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V předcházejících letech bylo orgány měs-
ta rozhodnuto vybudovat v lokalitě uli-

ce Petrovická zařízení pro relaxaci a oddech 
a rozšířit tím nabídku pro volnočasové akti-
vity občanů města. V první  fázi bylo v  roce 
2006 záměrem upravit terén a budovat pouze 
minimálně, avšak následně bylo v roce 2008 
rozhodnuto  Zastupitelstvem  města  Milev-
ska  o  vybudování  zařízení  na  daleko  kvali-
tativně vyšší úrovni. Celý areál byl napláno-
ván s kapacitou až 800 osob, kde nádrže byly 

projektovány až pro 250 osob. Zde se již při-
stupovalo  k  přípravě  a  realizaci  s  perspek-
tivou  možného  dalšího  rozšiřování  nabídky 
a možnosti povýšení kvality služeb až na úro-
veň  plnohodnotného  koupaliště  i  s  případ-
ným  zastřešením.  Toto  jsou  však  prozatím 
jen  výhledové  plány  a  jejich  případná  reali-

Víceúčelové vodní nádrže
zace  bude  vždy  závislá  na  finančních  mož-
nostech  města.  V  roce  2010  byly  v  souladu 
s těmito plány vybudovány víceúčelové vod-
ní nádrže a jsou ve stavu, kdy je bude v roce 
2011 již možno využívat pro relaxaci občanů 
města a nejbližšího okolí. Pro letošní sezonu 
jsou zde k dispozici dvě nádrže, kde jedna je 
určena pro plavce (12 x 25 m s hloubkou 1,2 
až  1,5 m)  a  druhá  pro  neplavce  a  děti  (7,25 
x 21,5 m s hloubkou 0,4 až 0,8 m). Byly zde 
rovněž vybudovány a jsou připraveny k dal-
šímu  rozvoji  lokality  energetické  sítě  a  roz-
vody.  Technické  zázemí  k  vlastnímu  provo-
zu  a  využívání  nádrží  bylo  vybudováno  již 
s  perspektivou  dalšího  zkvalitňování  úrov-
ně  služeb a  splňuje  i přísné hygienické nor-
my. V souladu s vyčleněnými finančními pro-
středky pro  letošní rok  jsou rozpracovávána 
další  opatření  k  přípravě  a  zahájení  vlastní-
ho  provozu  zařízení.  Do  zahájení  sezony  se 
připravuje  provést  některé  terénní  úpravy 
k  vylepšení  daného  stavu,  provedení  oddě-
lení  zařízení  oplocením  a  výsadbou  zeleně, 
vybudovat  základní  prostředky  vybavenosti 
(WC, převlékárny, možnosti občerstvení …). 
Řešená  opatření  a  potřebné  práce  jsou  rea-
lizovány tak, aby bylo v následujících obdo-
bích  možno  na  ně  navázat  při  rozšiřování 
služeb a budování další vybavenosti.

Ing. Bohumil Lavička, vedoucí odboru 
investic a správy majetku

149. masopustní 
průvod se uskuteční 
v sobotu 5. března.

Více informací naleznete 
na straně 11

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelky mateřských škol v Milevsku vyhlašují ZÁPIS do mateřských škol 

pro školní rok 2011/2012, který se bude konat:

v pátek 25. března 2011 od 13.00 do 16.30 hodin

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

MŠ Sluníčko, Jeřábkova 781, Milevsko
MŠ Kytička, Jiráskova 764, Milevsko
MŠ Klubíčko, B. Němcové 1380, Milevsko
MŠ Pastelka, J. Mařánka 226, Milevsko

Do mateřské školy budou přijímány 
děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.
K zápisu se dostaví i ty děti, které chtě-
jí nastoupit v průběhu školního roku 
2011/2012, po dovršení 3 let věku.
Nezapomeňte si s sebou vzít rodný 
list dítěte.

1.

2.

3.

www.milevsko-mesto.cz
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V letošním létě budou moci obyvatelé a návštěvníci města Milevska poprvé využít více-
účelové vodní nádrže, které byly v loňském roce dokončeny v blízkosti parku Bažantni-
ce. V rozpočtu města na rok 2011 jsou vyhrazeny finance na dokončovací práce.

OTÁZKY:
Kolik peněz byste ještě byli z rozpočtu města ochotni 
investovat do víceúčelových vodních nádrží a na jaké 
konkrétní práce?
Jak vidíte budoucnost víceúčelových nádrží v Milevsku 
a budete je osobně navštěvovat?

