důvod přeskakovat ze strany na stranu, budu se ucházet o důvěru občanů za „svou“ ODS,
jejíž kandidátku do voleb povedu.
Jak se mi dařilo v zastupitelstvu prosazovat zájmy města a spoluobčanů, ukážou podzimní volby. Mohu jen konstatovat, že jsem
uplynulé čtyři roky života věnoval městu naplno a bezezbytku.

Michal Polanecký, místostarosta (ODS)
1) Mé působení musí hodnotit obyvatelé města, k čemuž
bude příležitost v říjnových volbách.
2) Ano, budu kandidovat, opět za ODS, jejímž jsem
členem. Nejsem příznivcem přeletů do jiných stran na
komunální úrovni např. VV, TOP 09 nebo Svobodní,
jak se nyní často děje u lidí, kteří již působili u ODS,
KDU-ČSL, SNK-ED atd. Dle mého soudu, pokud někdo nedokáže
odvést dobrou práci v jedné politické straně, v jiné těžko odvede lepší.
Má osobní představa do dalšího volebního období bude zpracována ve
volebním programu ODS.

Ing. Václav Pavlečka, místostarosta (ČSSD)
V zastupitelstvu a ve funkci místostarosty jsem pracoval
jen část volebního období, kde jsem nahradil současnou
náměstkyni hejtmana Mgr. Ivanu Stráskou. Těžko mohu
sám hodnotit svoje působení, to provedou voliči v říjnových volbách. Budu znovu kandidovat na kandidátce ČSSD a rád bych pokračoval v započaté práci.

MUDr. Zdeněk Hobzek (ODS)
Hodnocení mé práce v zastupitelstvu nechám na jiných.
Budou volby, tam mohou občané hodnotit každého
zastupitele, pokud dále kandiduje. Já kandidovat v Milevsku budu, za ODS.
Více bude ve volebním programu ODS Milevsko.

Mgr. Josef Kašpar (SNK)
1) Hodnocení mé osoby v tomto případě přenechám
jiným.
2) V nadcházejících volbách kandidovat nebudu.

MUDr. Miroslava Pučelíková (KDU-ČSL)
1) Zhodnotit přínos mého působení v ZMM bych ponechala na ostatních. Nicméně si myslím, že se podařilo
mnohé a nikdy na tom nemá zásluhu jen jeden člověk.
Mám dobrý pocit ze změny vzhledu města - ať už je to
krásné náměstí, opravené domy, nyní se rekonstruuje poliklinika... Na poli kultury najdou své mladí i staří
v různých žánrech... Je toho hodně, stačí se zamyslet a rozhlédnout..
2) Kandidovat budu, oslovila mě KDU-ČSL, budu se snažit plnit její
volební program.
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Ing. Miroslav Doubek (ODS)
1) Dělal a prosazoval jsem jen to, co je znakem pravicové
liberální strany. Podařil se prosadit demokratičtější Jednací řád zastupitelstva s akceptací občanů jako partnerů.
I přehledné „Zásady pro prodej majetku“. Nepodařilo se
prosadit ekonomické chování radnice, jako je omezení
peněz na spotřebu a efektivní výběrová řízení.
2) Ano, po té co jsem se rozešel s místní ODS a byl nepřijatelný i pro další
strany pravého spektra, jsme s dalšími osobnostmi města sestavili nezávislou kandidátku pod hlavičkou „Strany svobodných občanů“ s odpovědným programem pro budoucnost našeho města.

Ing. Martin Husa (ODS)
Odmítám odpovídat na tendenčně položené otázky, aby
někdo mohl prezentovat volební program politické strany,
do které přešel. Dále se takto položené otázky hodí pouze
pro prezentaci stávajícím zastupitelům a programů jejich
politických stran. Nevím, jak budou prezentovány názory
nově vzniklých politických stran, které nemají své zastupitele. Opravdu je náhoda, že je to forma, jak určité osoby mohou v městském
zpravodaji vyjádřit svou nespokojenost s tím, že nedostaly v tomto volebním
období požadované funkce. Nechávám to k úvaze všem voličům...

Ing. Lubomír Šrámek (ODS)
1) Hodnotit mé působení v milevském zastupitelstvu
bych asi neměl já, ale především občané našeho města. Ti mi dali v minulých volbách důvěru a mají největší
právo posoudit, zda jsem splnil jejich očekávání nebo ne.
Osobně jsem se vždy snažil jednat podle nejlepšího svědomí, profesionálně a konstruktivně. Na jednání zastupitelstva jsem patřil k nejaktivnějším zastupitelům a pracoval jsem i jako
předseda dvou komisí rady města.
2) Vzhledem k tomu, že jsem již na kandidátce ODS pro letošní volby nedostal příležitost, tak ještě asi před měsícem jsem považoval své působení
v zastupitelstvu města tímto volebním obdobím za ukončené. Oslovilo mne
však několik lidí, kterých si nesmírně vážím a kteří mě přesvědčili o tom,
že bych měl dále být aktivní v milevské komunální politice a že bych pro ni
mohl být přínosem. Nakonec tedy budu kandidovat jako nezávislý kandidát
na kandidátce TOP 09 . Všechno co dělám se snažím dělat s maximálním
úsilím a se snahou uspět a proto doufám, že ve volbách budeme úspěšní.

Alena Knotová (KDU-ČSL)
1) To musí zhodnotit jiní.
2) Ano, KDU-ČSL.

Ing. Pavel Procházka (ODS)
1) Samozřejmě jako odpověď uvedu parafrázi obligátní formulace, že:
„Mé působení v zastupitelstvu musí hodnotit občané města, a to nejlépe v podzimních volbách“. Můj nekritický názor je, že jsem patřil mezi
„aktivněji diskutující polovinu“. Osobně ale nemám dobrý pocit ze ztráty
jakési vzájemné nestranické spolupráce a komunikace v zastupitelstvu.
2) Kandiduji za TOP 09 - myslím, že se nám podařilo dát dohromady
velmi schopné a slušné lidi, kteří mohou pomoci posunout rozvoj města
v dalším období. Chci se pokusit znovu prosazovat svůj názor, že v obecních zastupitelstvích nemá hrát roli stranické zařazení, osobní ambice
a další negativa „velké politiky“, ale jenom normální rozum.

Mgr. Dagmar Švárová (ČSSD)
1) Byla jsem předsedkyní školského výboru zastupitelstva. Jsem ráda, že
jsme při své práci mohli spolupracovat s řediteli škol zřizovaných městem, seznámili jsme se s jejich úspěchy i problémy, navštívili jsme všechny
školy a vzdělávací zařízení ve městě.
2) V říjnových volbách kandidovat nebudu.
Na otázku neodpověděli: Mgr. Martin Třeštík, Ing. Bohuslav Beneš, Jiří
Herout, JUDr. Oldřich Kofroň, MUDr. Jitka Kofroňová, RSDr. Jiří Kotlík,
Josef Koutník, MUDr. Marie Tibitanzlová, PharmDr. Lenka Třeštíková.
www.milevsko-mesto.cz
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Odbor investic a správy majetku
e-UtilityReport

Digitální technická mapa města Milevska

Elegantní řešení při podání žádosti o vyjádření k existenci sítí

Technický popis digitálně technické mapy města Milevska

Město Milevsko zprovoznilo na svém webu službu e-UtilityReport,
jejímž cílem je zjednodušení agendy spojené s procesem podání
žádosti o vyjádření k existenci sítí příslušným správcům inženýrských
sítí. Na našich webových stránkách byl zřízen odkaz na hromadné
podání žádosti. Kliknutím na tento odkaz je žadatel přesměrován na
mapový server MAWIS, kde je aplikací e-UtilityReport systematicky veden k vyplnění formuláře a lokalizaci zájmového území. Žadatel na základě jednoho vyplněného formuláře rozesílá elektronickou
žádost automaticky všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro
dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF žádosti určené k vytištění a doručení svépomocí. Ve
spolupráci s provozovatelem služby byl pro území našeho stavebního
úřadu sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam správců,
jejichž inženýrské sítě se na daném území mohou vyskytovat. Takový registr žadatelům slouží jako přehled správců sítí, jejichž vyjádření by měli doložit k příslušnému řízení. Služba e-UtilityReport je
pro žadatele elegantní,
rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost
o vyjádření správcům
inženýrských sítí tak,
aby nikdo nebyl opomenut a stejně tak, aby nebyly odesílány žádosti nadbytečně. K podání žádosti postačí připojení na internet a webový prohlížeč. Ovládání
aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Podání žádosti si můžete vyzkoušet na našem webu http://
www.milevsko-mesto.cz/ v sekci „OnLine služby (E-služby), Žádost
o vyjádření k existenci sítí“.