Bc. Zdeněk Herout, starosta (ODS)
1)  Přesnou  sumu  nedokážu  odhadnout,  ale  měla  by  to  být 
částka,  která  umožní  doplnění  areálu  mobiliářem  tak,  aby 
sloužil ke spokojenosti široké veřejnosti.
2) Budoucnost vidím celkem světlou. Po nejméně 50 letech 
slibů bude mít Milevsko letní veřejné koupaliště. Zda je budu 
navštěvovat? Určitě. 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta (ČSSD)
1) Byl bych  rád,  aby  ten určený  jeden milion pro  rok 2011 
nebyl úplně vyčerpán – na základní vybavení nutné pro první 
sezónu by to mělo stačit. Co bude dál, jaká bude další potřeba 
ten areál vybavit, ukáže podle mě až zkušenost z jedné nebo 
dvou prvních sezón.
2) Věřím, že lidé nakonec překonají své někdy rozporné poci-

ty a tuhle možnost budou využívat. Nakonec jen zájmem lidí lze pak zdůvodnit 
nějaké další kroky, které z bazénů v budoucnu udělají opravdu příjemné a nav-
štěvované místo. Já osobně je doufám navštěvovat budu.

Ing. Bohuslav Beneš (KSČM)
1)  V  letošním  roce  pouze  tolik,  kolik  bude  zapotřebí  na  oplocení  a  zajištění 
základního  provozu.  Další  prostředky  až  po  zpracování  rozvahy  o  celkových 
potřebách a možné etapizaci, což by mělo vyplynout ze studie přislíbené vede-
ním města.
2) Od začátku jsem tvrdil, že bazén se měl stavět u zimního stadionu, vše by pak 
bylo mnohem jednodušší. Teď nás to bude stát více jak kapitálově tak provozně. 
Optimum by bylo alespoň větší nádrž zastřešit a zateplit a k ohřevu využít solár-
ní panely. Ve financích to může být i více než 30 milionů Kč a tedy i dost vzdále-
ná budoucnost. Na koupaliště možná občas zajdu s vnoučaty.

Ing. Bc. Miroslav Doubek (Svobodní)
1)  Myslím  si,  že  do  bazénů  bylo  již  investováno  dost.  Pro 
letošní rok jsem navrhoval redukci z 2.5 mil. Kč na 1 mil. Kč 
na oplocení a mobilní inventář (WC, …).  Dále navrhuji 1 až 2 
roky počkat, než se ukáže, co bude areál skutečně potřebovat 
a jak bude využíván. Teprve podle této znalosti a odborné stu-
die navrhující celkové dořešení včetně znalosti nákladů se lze 

seriózně rozhodnout co dál. Zázemí typu občerstvení nemusí nutně zabezpečo-
vat a financovat město. Odmítám pokračování systému, že každý rok se „musí“ 
ještě něco udělat, aniž bychom znali koncepci a cíl.
2) Budoucnost bude taková, jaký bude zájem uživatelů. Osobně předpokládám, 
že nebudu aktivním návštěvníkem.

MUDr. Zdeněk Hobzek (ODS)
1) Na dokončení a přípravu provozu víceúčelových nádrží je 
uvolněn 1 mil. Kč, měl by  stačit. Další peníze z  rezervy  lze 
uvolnit až po zahájení a zkušenostech z provozu. 
2)  Budoucnost  nádrží  vidím  dobře,  místo  na  koupání 
v  Milevsku  dlouhodobě  chybí,  ve  druhé  polovině  léta  se 
v přírodních nádržích a rybnících v okolí nedá koupat. Rád 
je osobně navštívím. 

Mgr. Marie Jelenová (ODS)
1)  Vzhledem  k  tomu,  co  se  proinvestovalo,  je  nutné  uvést 
nádrže do stavu, aby mohly sloužit svému účelu a byly chrá-
něny  před  vandaly.  Snad  bude  částka  schválená  zastupitel-
stvem stačit.
2) Záleží na tom, zda si tam lidé zvyknou hned letos chodit. 

1)

2)

Na to bude mít vliv samozřejmě i počasí. Osobně je patrně navštěvovat nebudu, 
ale všem návštěvníkům přeji příjemný pobyt.

JUDr. Oldřich Kofroň (TOP 09)
Do  víceúčelových  vodních  nádrží  je  zapotřebí  investovat 
tolik prostředků, aby se v nich občané mohli koupat a rekre-
ovat bez nebezpečí pro své zdraví. Právě víceúčelovost může 
svádět k  jejich využívání  i  jinými způsoby. Nemělo by chy-
bět oplocení, šatny, sprchy a sledování kvality vody. Koupání 
v nádržích osobně určitě vyzkouším. 

JUDr. Martin Kupec, Ph.D. (ODS)
1)  Výše  prostředků  dále  investovaných  do  vodních  nádrží 
bude závislá na šíři a rozsahu dokončovacích prací. To bude 
bezesporu předmětem dalších jednání rady a zastupitelstva. 
2) Rád bych připomněl, že výstavba takového nebo podobné-
ho typu objektu byla zvažována dlouhá léta předtím. Nakonec 
byl proces výstavby zahájen během funkčního období minulé-

ho zastupitelstva, takže já osobně se s ním seznamuji dodatečně až nyní. V této fázi 
ale nezbývá než ho dokončit. A až budou nádrže v provozu, klidně je navštívím.