Digitální technická mapa města (dále jen DTMM) je soubor informací v digitální formě o budovách, komunikacích, inženýrských sítích atd..DTMM je
pořízená přímým měřením v terénu.Vypovídá tudíž velmi přesně o vnější realitě kolem nás. Zaměřují se veškeré prvky polohopisu (budovy, komunikace,
ploty, stromy, šachty atd.) a výškopisu (rozhraní povrchů, meze, příkopy atd.).
Nedílnou součástí DTMM jsou průběhy inženýrských sítí. Průběhy inženýrských sítí v majetku správců sítí (plynárna, energetika, vodárna) se od těchto subjektů přebírají a následně vkládají do DTMM. Kompletně vytvořenou
DTMM udržujeme v aktuálním stavu. DTMM slouží jako podklad pro projektovou činnost. Tím, že je DTMM stále aktuální jsou podklady pro projekt
kvalitní a zabraňuje se problémům při realizaci staveb. DTMM jako jednotný
podklad pro projekt zabrání duplicitnímu zaměřování totožných lokalit pro
různé investiční činnosti. Nabízíme tedy možnost využít DTMM jako podklad
pro jakoukoli projekční činnost, kde je přesný mapový podklad potřebný.

Za provoz služby odpovídá: Odbor investic a správy majetku
Kontaktní osoba: Smrčina Tomáš, 382 504 233, 725 795 085
smrcina@milevsko-mesto.cz

Za provoz služby odpovídá: Odbor investic a správy majetku
Kontaktní osoba: Smrčina Tomáš, 382 504 233, 725 795 085
smrcina@milevsko-mesto.cz

Ukázka zaměření DTMM v rámci uličních front, doplněná o průběhy sítí

Odbor sociálních věcí
Veřejná služba, veřejně prospěšné práce, obecně prospěšné práce
Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou
v zájmu obce, tzn. například zlepšování životního prostředí v obci,
udržování čistoty ulic a jiných prostranství atd. Veřejná služba je
vykonávána osobami, které jsou v hmotné nouzi, tzn. že jsou příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi. Za výkon veřejné služby nenáleží
odměna. Osoba, která je v hmotné nouzi déle než šest měsíců, musí
měsíčně odpracovat minimálně 20 hodin, aby se výpočet dávky pomoci v hmotné nouzi té osoby nezměnil, zůstal ve stávající výši. Pokud
osoba, která je v hmotné nouzi, odpracuje měsíčně 30 hodin a více,
bude její dávka pomoci v hmotné nouzi navýšena. V případě, že osoba,
která je v hmotné nouzi, neodpracuje 20 hodin měsíčně nebo nebude
mít zájem vykonávat veřejnou službu nebo veřejná služba nebude obcí,
ve které tato osoba žije, realizována, bude její dávka pomoci v hmotné
nouzi snížena na dávku existenčního minima, což je 2.020 Kč měsíčně.
Pro lidi v hmotné nouzi je výkon veřejné služby příležitostí, jak získat
a rozvíjet nové sociální a pracovní dovednosti a zvýšit tak svoje šance
pro uplatnění na trhu práce.
Veřejná služba je v Milevsku realizována již od června 2009. Od počátku realizace veřejné služby v Milevsku uzavřelo smlouvu o výkonu
veřejné služby 18 klientů, z toho 15 klientů uzavřelo smlouvu v roce
2009 a 3 klienti uzavřeli smlouvu v roce 2010. Z celkového počtu uzavřených smluv v roce 2009, byly 4 smlouvy ukončeny kvůli nástupu
www.milevsko-mesto.cz

klientů do zaměstnání, 1smlouva byla ukončena bez udání důvodu, 7
klientům vykonávajícím veřejnou službu již v roce 2009, byla smlouva
o výkonu veřejné služby v roce 2010 prodloužena.
Veřejně prospěšné práce jsou programem nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti, vypisovatelem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, poskytovatelem veřejně prospěšných pracích
jsou úřady práce. Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní
příležitosti, spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu
a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činností ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních či jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody
s úřadem práce nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to
i opakovaně k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání.
Obecně prospěšné práce jsou alternativním trestem, tzn. trestem nespojeným s odnětím svobody, uloženým soudem v rozsahu 50 – 300 hodin
u dospělých a 50 – 150 hodin u mladistvých za přečin, na který trestní zákon
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5 let. Jsou tedy
zcela jinou aktivitou než je veřejná služba či veřejně prospěšné práce. Obecně prospěšné práce vykonává odsouzený osobně, bezplatně, ve svém volném čase, nejpozději ve lhůtě1 roku ode dne, kdy soud uložil výkon tohoto
trestu. Obecně prospěšné práce jsou vykonávány ve prospěch obcí, státních
nebo jiných obecně prospěšných institucí. Po vykonání tohoto alternativního trestu se na odsouzeného hledí jako by nebyl odsouzen, tzn. soud zahladí odsouzení, provádí se výmaz z rejstříků trestů.
Jana Vítková, DiS., referent odboru sociálních věcí
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Rozhovor s ředitelem Městské policie Milevsko
V poslední době se v Milevsku neustále probírá
téma bezpečnosti ve městě, a to hlavně o víkendech, kdy si lidé stěžují na hluk a nepořádek.
Z tohoto důvodu jsme se zeptali na několik otázek
ředitele Městské policie Milevsko Jana KRLÍNA:
1) Můžete nám prozradit, kolik zaměstnanců
má MP, jak se ve službě střídají a jestli je jejich
počet stejný ve všední den i o víkendech?
Městská policie Milevsko má 12 strážníků a 4
operátory městského kamerového systému.
Strážníci a operátoři slouží nepřetržitě 24 hodin
denně a střídají se po dvanácti a osmi hodinových
směnách. Zde musím zdůraznit, že služby musí
být stavěny tak, aby byly v souladu se zákoníkem
práce a přitom vždy plně pokryly celý kalendářní
měsíc. Na ranních směnách nejčastěji slouží PO
– PÁ 3 strážníci, SO – NE 2 strážníci a v nočních
hodinách NE – ČT 2 strážníci, PÁ – SO 3 strážníci. Ke každé směně nastupuje vždy 1 operátor.
Některé vytipované víkendové noční služby jsou
posilovány o jednu dvoučlennou hlídku.
2) Jaké jsou nejdůležitější pravomoci MP?
Pravomoci městské policie jsou uvedeny hned
v několika zákonech a je jich celá řada. Asi je
zbytečné všechny je vyjmenovávat a tak uvádím jen ty nejdůležitější jako jsou oprávnění požadovat vysvětlení, oprávnění požadovat
prokázání totožnosti, oprávnění zakázat vstup
na určená místa, oprávnění odejmout věc a další. Pokud by měl někdo zájem se s nimi seznámit, jejich kompletní výpis je uveden na našich
internetových stránkách.
3) Jaký je postup řešení, když si občan stěžuje
na hluk? Je MP vybavena přístrojem na měření hlučnosti?
Postup není vždy stejný, záleží na tom o jaké rušení nočního klidu se jedná. Může se jednat o rušení ze sousedního bytu, nebo rušení pořádáním
nějaké kulturní akce, případně vyřvávání opilců
pod okny domu. Strážníci nejprve na místě zjistí o jaké rušení se jedná a podle konkrétní situace rozhodnou jakým způsobem budou celou věc
řešit. Někteří občané se domnívají, že když noční ulicí projde parta opilých mladíků a některý
z nich zakřičí, bude se vždy jednat o rušení nočního klidu a strážníci se znenadání ihned zjeví
na místě. Toto není zcela možné. Je třeba si uvědomit, že počet strážníků ve službě je omezen,
ve městě není než jedna ulice a kromě zmiňovaného rušení nočního klidu, jsme po celou noc
zaměstnáváni nejrůznějšími projevy vandalismu
a ničení majetku. Takže pokud zrovna něco řešíme, nemůžeme být na několika místech najednou. Co se týká přístroje na měření hluku, městská policie je tímto zařízením vybavena. Jedná se
o zařízení, které nám umožňuje pouze orientačně zjišťovat hladinu hluku.
4) Jak funguje vaše spolupráce se státní policií? Jak hodnotíte spolupráci se státní policií?
Spolupráce s PČR probíhá standardním způsobem a princip této spolupráce vychází ze zákona o PČR a Obecní policie. U nás v Milevsku
jsou upřesněny v koordinační smlouvě, která
je k nahlédnutí na webových stránkách města
Milevska v části Městská policie. Vzájemná spolupráce je na dobré úrovni.
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5) Využívají strážníci při svých obchůzkách
více auto nebo chodí pěšky?
Ve všední dny při ranních službách se strážníci
nejvíce pohybují pěšky, ale vše je závislé na jejich
počtu ve službě a konkrétně stanovených úko-