Ing. Ladislav Macháček (ČSSD)
1) Pouze nezbytné peníze na provoz.
2) Je možné, že se tam někdo bude chodit koupat, ale mě osob-
ně se tato lokalita nezamlouvá. Rozhodně by bylo lepší, kdyby 
tyto nádrže byly ve sportovním areálu, kde se s nimi původně 
počítalo. Dávám přednost koupání v přírodních nádržích.

Mgr. Vlasta Machartová (ČSSD) 
1) V této fázi bych investovala jen do nejnutnějšího vybavení, a k tomu samo-
zřejmě  patří  toalety,  sprchy  a  oplocení.  V  dalších  letech  můžeme  pokračovat 
podle využitelnosti nádrží.
2) Mezi příznivci koupání v bazénech si nádrže zajisté svoji klientelu najdou. 
Osobně dávám přednost koupání v přírodní vodě, kde nejsem při plavání ome-
zena prostorem, a tak zůstanu věrná Pytláku.

Jaroslav Peták (ODS)
1) Nechal bych zpracovat projekt na celkovou podobu více-
účelových  vodních  nádrží  +  zázemí.  Z  rozpočtu  projektu 
potom bude vidět co jednotlivé práce stojí, např. sociální zaří-
zení, dětské hřiště, skluzavka, atd.  Na zastupitelích bude aby 
se rozhodli, která zařízení se nechají vybudovat hned a která 
o něco později s přihlédnutím na rozpočet města. O celko-

vém projektu by měli mít možnost rozhodnout obyvatelé města Milevska.
2) Nemám křišťálovou kouli, abych dnes hodnotil budoucnost. Generace našich 
dědů se chodila koupat na vinice, naše generace se chodila koupat na Pytlák a ta 
budoucí generace rozhodne za nás kam se bude chodit koupat. Já osobně toto 
zařízení budu navštěvovat.

Michal Polanecký (ODS)
1) Výše finančních prostředků je stanovena schváleným roz-
počtem, letos je to 1 milion korun na oplocení a zabezpečení, 
z této částky by tedy mělo kromě oplocení vzniknout i soci-
ální zázemí (toalety a kabinky pro převlečení), kamerový sys-
tém, terénní úpravy a součástí bude i občerstvení.
2) Budoucnost je pouze v rukách zastupitelů, zda zde vznikne 

volnočasová relaxační zóna s dětským hřištěm, beach volejbalem, parkovištěm, 
ozeleněním a mnoho dalšího, nebo zda se již dál areál budovat nebude a stane se 
předmětem politických tahanic. Osobně se chodit koupat budu.

Marie Polívková (VV)
Samozřejmě bych si přála, aby toto místo sloužilo našim oby-
vatelům ku prospěchu a pohodě. V budoucnosti by měla tato 
lokalita sloužit k odpočinku,  rekreaci pro maminky s dětmi, 
mělo  by  zde  být  občerstvení  apod.  V  tomto  roce  je  nejdů-
ležitější zajistit provoz a to bez sociálního zařízení nelze. Měs-
to počítá s instalací toalet a šaten. Areál musí být oplocen. Též 

okolí těchto nádrží musí být upraveno. Musí být zajištěna údržba. Jako dlouho-
letá občanka se osobně těším, že toto místo navštívím, vždyť v Milevsku po dlou-
há léta nebyla možnost v horkém létě se zchladit ve vodě. Okolní rybníky neby-

Ptáme se našich zastupitelů
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ly čisté a též jsou od města dost vzdálené. Snad do budoucnosti mám představu 
ještě o minigolfu a hřišti na odbíjenou. Takže všem přeji krásné slunné léto.

MUDr. Miroslava Pučelíková (KDU-ČSL)
1) Myslím, že na výstavbu nádrží bylo vydáno již dost peněz. 
Snad ještě oplotit,  instalovat převlékárny, zřídit WC. Před-
pokládám,  že  milion  při  svépomocných  pracech  by  měl 
postačovat.
2) Záleží na okolnostech - pokud nabídne koupaliště návštěv-
níkům i  jiné vyžití než  jen vodu v nádrži – např. sportovní 

vyžití, příjemné posezení  s občerstvením, příhodnou otevírací dobu,... - určitě 
bude hojně navštěvované.

Ing. Ivan Radosta (Svobodní)
1) V této fázi je potřebné areál oplotit a vybavit WC. V letošním roce bych sou-
hlasil s investicí kolem 1 mil. Kč.
2) Přeji si, abychom měli v Milevsku možnost důstojného koupání. Budoucnost 
víceúčelových nádrží má v rukou milevská veřejnost. Osobně nádrže navštěvo-
vat zřejmě nebudu.