a pro porovnání mezi jednotlivými roky přikládám přehledný graf, ze kterého je zcela patrné,
že za poslední rok nám přestupků o něco ubylo. Zde bych chtěl podotknout, že po spuštění městského kamerového dohlížecího systé-

lech. S ohledem na pult centrální ochrany, na který jsou napojeny městské objekty, musí mít strážníci vždy v dosahu služební vozidlo, takže pokud
jich slouží méně, s vozidlem přejíždí a pěšky se
pohybují v jeho blízkosti, aby byli schopni kdykoli okamžitě zareagovat na spuštěný signál a co
nejrychleji se dostali k narušenému objektu, který je v majetku města. V noci jsou také prováděny obchůzky, ale vzhledem k počtu strážníků ve
službě se více používá auto.
6) Vzrůstá v Milevsku kriminalita? Evidujete
ve srovnání např. s loňským rokem více přestupků a trestných činů?
V Milevsku kriminalita určitě nevzrůstá. Bylo
zde několik mimořádných událostí, které média
dosti zveličila jinak je v Milevsku celkem bez-

mu se nám v kalendářním roce 2009 podařilo
v sedmi monitorovaných prostorech snížit projevy výtržnictví a vandalismu o 47 % a zvýšit
objasněnost protiprávního jednání o 22 %, což
považujeme za veliký a nečekaný úspěch.
7) Počítá se s rozšířením kamerového systému třeba na okolí Domu kultury?
Rozšíření kamerového systému je hlavně otázkou peněz, neboť zřízení jednoho kamerového
bodu přijde cca na 250 000 Kč. V prvních dvou
etapách, kdy bylo zřízeno 7 kamerových bodů,
jsme dostali dosti vysokou finanční dotaci
peněz z Ministerstva vnitra, takže město se pouze spolupodílelo na jejich dokončení. V současné době získat opět takovouto dotaci na kamerové systémy bude vzhledem k nové strategii

pečno. Co se týká počtu trestných činů, s touto otázkou se budete muset obrátit na Policii ČR, která je eviduje a zpracovává. Městská
policie si vede pouze svou evidenci přestupků

Ministerstva vnitra takřka nemožné, takže rozšíření kamerového systému bude záležet pouze
na finančních možnostech a rozhodnutí města.
Pokud by se finanční prostředky našly, samowww.milevsko-mesto.cz
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zřejmě bychom tento systém rádi rozšířili minimálně o 2 kamerové body. Pomocí kamerového systému se ve vysoké míře daří odhalovat
pachatele protiprávního jednání, a tak jeho rozšíření by bylo přínosné. Pro případné rozšíření jsou vytipovány problematické oblasti, mezi
které rovněž patří i park a okolí DK.
8) Opravdu v Milevsku funguje drogová
mafie?
Slovo mafie dle slovníku cizích slov znamená
tajné zájmové sdružení používající nelegální
zločinecké metody. Že bychom zde měli takovouto organizaci o tom nic nevím, ale tato otázka by měla být spíše směřována na složky jako
je kriminální policie, zabývající se touto problematikou. Určitě narážíte na zveřejněný článek
o zapálených autech, uveřejněný v Milevských

novinách, kde si měla tato mafie vyřizovat své
účty. Zdá se mi to až komické, že by se takováto organizace zabývala zapálením starého vozu
Škoda 120, ze kterého by ještě před zapálením
pracně vymontovala výpustní šroub z nádrže.
Ale budiž, fantazii se meze nekladou.
9) Oslovují občané strážníky při jejich obchůzkách městem, obracejí se na ně se svými problémy, nebo raději mlčí a pak píší stížnosti do
Milevských novin?
Lidé si zvykli volat městskou policii takřka ke
všemu co se jim zrovna nelíbí nebo s čím si
nevědí rady. Strážníci jsou občany neustále oslovováni a o něco žádáni. V největší míře se na nás
obrací s nejrůznějšími žádostmi o pomoc, stížnostmi a problémy, které je zrovna trápí. Hodně často se na nás také obrací turisté, ti se zase

ptají na cestu, nebo hledají konkrétní cíl a jak
se k němu co nejjednodušeji dostat. Bohužel se
najdou i tací, kterým je zatěžko strážníky oslovit a přijít s daným problémem. To potom raději
nejlépe anonymně píší články do tisku, kde plameně a hrdinsky vše kritizují, hází kolem sebe
špínu a pomluvy, ale jádro daného problému je
přitom vůbec nezajímá. Je to smutné, ale většinou se jedná o lidi, kteří byli za nějaké protiprávní jednání z naší strany postihováni a tak se snaží
všem sdělit jak všichni všechno dělají špatně.
10) Je podle vás v Milevsku bezpečno?
Když porovnám naše statistiky třeba se statistikami některých měst na severu Čech, tak
musím konstatovat, že v porovnání s nimi je
zde bezpečno.
Děkujeme za rozhovor.

Odbor životního prostředí

Informace z jednání Rady města Milevska
15. schůze Rady města Milevska dne 20. 7. 2010
Radní na své 15. schůzi schválili změnu Pravidel pronajímání bytů pro
seniory a osoby se zdravotním omezením v domech s pečovatelskou
službou města Milevska s platností od 1. 8. 2010. Některá ustanovení
stávajících pravidel se v praxi ukázala jako nevyhovující či nedostatečná, objevily se rovněž skutečnosti, které dosud pravidla neřešila. Proto
bylo zapotřebí provést v platných pravidlech určité změny. Rada města Milevska schválila také poskytnutí příspěvku Českému svazu chovatelů na zajištění každoroční Okresní výstavy drobných zvířat v Milevwww.milevsko-mesto.cz

sku, která se bude konat ve dnech 28. 8. – 29. 8. 2010. Dále nesouhlasila
s předloženým postupem z „Informace o rozhodnutí Rady města Písek“
ve věci umisťování přespolních dětí s trvalým pobytem v Milevsku do
píseckých mateřských škol. V souvislosti s tímto neschválila ani uzavření Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání a Smlouvy
o poskytnutí příspěvku za umístění dětí do mateřských škol v Písku.
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ,
Rada města, Informace z RMM).
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Odbor dopravy
Průběh a financování investičních akcí zařazených do rozpočtu na r. 2010 v oblasti dopravy
Na letošní rok bylo v rozpočtu na investice schváleno celkem 3 955 000 Kč. Na
dokončení parkoviště na Píseckém předměstí plánováno 1 700 000 Kč. Parkoviště je již prakticky dokončeno a čerpání financí je ve výši 1 595 000 Kč.
Zbývá ještě dofinancovat geometrické zaměření skutečného stavu této stavby. Další plánované prostředky ve výši 1 000 000 Kč byly určeny na výstavbu
chodníku kolem severní tribuny zimního stadionu. Stavba byla v minulých
dnech povolena a zahájena. Současně s touto investiční akcí byla vyprojektována také nová příjezdová komunikace a chodník mezi ul. Komenského a II. ZŠ směrem k zimnímu stadionu. Tato stavba měla být provedena
z důvodu nedostatku finančních prostředků až v příštím roce. Vzhledem
k tomu, že akce Komunikace Pod Zvíkovcem, kterou by město financovalo
z dotace Regionálního operačního programu (ROP) a za spoluúčasti města,
která činí 955 000 Kč, nebude v letošním roce z důvodů zrušení a přehodnocování 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad realizována. Výsledek nového
výběru bude znám do konce září 2010 a pokud dotaci získáme, bude tato
akce realizována v příštím roce. Proto město přistoupilo na přesun finančních prostředků, jednak na dokončení celé stavební akce u zimního stadionu a další prostředky byly předisponovány na výstavbu chodníku pro připojení nového místa pro přecházení silnice I/19 na křižovatce u Madety.
Ředitelství silnic a dálnic ještě v letošním roce na této komunikaci vybuduje dělící ostrůvek pro zajištění větší bezpečnosti přecházejících osob a toto
místo bude splňovat i požadavky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Tuto investici ponese stát a město musí na své
náklady dobudovat chodníky z obou stran místa vhodného pro přecházení.
Dle shora uvedených důvodů je předpoklad, že všechny finanční prostředky schválené v rozpočtu v rámci investic na r. 2010 v oblasti dopravy budou
účelně a v plné výši letošního roku vyčerpány.