Mgr. Ivana Stráská (ČSSD)
1) Co nejméně. Už takhle je to dost. Ale bude nutné oplocení, nějaká infrastruk-
tura, zázemí. Nezanedbatelná bude částka na provoz.
2) Jsou a doufám, že budou využívány. Mnou osobně určitě ne. Mám ráda pří-
rodní koupání a rybníků je v okolí dost.

Ing. Lubomír Šrámek (TOP 09)
Vždy  jsem  byl  pro  bazén  v  Milevsku  v  co  nejkompletnější 
podobě. Pokud možno zastřešený se všemi možnými herními 
prvky. Současný trend je, že se voda musí tzv. hýbat. Jenom 
plavat již příliš neláká. Nádrže jsem bral jako hodně minimál-
ní a  spíše provizorní  řešení,  ale když vidím, že  stály cca 20 
milionů korun a příjemné menší aquacentrum jako je napří-

klad v Horažďovicích by vyšlo na 45 milionů korun, tak je mi těch peněz poně-
kud líto. Přiznám se, že do současné podoby nádrží bych nebyl ochoten inves-
tovat žádné finanční prostředky. Pokud by se projekt předělal ve smyslu toho, 
co jsem uvedl, tak bych další investice určitě podpořil. O návštěvě nádrží zatím 
příliš neuvažuji.

Na otázku neodpověděli: MUDr. Jitka Kofroňová, RSDr. Jiří Kotalík, Ing. Václav 
Pavlečka, Ing. Pavel Procházka.

Odbor sociálních věcí

Sociálně-právní ochrana dětí v praxi

Sociálně-právní ochrana dětí
kde je upravena, čeho se týká a co je jejím předním hlediskem
činnost orgánů v praxi
funkce kolizního opatrovníka
návštěvy dítěte a rodiny, pořizování záznamů
výchovná opatření
dítě v ústavním zařízení
spolupráce s dalšími subjekty

Sociálně-právní ochranu dětí v České republice zaručuje zákon č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Tato čin-
nost je zajišťována orgány sociálně-právní ochrany dětí, jimiž jsou i obec-
ní úřady obcí s rozšířenou působností. Předním hlediskem sociálně-právní 
ochrany dětí je blaho a zájem dítěte.
Sociálně-právní ochranou se rozumí zejména ochrana práva dítěte na pří-
znivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně 
ochrany jeho jmění a působení k obnovení narušených funkcí rodiny.
V praxi to znamená například vyhledávání nezletilých osob, které potřebují 
z různých důvodů pomoc (například nedostatečná péče rodičů o zdravot-
ní stav dítěte), poskytnutí sociálně právního poradenství či zprostředkování 
specializované pomoci a služby jinými institucemi (zejména v oblasti spo-
rů rodičů o dítě).
Orgány  sociálně-právní  ochrany  dětí  plní  i  funkci  kolizního  opatrovníka 
na základě usnesení  soudu,  a  to v  řízení opatrovnickém, občansko práv-
ním i dědickém. Rovněž v trestním řízení v případě, že je dítě obětí trest-
ného činu. Při jednání hájí kolizní opatrovník vždy zájmy nezletilého dítěte. 
Zájmy dítěte se v řadě případů nemusí shodovat se zájmy rodičů, a z tohoto 









Z jednání Rady města Milevska

2. schůze Rady města Milevska dne 24. 1. 2011
Rada  města  Milevska  na  své  2.  schůzi  jako  valná  hromada  společnosti 
SPOS Milevsko s.r.o. vzala na vědomí ceník sportovišť vydaný společností 
SPOS Milevsko s.r.o. pro rok 2011 pro nedotované subjekty. Tento ceník je 
zpracován na základě zkušeností a konkurenčních cen sportovních ploch 
v okolních městech tak, aby bylo možné nabídnout klientům zajímavou 
a  konkurence  schopnou  cenu  na  využití  sportovních  ploch  v  Milevsku 
v roce 2011.  Výše cen je již zapracována do finančního plánu společnosti 
pro rok 2011. Vedle tohoto ceníku platí ještě ceník pro dotované subjekty, 
v němž se ceny ve srovnání s rokem 2010 nezměnily. 
Radní si vyhradili právo rozhodnout o výběru v zakázce malého rozsahu na 
poskytování přepravy občanů města Milevska nad 70 let věku na autobuso-
vých linkách a rozhodla pro poskytování této služby na rok 2011 využívat 
přepravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice. Podle vyjádření odbo-
ru dopravy na linkách uvedených ve smlouvě neposkytuje dopravu žádný 
jiný dopravce. Podmínky, za kterých jsou občanům starším 70 let poskyto-
vány městem bezplatně jízdenky na uvedené linky, zůstávají obdobné jako 
v minulém roce: občan  s  trvalým bydlištěm v Milevsku obdrží  jízdenky 
v ceně 8,- Kč v počtu 6/měsíc, občan s trvalým bydlištěm v částech města 
mimo Milevsko, jízdenky v ceně 12,- Kč v počtu 4/měsíc. Tomu také odpo-
vídá objem finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2011.
Závěrem  radní  souhlasili  s  vyvěšením  tibetské  vlajky  na  budově  úřadu 
dne 10. března 2011 k 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu a s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