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

Pozvánka do knihovny
1. září zveme prvňáčky s rodiči, ale i ostatní děti k návštěvě knihovny.
Knihovna bude otevřena od 8 do 16 hodin. Všichni prvňáčci, kteří se tento den zaregistrují, budou mít roční registraci zdarma.

Beseda s Jiřím Fixlem
13. 9. přijede do milevské knihovny známý ilustrátor především knih určených dětem, Jiří Fixl. Jeho ilustrace doprovázejí nejen knížky veselé a fantastické, ale také encyklopedie a školní učebnice. Naposledy např. Legrační
dům, knížku pro prvňáčka. Beseda s J. Fixlem bude pro žáky 2. tříd.

Zapovězená Šumava
– výstava fotografií Zdeňka Troupa
1. – 30. 9.

Poděkování sponzorům Bartolomějského posvícení
Dům kultury Milevsko, který byl pořadatelem letošního Bartolomějského děkuje všem, kteří se podíleli na konání této akce.

Ing. František Kabele, vedoucí odboru dopravy
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2010
sobota 25. až úterý 30. ve 20 hodin

KINO BIOS „eM“

Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
středa 1., čtvrtek 2., pátek 3., sobota 4. pouze v 17.30 hodin 103 min.

Poslední vládce větru

promítání ve 3D

USA – Fantastická dobrodružství podle animovaného seriálu, který hltají
děti ve více než 120 zemích světa. Český dabing!
vstupné: 130 Kč
neděle 5., pondělí 6., úterý 7. ve 20 hodin

Dostaň ho tam

promítání ve 2D

ČR – Podle scénáře Michala Viewegha se jedná o komedii s vlastním příběhem tří sourozenců. Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Jan Budař ...
přístupný od 12 let
vstupné: 80 Kč
Předpoklad na ŘÍJEN 2010: Postradatelní • Sammyho dobrodružství 3D • Salt
• Počátek • Sex ve městě 2 • Hurvínek 3D • Habermannův mlýn • Scott Pilgrim
proti zbytku světa • Ondine • Soví strážci 3D • Leťs Dance 3D • Paranormální aktivity

109 min.

promítání ve 2D

USA – Výjimečná komedie ze světa hudebního průmyslu, o které řada tvůrců
jenom sní. Hrají: Russell Brand, Jonah Hill, Pink, Christina Aguilera ...
přístupný od 15 let
vstupné: 80 Kč
středa 8., čtvrtek 9. ve 20 hodin

96 min.

Největší z Čechů

100 min.

Román pro muže

promítání ve 2D

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200 • info@dkmilevsko.cz
středa 1. 9.

15.00			

učebna č. 1

HUDEBNÍ KURZ: KLAVÍR, KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

Informativní schůzka pro zájemce o výuku.

ČR – Tento film je složený z událostí, které se nám opravdu staly - prohlašují filmaři! Hrají: Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Igor Bareš, Aňa Geislerová,
Jan Hřebejk ...
přístupný od 12 let
vstupné: 80 Kč

čtvrtek 2. 9.					

pátek 10., sobota 11., neděle 12. pouze v 17.30 hodin

8.30

Jako kočky a psi:
Pomsta prohnané Kitty

85 min.

promítání ve 3D

USA – V pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla jedna kočička až příliš daleko.
vstupné: 130 Kč
sobota 11., neděle 12., pondělí 13. ve 20 hodin

95 min.

Sexy 40

USA – V romantické komedii exceluje Catherine Zeta-Jones!
přístupný od 15 let
vstupné: 70 Kč
úterý 14., středa 15., čtvrtek 16., pátek 17. pouze v 17.30 hodin

SHREK:
Zvonec a konec

92 min.

promítání ve 3D

USA – Opakování velmi úspěšného Shreka, kocoura, oslíka ...
vstupné: 130 Kč
úterý 14., středa 15., čtvrtek 16., pátek 17. ve 20 hodin

KAjínek

118 min.

promítání ve 2D

ČR – Opakování kriminálního thrilleru.
přístupný od 15 let
sobota 18., neděle 19. ve 20 hodin

Agora

vstupné: 90 Kč
126 min.

Španělsko – Dobrodružný historicko-romantický film z období roku 391 po
Kristu o obraně Alexandrijské knihovny.
přístupný od 12 let
vstupné: 65 Kč
pondělí 20., úterý 21., středa 22. ve 20 hodin

Čarodějův učeň

110 min.

promítání ve 2D

USA – Akční-fantasy-dobrodružný – Začalo to klasickou básní od Goetha
a pokračuje v současnosti na Manhattanu. Celým filmem nás provázejí vynálezy geniálního Nikola Tesly. Hrají: Nicolas Cage, Monica Bellucci ...
vstupné: 75 Kč
pátek 24. v 19.30 hodin

Koncert – KAREL PLÍHAL

Předprodej vstupenek v Domě kultury

www.milevsko-mesto.cz

Lektor: Jitka Hejdová
velký sál DK

VIII. ročník bienále - MILEVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO

JAK JSME SI HRÁLI NA POŽÁR – Hlásek – přípravné oddělení
VODNICKÁ POHÁDKA – Hlásek – základní oddělení
- vystoupení pro I. stupeň ZŠ
10.30
TŘETÍ SEDBA – DDS Zd. Čelikovského Petrovice
POKLAD – Hlásek – základní oddělení
- vystoupení pro II. stupeň ZŠ
19.30
VYSTOUPENÍ PRO VEŘEJNOST
Projekt probíhá pod záštitou Mgr. Pavla Eyberta, senátora ČR a Bc. Zdeňka
Herouta, starosty města Milevska.
pátek 3. 9. 					

velký sál DK

VIII. ročník bienále - MILEVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO

8.00

DON QUIJOTE Z DOUDLEB – LS Kejklíř Doudleby
- vystoupení pro žáky Gymnázia Milevsko
10.00
O KOUZELNÉ KULIČCE – LS Kejklíř Doudleby
- vystoupení pro MŠ
Projekt probíhá pod záštitou Mgr. Pavla Eyberta, senátora ČR a Bc. Zdeňka
Herouta, starosty města Milevska.
sobota 4. 9.

14.00 – 16.00

pohádkový les

start od nových bazénů
u Bažantnice (Petrovická ulice)

Dům kultury a Maškarní sdružení pořádá zábavné odpoledne nejen pro
děti plné soutěžních úkolů a pohádkových postaviček. Akce se koná pod
záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta.
vstupné: 30 Kč
pondělí 6. 9.

14.15 - 16.15		

ZAHRAJTE SI S NÁMI
- DĚTSKÉ UMĚLECKÉ STUDIO

hudební sál

Dílna pro hravé děti, které mají zájem o práci v přípravném oddělení souboru Hlásek.
vstupné: zdarma
pondělí 6. 9.

19.00			

učebna č. 2

jAZYKOVÉ KURZY: ANGLIČTINA, NĚMČINA,
FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA

Informativní schůzka pro zájemce.
Pořádá: N. I. J. I. – Nový internacionální jazykový institut
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2010
úterý 7. 9.

15.00			

učebna č. 1

HUDEBNÍ KURZ: ALTOVÁ A SOPRÁNOVÁ FLÉTNA,
KLARINET, SAXOFON

Informativní schůzka pro zájemce o výuku.

Lektor: Jaroslav Mára
úterý 7. 9.

17.00			

učebna č. 2

KURZY RUSKÉHO JAZYKA

neděle 19. 9.

15.00			

Divadelně – vzdělávací představení, které dětem vysvětlí, jaký nepřítel se
skrývá v ústní dutině a jaké zbraně a techniku musí proti němu nasadit, aby
jim zoubky vydržely.
vstupné: 30 Kč, pojištěnci VZP zdarma

Informativní schůzka pro zájemce o výuku.