3. schůze Rady města Milevska dne 9. 2. 2011
Na své 3.  schůzi  radní schválili dodatek ke Smlouvě o převodu práv na 
akci „Místní komunikace Ve Struhách“ a Smlouvě o převodu práv na akci 
„Místní komunikace Suchanova“ – podle těchto smluv bude stavebníkem 
obou komunikací město a smyslem dodatků bylo prodloužit toto opráv-
nění na dobu potřebnou pro výstavbu.

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

důvodu je dítěti soudem tento opatrovník ustanoven. Sociální pracovníci 
mohou rovněž v zájmu dítěte podávat návrhy a podněty k soudu na zahá-
jení řízení.
Sociální  pracovníci  orgánů  sociálně-právní  ochrany  dětí  jsou  oprávněni 
navštěvovat dítě a rodinu v místě bydliště, ve školských zařízeních, ve zdra-
votnických zařízeních nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Rovněž 
jsou oprávněni zjišťovat, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu 
dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije, a jaké má dítě 
chování. Jejich dalším oprávněním je pořizování obrazových a zvukových 
záznamů dítěte a prostředí v němž dítě žije, je-li to potřebné pro účely soci-
álně-právní ochrany. Šetření mohou provádět i na základě žádosti soudů, 
jiných institucí, anonymních či neanonymních sdělení a podobně.
Sociální pracovníci pracují v rámci sociálně-právní ochrany dětí s rodinami 
a jejich dětmi aktivně a dlouhodobě. Pokud rodiče neplní povinnosti vychá-
zející z rodičovské zodpovědnosti, či pokud samo dítě nežije řádným způ-
sobem života, může dojít k uložení některého z výchovných opatření, a to 
k uložení napomenutí, omezení nebo dohledu nad nezletilým dítětem.
V případě, že je nezletilé dítě umístěno v ústavním zařízení, sociální pracov-
níci jsou v pravidelném kontaktu s rodinou a snaží se ji motivovat, aby zlep-
šila své podmínky tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět do rodiny. Zároveň dítě 
v ústavním zařízení i rodiče tohoto dítěte jednou za tři měsíce navštěvují.
Na základě zabezpečení ochrany práv dětí orgán sociálně-právní ochrany 
dětí úzce spolupracuje s obecními úřady, školskými zařízeními, výchovný-
mi  a  diagnostickými  zařízeními,  s  pediatry,  s  policií  a  podobně.  Sociální 
pracovníci se snaží o to, aby v životě dítěte nedocházelo k situacím, které by 
vážně ohrožovaly jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu. V případě zjištění, 
že k takovýmto situacím dochází, orgány sociálně právní ochrany dětí usi-
lují o urychlené řešení a nápravu tohoto stavu.

Marie Kalinová, referent
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Odbor živnostenský

Živnostenský úřad informuje
Dne  1.  ledna  2011  nabyl  účinnosti  zákon  č.  145/2010  Sb.,  o  spotřebitel-
ském  úvěru  a  o  změně  některých  zákonů.  Tento  zákon  nově  vymezuje 
podmínky sjednávání spotřebitelských úvěrů. Doporučujeme proto všem 
poskytovatelům a zprostředkovatelům úvěrů, aby se s tímto novým záko-
nem seznámili (zákon je dostupný na internetových stránkách www.mvcr.
cz  – Legislativa – Sbírka zákonů nebo na www.portal.gov.cz - Zákony). Tím-
to zákonem byla přidána do živnostenského zákona nová vázaná živnost 
s názvem „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. 
Obsahová náplň této živnosti zní: „ Činnosti spojené s poskytováním nebo 
přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjč-
ky,  úvěry  nebo  jiné  obdobné  finanční  služby  spotřebiteli  věřitelem  nebo 
zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru.“ Dle přechod-
ných ustanovení podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci živnosti vol-
né „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona“, může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Pokud podnikatel do této doby oznámí živnos-
tenskému úřadu, že hodlá v této činnosti pokračovat, zapíše mu živnosten-
ský úřad tuto živnost do živnostenského rejstříku bez správního poplatku 
za předpokladu, že podnikatel doloží, že  tuto činnost k nabytí účinnosti 
tohoto zákona vykonával. Pokud tak podnikatel neučiní, marným uplynu-
tím této lhůty mu živnostenské oprávnění k poskytování nebo zprostřed-
kování spotřebitelského úvěru zanikne. Právnické osoby jsou navíc povin-
ny ustanovit odpovědného zástupce splňujícího dále uvedenou odbornou 
způsobilost.  Podnikatelé,  kteří  začnou  poskytovat  nebo  zprostředková-
vat spotřebitelské úvěry až od 1. ledna 2011, mohou tuto činnost vykoná-
vat pouze na základě nového ohlášení této vázané živnosti živnostenské-
mu úřadu. Stanovená odborná způsobilost pro  tuto živnost  je a)  střední 
vzdělání s maturitní zkouškou, nebo b)  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost, nebo c) 3 
roky praxe v oboru.                                                            Jan Krejča, referent

Pozor na falešné kominíky
Dne 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmín-
kách  bezpečnosti  při  provozu  komínů,  kouřovodů  a  spotřebičů  paliv.  Pod-
le tohoto nařízení může čištění a kontrolu spalinových cest provádět odborně 
způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru komi-
nictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná 
paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je však možné provádět i své-
pomocí.  Jelikož  těchto odborně způsobilých osob není dostatečné množství, 
je možné, že se na trhu objeví falešní „kominíci“, kteří toho budou chtít využít. 
V  následujícím  textu  bychom  vám  chtěli  poradit,  jak  takovému  falešnému 
kominíkovi  nenaletět.  Revizi  spalinových  cest  může  provádět  odborná  oso-
ba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která je 
zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - reviz-
ním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových 
cest. O provedené kontrole, čištění nebo revizi vám musí kominík (revizní tech-
nik) vydat písemnou zprávu, která musí mimo jiné obsahovat číslo zprávy, jmé-
no a příjmení nebo obchodní firmu odborně způsobilé osoby, její identifikač-
ní číslo, číslo osvědčení odborně způsobilé osoby, jméno a příjmení (obchodní 
firmu) a bydliště (sídlo) osoby, u které se kontrola nebo čištění provádí, adre-
su kontrolovaného objektu a specifikaci spalinové cesty. Doporučujeme proto, 
pokud si necháváte zkontrolovat nebo vyčistit komín, abyste si před provede-
ním těchto prací vyžádali od kominíka či revizního technika osvědčení odbor-
ně způsobilé osoby a výpis z živnostenského rejstříku (nebo živnostenský list), 
ve kterém bude uvedena živnost Kominictví. Máte-li pochybnosti, zkontrolujte 
si totožnost kominíka i podle občanského průkazu. Legálně podnikající komi-
ník vám tyto doklady jistě rád předloží. Nebude-li vám chtít kominík oprávnění 
předložit, neváhejte ihned kontaktovat Policii ČR, neboť se tento kominík může 
dopouštět trestného činu neoprávněného podnikání či klamání spotřebitele. Po 
provedení prací pak trvejte na písemném vypracování zprávy. Předejdete tak 
případným potížím, které by vám mohly vzniknout při jednání s pojišťovnou 
nebo s hasičským záchranným sborem, pokud by tyto práce byly provedeny 
odborně nezpůsobilou osobou.                                                  Jan Krejča, referent

Odbor vnitřnich věcí

Zajímavosti z matriky
V Milevsku k 31. 12. 2010 bylo přihlášeno k trvalému pobytu 8821 obča-
nů. Během loňského roku se narodilo v našem městě 78 dětí, z toho 44 
chlapců a 34 dívek. Rodičům nově narozených dětí se nejvíce líbila jmé-
na Emma a Jan (loni se nám narodilo v Milevsku sedm Honzíků). V roce 
2010  zemřelo  87  občanů  města  Milevska.  V  matričním  obvodu  města 
Milevska bylo v roce 2010 uzavřeno 49 manželství, z toho 12 církevních.

Ve čtvrtek dne 3. března 2011 zahájí Milevské muzeum svou letošní náv-
štěvnickou sezónu. Jako každý rok bude i tentokrát první výstava zamě-