úterý 21. 9.

úterý 7. 9.

Informativní schůzka pro zájemce.

20.30			
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí prostory DK)

LETNÍ KINO: bony a klid

Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta.
středa 8. 9.

14.00 – 17.00		

učebna č. 2

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR

velký sál

čtvrtek 9. 9.

15.00			

učebna č. 2

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
HUDEBNÍ KURZ: KYTARA

Informativní schůzka pro zájemce o výuku.
Lektor: Ing. Jaroslav Vlk

Lektorka: Kateřina Šulcová
pátek 24. 9.

19.00			

velký sál

TANEČNÍ 2010 – ZAHÁJENÍ VÝUKY SKUPINY A+B

13.30			

velký sál

Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 25 Kč.
Vyučují manželé Bolkovi .
3. lekce, skupina B (17.30) a A (20.00).
19.30 			

Milevské muzeum

Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

DEN KRÁSY S IVANKOU CHRISTOVOU

do 12. 9.

18.00 – 22.00		

velký sál

BAREVNÝ PODZIM ANEB TANČÍME
AŽ DO SILVESTRA – seniorská setkání

VINOBRANÍ – taneční večer s degustací vína. K tanci a poslechu hraje Písecká čtyřka Josefa Nováka. Partnerem akce je Vinotéka pod Farou. Pořádají:
DK Milevsko a Sociální služby města Milevska.
vstupné: 50 Kč
16.00 - 17.30		

kino Bios „eM“

Kytarový písničkář Karel Plíhal v milevském kině! Na kytaru hraje od 15ti let.
Nejprve hrál v olomouckých undergroundových country-swingových kapelách Hučka, Falešní hráči a Plíharmonyje. První sólové vystoupení měl v roce
1983. Karel Plíhal je čtyřnásobný držitel ceny soutěžního hudebního festivalu Porta. Složil hudbu k řadě inscenací Moravského divadla Olomouc, mimo
jiné Zlatovláska, Sluha dvou pánů, Utrpení Dona Perlimplína, Manon Lescaut,
Cyrano, Zimní pohádka, Pašije, Giroflé-Giroflá etc. Zhudebnil některé Kainarovy básně, režíroval nahrávání alb např. Jarka Nohavici, Petra Fialy, bratří
Ebenů či Bokomary. V roce 2006 vydal výbor svých básniček Jako Cool v plotě.
Předprodej vstupenek v pokladně DK, tel. 383 809 200.
vstupné: 150 Kč

přednáškový sál

Kosmetický seminář péče o pleť.

pondělí 13. 9.

17.30 a 20.00		

TANEČNÍ HODINY 2010

Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 25 Kč.
Vyučují manželé Bolkovi.

neděle 12. 9.

hudební sál

HUDEBNÍ SKLEPY – KAREL PLÍHAL

17.00			

neděle 12. 9.

9.00			

TANEČNÍ CENTRUM Z. I. P.

pátek 24. 9.

středa 8. 9.

pátek 10. 9.

velký sál

JAK STATEČNÝ HONZÍK
ZOUBKY SVÉ ZACHRÁNIL

výuková učebna

POCTA SV. FLORIÁNU

Hasičská výstava u příležitosti 140. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Milevsku.
17. 9. – 21. 11.

Výstavu obrazů akademického
malíře Jindřicha Stehlíka z Milevska

Výstava ze soukromé sbírky se koná u příležitosti 105. výročí umělcova narození. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek dne 16. září v 17 hodin.

PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU

Zahájení kurzu pro předškolní děti. Více informací na tel.: 383 809 201.
úterý 14. 9. 		

16.00			

učebna č. 2

pátek 17. 9. 		

17.30 a 20.00		

velký sál

ZAHÁJENÍ HUDEBNÍHO KURZU
VÝUKY HRY NA KYTARU
TANEČNÍ HODINY 2010

Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 25 Kč.
Vyučují manželé Bolkovi.
2. lekce, skupina A (17.30) a B (20.00).

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK
PÍSEK, MĚSTO MILEVSKO,
PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER
MILEVSKO A ŘÁD SV. HUBERTA
neděle 26. 9.

17.45		

sobota 18. 9.

SVATOHUBERTSKÁ ZPÍVANÁ
A TROUBENÁ MŠE SVATÁ

Přesunuto ze strany účinkujícího. Nový termín bude upřesněn!

17.45
18.00

SETKÁNÍ S BOHUMILEM KLEPLEM

str. 

kostel sv. Bartoloměje

myslivecké troubení před kostelem
mše

www.milevsko-mesto.cz
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2010
SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.

Městská knihovna Milevsko

www.zvvz.cz/seniorklub

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

čtvrtek 2. 9. a čtvrtek 9. 9.

ČESKOU KANADOU

1. – 30. 9. 		

ZAPOVĚZENÁ ŠUMAVA

Zájezdy na Jindřichohradecko do přírodního parku Česká Kanada s prohlídkou kostela Klášter, zříceniny hradu Landštejn, městské památkové rezervace ve Slavonicích a výrobny keramiky v Maříži. Oběd je zajištěn ve Slavonicích. Odjezd vždy v 7.00 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny.
vede: Zuzana Sekalová, Jiří Lesák

Výstava fotografií Zdeňka Troupa.
pondělí 13. 9.

Beseda s Jiřím Fixlem

Ilustrátor veselých knížek, encyklopedií i školních učebnic.

čtvrtek 16. 9.

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

Zimní stadion:

Veřejné bruslení: dle rozpisu na www.spos-milevsko.cz
Hokejové zápasy: z technických důvodů budou zveřejněny během září

Sportovní hala:

každé pondělí 20.00 – 21.00
každý čtvrtek 20.00 – 21.00

ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy

BRNO

Zájezd do Brna, rozdělený na dvě části – jedna skupina půjde na tradiční
Brněnský strojírenský veletrh, druhá skupina se vydá na prohlídku historických
památek ve městě. Odjezd v 6.00 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny.
vede: František Šach, Jiří Lesák
19. – 26. 9.

REKREACE

Týdenní pobyt s plnou penzí v Parkhotelu Mozolov, pouze pro předem přihlášené zájemce. Zahájení v neděli v 16.30 hod. Doprava účastníků individuální, požadavek na společnou dopravu je nutno uplatnit u vedoucí akce,
odjezd dle dohody od klubovny, zastávka u spořitelny.
vede: Anděla Marešová

Letní stadion:

5. 9.

6. 9.
12. 9.

18. 9.
25. 9.
26. 9.
28. 9.

9.30
13.30
17.00
15.00
11.30
13.00
17.00
13.00
16.30
15.00
16.30
13.00
13.00

TVRZ VLKSICE

dorost – Sp. Sezimovo Ústí B
žáci – Čtyři Dvory
muži A – Čížová
krajský přebor přípravek (turnaj)
kadeti B – Podolí II
dorost – Čtyři Dvory
muži C – Kostelec
žáci – Roudné
muži A – Chýnov
přípravky B – Hradiště
Muži C – Skály
dorost – Loko České Budějovice
žáci – Blatná

www.vlksice.cz

4. a 5. 9. 		

Cyrano

Velký nos velkého ducha značí příběh, který nezestárnul.
Hrají: M. Hofmann, J. Čvančarová, J. Jankovský a další…
12. a 13. 9.

Hamlet

www.milevskoklaster.cz
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

18.30

klášterní bazilika Navštívení Panny Marie

Benefiční koncert pro charitu

MUSICA PODBERDENSIS - komorní vokálně-instrumentální soubor. Zaznějí skladby: H. L. Hassler - Exsultate Deo • G. F. Händel - Mesiáš (altová árie) • J. S. Bach - Sicut
locutus est • Suscepit Izrael • Air • J. Suk - Meditace na staročeský chorál Svatý Václave • Z. Lukáš - Pater noster • R. Rejšek - Ave Maria • V. Kopecká - Pater noster
do 17. 9.

Výstava Františka R. Dragouna

Latinská škola

Latinská škola

HOST V LATINSKÉ ŠKOLE - Pavel Bobek

Hostem S. Suchanové je český zpěvák stylů pop-music, country a rock and roll.
Vstupné: 90 Kč

www.milevsko-mesto.cz

25. 9. 		