řena především na malé návštěvníky. Pracovníci muzea pro ně připravili ve 
spolupráci s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy a soukromými sběrateli 
výstavu k historii populární kovové stavebnice Merkur. Tato stavebnice, která 
i dnes patří mezi pány kluky k těm nejoblíbenějším, má přitom dost dlouhé 
dějiny a její stoleté výročí se kvapem blíží. První verze této stavebnice se obje-
vila už roku 1920, tehdy ovšem ještě pod názvem Inventor. Jednotlivé díly  
byly spojovány zvláštními háčky. Současně se však vyvíjel nový systém pod 
názvem Merkur, kde díly byly spojovány pomocí šroubků a matiček. Název 
i systém Inventor roku 1925 zanikl a od té doby se setkáváme už s tradič-
ním označením Merkur. Od té doby následovala celá řada variant, do nichž 
se obvykle promítl i duch doby, například krabice Merkuru z roku 1955 nese 
na víku budovatelské motivy a uvnitř  jsou návody,  směřující k  sestavová-
ní těžké techniky, jeřábů a bagrů. Merkur z roku 1934 se nese v poklidném 
duchu a návody uvnitř krabice ukazují malým montérům lodě, vlaky a koň-
ské kočáry. Vernisáž výstavy se stručným názvem MERKUR se uskuteční ve 
čtvrtek 3. 3. v 17 hodin a všichni zájemci jsou srdečně zváni.                         vš

Zahájení sezóny
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Odbor investic a správy majetku

Nové formy a postupy řešení v oblasti investic a oprav
Na 3. zasedání Zastupitelstva města Milevska dne 22. 12. 2010 byl schvá-
len rozpočet města na rok 2011 a finanční výhled na celé funkční obdo-
bí až do roku 2014 včetně. V rozpočtu na rok 2011 a výhledu na následné 
roky  jsou vyčleňovány finanční prostředky na  investiční akce a další na 
opravy podle charakteru a specifik majetku města.
Na  základě  zkušeností  z  předcházejících  období  je  v  současnosti  tato 
oblast řešena komplexněji. Jednak probíhají pravidelně porady za řízení 
pana místostarosty s odbory úřadu, které se investicemi a opravami zabý-
vají. Na každé  takové poradě  jsou projednávána opatření probíhajících, 
připravovaných a plánovaných akcí z hlediska jejich plnění, všestrannos-
ti řešení se zapojením zainteresovaných stran a včasnosti přípravy dlou-
hodoběji plánovaných akcí. Základními kritérii jsou počínaje finančními 
prostředky  dle  schváleného  rozpočtu,  včasnost  zahájení  a  realizace  pří-
pravných prací až po dodržení stanovených termínů a kontrolu efektivní-
ho vynaložení finančních prostředků. 
Kromě investic se v rámci porady řeší rovněž oblast rekonstrukcí a oprav 
zařízení a objektů v majetku města. Podařilo se nově na počátku roku roz-
pracovat podklady k potřebným opravám v letošním roce a zapracovat je  
do plánu oprav, který je opět orámován vyčleněnými finančními prostřed-
ky pro tento rok. Plán byl předložen k projednání a schválení v Radě měs-
ta Milevska a je dalším krokem k transparentnosti v oblasti vynakládání 
finančních prostředků města. 
Výše uvedené porady nejsou samoúčelná a uzavřená  jednání. Podle  řešení 
aktuálních problémů jednotlivých oblastí jsou na jednání zváni zástupci pro-
vozovatelů energetických soustav v majetku města (ČEVAK, ZVVZ-E) a dal-
ší odborníci. S provozovateli energetických soustav jsou upřesňovány priority 
daných soustav, koordinována opatření k rekonstrukcím a opravám zařízení 
a je stanoven společný postup při jejich realizaci. Obdobným způsobem byli 
osloveni místní projektanti a byly s nimi projednány možnosti jejich zapojení 
do zlepšování stavu objektů v majetku města. Na základě předložených návr-
hů na úpravy vybraných objektů proběhlo  jejich vyhodnocení a byly Radě 
města Milevska předloženy návrhy na jejich využití.
Výše popsanými opatřeními a postupy jsou vytvořeny předpoklady pro trans-
parentní a kontrolované průběžné a efektivní čerpání rozpočtem vyčleněných 
finančních prostředků. Zkušenosti z několika prvních jednání plně potvrzují 
správnost nastoupené cesty v oblasti řešení investic a oprav v majetku města.

Odbor finanční

Poplatek ze psů pro rok 2011
Oznamujeme, že se blíží termín splatnosti místního poplatku ze psů, kte-
rý  je  splatný  nejpozději  do  31. března.  Poplatníci,  jejichž  poplatek  činí 
více než 600,- Kč ročně, mohou zaplatit ve dvou stejných splátkách nej-
později do 31. března a do 31. srpna. 
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladnách obou budov MěÚ 
Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). K platbě je možné použít 
i platební karty. Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bez-
hotovostním převodem na účet města Milevska číslo 19-0640992319/0800. 
Při bezhotovostní platbě uvádějte pouze správný variabilní symbol, který 
vám  byl  přidělen  správcem  poplatku.  Informace  podá  P.  Zděnková,  tel. 
382504132, e-mail zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Poplatníkem místního poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, 
která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Milev-
ska.  Poplatek  se  platí  ze  psů  starších  tří  měsíců.  Držitel  psa  je  povinen 
ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. 
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povin-
nosti (úhyn psa, jeho ztrátu, darování a prodej). Sazby poplatku se pohy-
bují od 50,- Kč do 1500,- Kč  a jsou uvedené v  Obecně závazné vyhlášce 
města Milevska č. 5/2010 o místním poplatku ze psů – úplné znění nalez-
nete na  internetových stránkách www.milevsko-mesto.cz v sekci „Infor-
mace MěÚ – Vyhlášky, nařízení“.