18.00

Nezmaři - Třeboňští Pištci
- Václav Koubek – Shivers

Přímo v prostředí renesanční tvrze se rozezní tóny Nezmarů - jihočeské folkové klasiky. Třeboňští pištci navodí tu správnou atmosféru přes gotiku - renesanci až po současnost. Keltskou pohodu přinese kapela Shivers
a nebude chybět ani známý písničkář - harmonikář Václav Koubek.

GALERIE M

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
pátek 3. 9.

17.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÝCH OBORŮ
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY BECHYNĚ

Výběr z tvorby 1937 – 2001.
23. 9. 19.00

20.30

Mladý princ, zkažený svět a slepá láska. Být, nebo nebýt? To je otázka!
Hrají: P. Lněnička, J. Potměšil, M. Steinmasslová a další.

Řeholní dům Premonstrátů

11. 9.

20.30

4. 9. – 29. 9.

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÝCH OBORŮ STŘEDNÍ
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY BECHYNĚ

vstupné: 10 Kč

str. 
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – ZÁŘÍ 2010
milísek – centrum mladé rodiny
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz
Září – zápis do kroužků pro školní rok 2010/2011
1. 9.

16.00

„První doteky kláves“ (4 - 7 let) - zápis

Hrajeme známé písničky a melodie z pohádek, seznamujeme se s hrou na
klávesy, zpíváme si a bavíme se hudbou v malé skupince.
lektorka Magdaléna Kábíčková
2. 9.

15.00

„Cvičení pro rodiče + děti“ - zápis
kategorie:
		
		

2. 9.

rodiče + děti 8 - 12 měsíců (kojenci)
rodiče + děti 12 - 18 měsíců (mladší batolata)
rodiče + děti 18 - 24 měsíců (starší batolata)
lektorka Lucie Pohanová /Juklík Tábor/

15.00

„Pohádková jóga“ (3 - 5 let) - zápis

21. 9.

15.30

První výhodná prodejní akce DITA Tábor

Výrobce dětského textilu značky Little Angel® s licencí Česká kvalita - Záruka kvality
Novinka – ANGLIČTINA PRO DĚTI /3měs. – 14let/ Helen Doron
Metoda vyvinuta lingvistkou Helen Doron, jedinečná, zábavná a především
přirozená metoda založena na principu opakovaného poslechu a pozitivním posilováním znalostí. V případě zájmu nás kontaktujte, budete
pozváni na ukázkovou hodinu zdarma. Termín zahájení začátek podzimu.
Novinka – projekt ROSA
Díky spolupráci Centra mladé rodiny Milísek a vzdělávacího střediska BFZ
o. p. s. ,Vám můžeme nabídnout vzdělávací projekt pro rodiče samoživitele či nezaměstnané rodiče a rovněž osoby, které pečují o nezávislého člena rodiny.
Bezplatné vzdělávací aktivity: Řidičský průkaz • Počítačový kurz • Jazykový kurz dle Vašeho výběru. V případě zájmu nás ihned kontaktujte, využívejte on-line přihlášky.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

Zaposloucháme se do pohádkových příběhů a za pomocí zvířátek se naučíme jógové pozice
lektorka Lucie Pohanová

sobota 5. 9. – plánovaná akce je zrušena

2. 9.

pátek 10. – neděle 12. 9.

15.00

„Hopsáme na bublinách“(3 - 5 let) - zápis

Cvičení na malých a velkých míčích, zdravé pro svalový aparát a ke správnému držení těla
lektorka Lucie Pohanová
2. 9.

16.00

Baletní a rytmická školička Marty Dance

(kategorie 3 - 6 let, 7 - 10 let) - zápis

Baletní rytmická školička s výrazovým tancem, individuální přístup pod
vedením Marty Kotrbové.
6. 9.

16.00

„Baby Aerobic“ (4 - 6 let) - zápis

Nenásilně rozvíjí pohybové schopnosti dětí, zlepšuje koordinaci pohybu
a smysl pro rytmus děti se učí základy aerobiku, tance a gymnastiky.
lektorka Ivana Nováková
7. 9.

16.00

„Chvilka logopedie“ (4 - 6 let) - zápis

Artikulační a dechová cvičení, procvičování mluvidel.
lektorka s letitou praxí v MŠ paní Vávrová
8. 9.

16.00

Hra na kytaru (8 - 12let)

Výuka bude probíhat v malých skupinkách.
lektorka /stud. VŠ filmové/ Šárka Kašparová

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

Třídenní putování Českosaským Švýcarskem, po obou stranách hranice.
Zájezd osobními auty, ubytování v Děčíně. Účast omezená, jen pro předem
přihlášené účastníky.
vede: Jaroslav Mácha, Jiří Lesák
sobota 11. 9.

KRAJEM KAMENŮ

36. ročník turistického pochodu, pěší trasy 12, 16, 22, 32, 47 km, cyklotrasy 42
a 62 km, doplněné hvězdicovou jízdou do Petrovic a zpět. Start: základní škola
7.00–10.30 hod. Pořádá odbor KČT Petrovice, který zajišťuje i dopravu autobusem.
Odjezd z Milevska - nádraží ČD v 8.25 hod., od sokolovny v 8.30 hod., jízdné 25 Kč,
po pochodu odjezd z Petrovic do Milevska asi v 17.00 hod. - bude upřesněno na
startu. Cykloturisté – odjezd z Milevska v 8.00 hod. z náměstí od spořitelny.
informace: Jaroslav Mácha, Jan Urban
sobota 18. 9.

TAJNÝ VÝLET

Autobusový zájezd s krátkou vycházkou do terénu. Přihlášky v Infocentru,
tel. 383 809 101. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny.
vede: Vladimír Ondruška, Jaroslav Mácha
sobota 25. 9.

MILEVSKÝ ČTYŘLÍSTEK

Cykloturistický výlet, odjezd v 9.00 hod. z náměstí od spořitelny.
vede: Jindřich Jelínek

9. 9.

Zápis do kurzu angličtiny pro dospělé

18.00

sobota 2. 10.

14. 9.

15.30

Autobusový zájezd po trase: Lomec, Kratochvíle, Libín, Prachatice. Pěší trasa 5 až
7 km. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.
vede: Jiří Lesák, Jaromír Mašek

„Pískání pro zdraví“ – flétnička (3 - 7 let) - zápis

Seznámení se s hrou na flétničku Učíme se notičky, učíme se správně
dýchat, pískáme v malé skupince dětí.
lektorka Ivana Kolínská

str. 10

ŠUMAVSKÉ ROZHLEDNY – Libín

Podrobnosti a případné změny jsou zveřejňovány na webových stránkách.
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Vyhrazeno pro školy
Zeptali jsme se ředitelů 4 škol v Milevsku na následující otázky:
1) Co nabízí vaše škola svým žákům?
2) Co nového chystáte ve školním roce 2010/2011?

Základní škola T. G. Masaryka
1) Naše škola právě v těchto dnech oslavuje 75. výročí svého otevření. Během celé své historie se snaží zodpovědně plnit úkol vzdělávat a vychovávat. Samozřejmě, vše má svůj vývoj, a tak se změnila
nejen náplň učiva, ale i způsob výuky. Snažíme se
držet krok s moderními technologiemi, ale základem zůstává poctivá práce učitelů jako osobností.
Materiální předpoklady výuky tvoří pěkné kmenové třídy a moderní odborné učebny chemie, fyziky,
přírodopisu, výtvarné výchovy, multimediální učebna, technické dílny, školní kuchyňka, 2 počítačové učebny, 2 menší
nově opravené tělocvičny a venkovní učebna. Velký důraz klademe
na využití ICT při výuce a tak 5 multimediálních tabulí, které využíváme, bychom
rádi doplnili o další. Dalším krokem, který plánujeme, je dokončení zasíťování
celé školy pomocí sítě LAN a WIFI sítě.
To do budoucna dává možnost využít
ICT techniku ve všech třídách a podporovat výuku učitelů nasazením notebooků a dataprojektorů. Naše škola realizuje
školní vzdělávací program s motivačním
názvem Škola pro život, který vychází
z jednoduchého předpokladu, že si žáci ze základní školy mají odnést ty nutné
vědomosti, znalosti a dovednosti, které uplatní ve svém dalším životě. Každý žák chce být úspěšný a je nutné hledat ty správné oblasti,
ve kterých úspěchu může dosáhnout. Úspěchy našich žáků v různých
soutěžích nasvědčují, že se nám to daří. Součástí ŠVP je řada nepovinných předmětů a zájmových kroužků. V odpoledních hodinách
prostory školních tělocvičen využívají další oddíly a jednotlivci pro
sportovní aktivity, které hojně navštěvují i naši žáci (aerobic, florbal,
karate). Důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu je činnost
školní družiny, kde se děti věnují různým činnostem.
2) Život školy je asynchronní od normálního kalendářního roku. Většinu oprav a inovací se snažíme stihnout v době prázdnin. Koncem minulého školního roku jsme dokončili venkovní učebnu, a tak bylo potřeba
ještě dodělat její zázemí – krytou trámovou budovu, která může v době
horšího počasí posloužit jako výuková učebna a zároveň bude sloužit
jako skladovací prostor pro stoly a židle venkovní učebny. Školu jsme
se snažili barevně oživit vymalováním učeben, chodeb, natřením lingust, dveří a šaten. Kromě 5. ročníku se již ostatní ročníky budou učit
podle nového školního vzdělávacího programu. Například v 9. ročníku budou mít žáci 2 volitelné předměty, v rámci pracovní výchovy se
zaměří na volbu povolání. Byli jsme mile překvapeni zájmem o 2. cizí
jazyk, kde v 7. ročníku máme v rámci volitelného předmětu 2 skupiny.
I v letošním školním roce plánujeme nabídnout žákům řadu zájmových
kroužků, jejich otevření závisí na zájmu žáků. Ve škole máme pro žáky
pitný režim, který je realizován možností objednat si školní mléko nebo
čaj. V letošním školním roce se zapojujeme do akce Ovoce do škol, která je určena pro žáky 1. stupně.
Doufáme, že vše bude fungovat ke spokojenosti žáků, rodičů i naší.

SOŠ a SOU
1) Nabízíme poměrně širokou vzdělávací nabídku pro absolventy základních škol - tři studijní obory zakončené maturitní zkouškou
(mechanik strojů a zařízení, sociální péče, ekonomika a podnikání),
dále celou řadu učebních oborů, které jsou
zakončené závěrečnou zkouškou (strojní
mechanik, opravář zemědělských strojů,
kuchařské práce, opravářské práce, truhlářské práce). Absolventům tříletých učebních oborů nabízíme tříleté nástavbové
studium oborů podnikání a provozní technika v dálkové formě. Kromě klasického
vzdělávání nabízíme svým žákům nejrůznější aktivity - pro 1. ročníky na začátku září adaptační kurz, dále v zimě lyžařský výcvik, pro žáky 2. a 3. ročníků na jaře sportovně turistický
kurz. Součástí výuky jsou i nejrůznější vzdělávací pořady a exkurze.
2) V nadcházejícím školním roce chystáme celou řadu akcí. Předně je
to připomínka 60. výročí založení školy, která se uskuteční ve dnech 7.
- 9. října 2010. Ve výstavních prostorách Městské knihovny v Milevsku
bude 7. 10. zahájena výstava o vývoji učňovského školství v Milevsku,
8. 10. bude ve škole probíhat den otevřených dveří, na dopoledne plánujeme soutěže pro žáky škol milevského regionu a na odpoledne nejrůznější setkání bývalých zaměstnanců a absolventů. Sobota 9.10. bude
určena především mládeži, v Domě kultury v Milevsku bude pro „náctileté“ uspořádána taneční zábava. V červnu a v červenci jsme podali
dva projekty do OPŽP - jeden na školní zahradu a druhý na výměnu
oken a zateplení budovy školy. V případě, že budou obě naše žádosti
úspěšné, čeká nás opravdu hodně práce, ale výsledek by měl příjemně překvapit. Další novinkou, na které pracujeme, je příprava dalšího
vzdělávání pro dospělé. Připravujeme nové kurzy, které bychom v průběhu 1. pololetí rádi představili veřejnosti.
Mgr. Dagmar Švárová, ředitelka

Dům dětí a mládeže

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

V letošním školním roce plánujeme pokračování kurzů ANGLICKÉHO
JAZYKA Mgr. Hany Paškové  pro mírně a středně pokročilé skupiny (studenti, dospělí) se zaměřením na konverzaci, porozumění čteného textu i poslechu a písemný projev v daných úrovních. Osvojené dovednosti
využijí jak uživatelé jazyka v praktickém životě, tak vyhoví i požadavkům příprav na zkoušky státní a další typy mezinárodních zkoušek,
v plánovaném rozsahu hodin. Případné informace je možné získat na
tel. 721 217 279.
www.milevsko-mesto.cz
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AMADEO

- projekt pomoci po těžkém úrazu
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav někoho z našich blízkých. Automobil či motocykl viníka
způsobí vážnou újmu na zdraví, a nemusí být ani řidič, ale třeba jen
chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci.
Jak můžeme v takové situaci pomoci? Je vhodné, abychom pojišťovně
sami zohlednili veškeré důsledky nehody - trvalé následky, bolestné,
újmu na zdraví, psychickou újmu, ušlý zisk, náklady na léčení a léky,
rehabilitaci a v neposlední řadě ztížení společenského uplatnění, tedy
naše znevýhodnění v budoucím životě se zdravotními následky. Náhradu lze požadovat 2 až 4 roky zpětně po úrazu, tedy až od roku 2006.
Většina poškozených neví, že má zpravidla nárok na větší odškodné než
pojišťovna přiznala a především, že je lze čerpat dodatečně. Mylně se také
většina z nás domnívá, že bez předchozího úrazového pojištění nemůžeme
žádat nic. Není to tak.

Město Milevsko vydalo nástěnný kalendář na rok 2011. Autory
fotografií jsou Martin Himl, Petr Stříž a Martin Pelich. Kalenář si
můžete zakoupit v Turistickém informačním centru za 125 Kč.

Proto vznikl projekt Amadeo - Projekt pomoci po těžkém úrazu.
Nabízené bezplatné konzultace jsou určeny především lidem s trvalými následky nebo v invalidním důchodu:
•
•
•
•
•
•

po těžkém pracovním úrazu
po nezaviněné autohavárii, (i jako chodec či cyklista nebo účastník MHD)
při pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování
léčebné péče
u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole
škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem
finanční pomoc pozůstalým poškozených

Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je skutečnost, že veškeré
konzultace jsou poskytovány bezplatně. Zahrnují:
•
•
•
•
•

poradenství v řešení situace po úrazu,
objektivního posouzení výše již vyplaceného odškodného,
posouzení lékařských posudků a bodového ohodnocení
nezávislé lékařské konzultace
v případě nutnosti zastoupení poškozeného ve sporu s pojišťovnou.

Garantem projektu jsou právní specialisté na náhradu škody a posudkoví lékaři. Spolupracujeme s Centry pro zdravotně postižené Jihočeského kraje.

V úterý 17. srpna se uskutečnil v bazilice Navštívení Panny Marie
v Milevsku koncert s názvem Pocta duchoví hudbě.

za Projekt pomoci po těžkém úrazu
Ing. Jan Malík
tel.: 723 2O3 O36
nahradaskody@EMAIL.cz
www.nahradaskody.NET
Pozn.:
Odškodnění platí vždy pojišťovna (nejedná se o zdravotní pojišťovnu, jak je patrno z kontextu), nikoliv viník nehody. Pojišťovnu, u které je auto pojištěno z titulu zákonné odpovědnosti, lze zjistit podle státní poznávací značky. I v případech, že auto není pojištěno, nebo když
je způsobena nehoda a viník ujede z místa nehody, dostane poškozený
finanční náhradu za zdravotní postižení, a to z garančního fondu České
kanceláře pojistitelů.
Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, bude mu zohledněna spoluvina, nicméně s ohledem na „nebezpečný“ provoz motorových prostředků, nárokuje alespoň částečné plnění.
Na výši plnění má u autonehody vliv skutečnost, zda poškozený použil
před úrazem bezpečnostní pásy.
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Hudební sklepy
- Karel Plíhal
N

ejlépe tohoto písničkáře charakterizovali letošní pořadatelé Folkových
prázdnin: Ctěný a obdivovaný pěvec lidu poetického, co kdysi s kapelou Plíharmonyje začal podle svých slov psát texty jen proto, aby bylo co
zpívat. Dnes si jeho břitké veršovánky lidé na koncertech zapisují a písničky,
právě kvůli kouzelně lyrickým textům, zpívají s ním. Staří, mladí i nejmladší; Karel Plíhal patří mnoha generacím a dá se předpokládat, že i těm dosud
nenarozeným. Pro ty má uchystaný příběh: „Děti si na školní besídku přinesly lahvovou desítku.“ Žádnou konzervatoř nikdy nestudoval, hru na kytaru by ale mohl od hodiny začít vyučovat. Zkomponoval hudbu pro mnoho představení Moravského divadla v Olomouci a na jeho rady dali během
natáčení ve studiu jak bratři Ebenové, tak Jaromír Nohavica. Na české písničkářské scéně působí bezmála třicet let, od slávy a televizních estrád si

Děti z MŠ Klubíčko
opět zvítězily
V

elkého úspěchu dosáhly děti z Mateřské školy Klubíčko nejen
svým vítězstvím v oblastním kole Sportovních her MŠ pořádaném
v Milevsku, ale i v celostátní výtvarné soutěži „Sport, který mám nejradši“, která se konala v rámci Sportovních her MŠ. Po úspěšném postupu
z krajského kola do kola celostátního získaly výtvarné práce Péti Petáka, Matouška Pince a Monči Máchalové shodný počet hlasů, a tak obsadily všechny tři práce 1. místo (2. a 3. místo v této kategorii tudíž nebylo
obsazeno). Za tuto skvělou reprezentaci nejen MŠ Klubíčko, ale i města
Milevsko, patří těmto malým výtvarníkům gratulace a poděkování.

Na snímku jsou autoři vítězných prací-zleva:
Matoušek Pinc, Monča Machálková a Péťa Peták.

DĚTSKÉ UMĚLECKÉ STUDIO MILEVSKO
pořádá ve dnech 2. a 3. září 2010

ovšem vždycky dokázal udržet odstup. Alby šetří, s koncerty si dá klidně na
dva roky pauzu, a když se vrátí, všichni mu visí na rtech; obzvlášť zamilovaní: „Láska je hluboká strž, tak sebou nemel a drž.“ Když mu novinář Vladimír
Vlasák podsunul označení národní fenomén, odpověděl po svém: „Ne, nějaká pokora je důležitá. A když ji člověk nemá, tak se k ní musí dokopat. Nebo ho
k ní dokope život. Na tohle věřím. Je rouhání, když to člověk žene moc daleko.“
Berme to jako krédo národem obdivovaného barda. Koncert Karla Plíhala
se uskuteční 24. září od 19.30 hod. v milevském kině Bios eM. Vstupenky
jsou k dostání v DK Milevsko za 150 Kč, tel.: 383 809 200.
Josef Veverka

VIII. ROČNÍK BIENÁLE
MILEVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
pod záštitou:
Mgr. Pavla Eyberta, senátora ČR
Bc. Zdeňka Herouta, starosty města Milevska
Účastníci projektu:
Loutkářský soubor KEJKLÍŘ Doudleby
DDS Zd. Čelikovského Petrovice
DDS Hlásek – přípravné a základní oddělení
Připravený program:
ČTVRTEK 2. 9.
8.30 - velký sál DK – představení pro I. stupeň ZŠ
JAK JSME SI HRÁLI NA POŽÁR – Hlásek – přípravné oddělení
VODNICKÁ POHÁDKA – Hlásek – základní oddělení
10.30 - velký sál DK – představení pro II. stupeň ZŠ
TŘETÍ SEDBA – DDS Zd. Čelikovského Petrovice
POKLAD – Hlásek – základní oddělení
19.30 – velký sál DK – vystoupení pro veřejnost
PÁTEK 3. 9.
8.00 – velký sál DK - vystoupení pro žáky Gymnázia Milevsko
DON QUIJOTE Z DOUDLEB – LS Kejklíř Doudleby
10.00 – velký sál DK - vystoupení pro děti z MŠ Milevsko
O KOUZELNÉ KULIČCE – LS Kejklíř Doudleby
PROJEKT PROBÍHÁ ZA PODPORY MĚSTA MILEVSKA

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

Pro koho je detoxikace vhodná?

Pro všechny, kteří mají dlouhodobější problémy chronického původu a necítí
se lépe ani po četných lékařských vyšetřeních. Detoxikace je velmi vhodná pro
odstraňování alergií všech typů, bolestí kloubů, bolestí hlavy, deprese, 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		
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Rozvrh pravidelného cvičení TJ Sokol Milevsko 2010/2011
pondělí

19.30 - 22.00 muži - stolní tenis

13.30 - 15.00 moderní gymnastika (od 15.00 malý sál)

15.00-17.30 malý sál

16,30 - 17.30 rodiče a děti (od 3 let)
17.00 - 19.00 atletika

09.00 - 10.00 ženy - zdravotní cvičení

malý sál

10.00 - 11.00 ženy - zdravotní cvičení

malý sál

malý sál

nejml. žákyně (příprava na soutěže přibíráme
15.30 - 17.00
pouze roč. 2005)

18.30 - 20.00 žactvo - badminton
19.00 - 20.00 pilates - pokročilí

17.00 - 18.00 mladší žákyně (1. – 3. třída)
malý sál

17.00 - 19.00 atletika (od ročníku 2004)

20.00 - 21.00 aerobik

18.00 - 19.30 starší žákyně (7. – 9. třída)

21.00 - 22.00 muži a ženy – volejbal

18.00 - 19.30 cvičení pro zdraví a harmonii

úterý

19.30 - 20.30 ženy – aerobik

14.00 - 16.00 nejmladší žákyně - příprava na soutěže
15.00 - 17.15 moderní gymnastika

pátek
15.30 - 17.00 moderní gymnastika

malý sál

18.00 - 19.00 žáci – sportovní gymnastika

19.00 - 20.30 tai-či

malý sál

19.00 - 20.30 muži - stolní tenis

18.30 - 20.00 starší žáci a dorost

20.30 - 22.00 dorostenci a muži - rekreační sporty
II. ZŠ

20.00 - 22.00 pomahatelé – cvičitelé

sobota
10.00 - 14.00 muži „B“ - stolní tenis

II. ZŠ

14.00 - 17.30 muži a ženy – badminton

středa

18.00 - 20.00 volejbal smíšený – rekreační

10.00 - 11.00 rodiče a děti (do 3 let)

neděle

15.00 - 16.00 dětský aerobik (mladší žactvo 1. – 6. třída)

10.00 - 14.00 muži „A“ - stolní tenis

16.00 - 17.00 nejmladší žákyně (předškolní a 1.třída)
16.30 - 18.30 sportovní gymnastika žákyně

14.00 - 17.00 sportovní gymnastika - žákyně
16.30-17.00 malý sál

18.30 - 19.30 mladší žákyně (4. – 6. třída)
18.00 - 21.00

pilates (18-19 začátečníci,19-20 mírně
pokročilí, 20-21 pokročilí)

www.milevsko-mesto.cz

malý sál

16.00 - 18.00 sportovní gymnastika - žákyně

17.30 - 19.00 ženy a muži - jogová cvičení

19.00 - 20.30 ženy – volejbal

malý sál

14.00 - 16.00 příprava na soutěže
říjen-duben II.ZŠ

17.00 - 18.30 mladší žáci (2. - 5. třída)

18.00 - 19.00 volejbal – dorostenky, ženy

atletický stadion

20.30 - 22.00 ženy – volejbal
malý sál

16.00 - 17.00 nejmladší žáci (předškolní a 1. třída)
17.00 - 19.00 atletika (od ročníku 2004)

ZŠ Bernartice

atletický stadion

17.30 - 18.30 ženy - zdravotní tělocvik
17.30 - 19.00 muži – jóga

20.00 - 22.00 muži a ženy – badminton
čtvrtek

15.00 - 16.30 žákyně (příprava na soutěže)

17.00 - 18.30

atletika (září – říjen moderní gymnastika
do 19.30)

malý sál
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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. září 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.

Máte zájem dostávat Milevský
zpravodaj v elektronické podobě?
Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz
a my vám jej každý další měsíc zašleme.

Správná odpověď z minulého čísla:
Dům Čeňka Holase č. p. 237 ve stejnojmenné ulici
Výherci: Jana Stráňková, Milevsko, Marta Havlová, Milevsko,
M. Soldátová, Milevsko
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