Pavlína Zděnková, referent

Nejčastěji placené sazby:

Sazba poplatku Kdo ji platí

50,- Kč
Držitel psa chovaného v rodinném domě nebo byt. 
domě do 2 bytů,  jehož  jediným zdrojem příjmu  je 
důchod

300,- Kč Držitel psa chovaného v rodinném domě nebo byt. 
domě do 2 bytů

200,- Kč Držitel psa chovaného v  byt. domě se 3 a více byty, 
jehož jediným zdrojem příjmu je důchod

1000,- Kč Držitel psa chovaného v  byt. domě se 3 a více byty

Odbor dopravy

Neklidné téma: Doprava v klidu
Doprava v klidu, zahrnující zastavení, stání a zejména parkování vozidel, 
je obecně stanovena místní úpravou silničního provozu. V současné době 
se pro obyvatele Komenského ulice  - a nejen pro ně -  stává stále větším 
problémem. Je to dáno zejména nedostatečnou kapacitou stávajících par-
kovacích  míst.  Nedostatek  parkovacích  ploch  způsobuje,  že  řidiči  často 
nerespektují dopravní značení, zejména v nočních hodinách, a s tím souvi-
sejí další problémy: špatná průjezdnost, omezující vozy rychlé záchranné 
služby a hasičů, nemožnost vyvézt komunální odpad, poškozování zeleně 
apod. Řešení tohoto stavu se setkává s velkými problémy. Na druhé straně 
se ale majitelé vozidel musí smířit s tím, že současná situace neumožňuje, 
aby každý mohl parkovat před svým bydlištěm - obyvatelé určitých lokalit 
budou muset i nadále využívat dostupné parkovací plochy v okolí.
Situace na sídlišti Písecké předměstí se podstatně zlepšila po vybudování 
nového parkoviště. Taková možnost, získat  lokálně další parkovací místa 
v ulici Komenského, není. Registrujeme stížnosti nejen z řad obyvatel té-
to lokality, ale negativní odezva na průjezdnost se ozývá i ze strany hasičů, 
záchranky a především obou složek Policie. Nárůst motorizace za posled-
ních 15 let nebyl při výstavbě obytných celků v osmdesátých letech minu-
lého století takto předvídán. Tehdejší nedostatek bytů byl řešen  zástavbou 
vícepodlažních paneláků  a také stavem počtu vozidel na rodinu nebo na 
byt byla kapacita dostatečná. Dnešní situace, kdy jsou v rodině i tři osob-
ní  vozidla,  zcela  mění  situaci  v  řešení  parkovacích  míst  a  tyto  negativní 
důsledky dopravy v klidu musí být odstraněny pouze zajištěním nárůstu 

parkovacích míst. Parkování u domů je řešeno rozšířením stávající míst-
ní komunikace, o pruhy, které umožňují někde kolmé a ve většině podél-
né  státní.  V  místech  kde  jsou  uloženy  kontejnery  na  domovní  a  tříděný 
odpad je vodorovnou dopravní značkou zakázáno stání vozidel a  i  tento 
zákaz je mnohdy nerespektován řidiči parkujících vozidel. Ta parkují také 
na nástupních plochách pro případný zásah hasičů, v křižovatkách a pří-
stupech ke kontejnerům na domovní odpad.
Rozšíření parkovacích ploch v této exponované lokalitě je prostě nezbyt-
ností. Způsob řešení situace vyžaduje proto iniciativu nejen města, ale také 
především majitelů a správců bytového fondu, tedy samospráv Společen-
ství vlastníků jednotek, Stavebních bytových družstev a podobně.
Od  těchto  subjektů  uvítáme  jakoukoliv  iniciativu,  návrhy  na  řešení,  ale 
také vlastní podíl na rozšíření parkovacích míst. Možností je i převedení 
pozemků v bezprostředním okolí bytových domů do jejich majetku a tím 
i usnadnění vytváření zpevněných ploch k parkování. Nestačí nadále pou-
ze nadávat na situaci, která tady je, ale musíme jí také společně řešit a najít 
únosné kompromisy. I tady platí pořekadlo, že kdo chce něco řešit „hledá 
způsoby“ a kdo jen nadávat, ten „hledá důvody“. A je zcela jasné, že v hle-
dání řešení nám nikdo jiný nepomůže.    
Náklady na výstavbu dalších parkovišť přesahují finanční možnosti města, 
proto je nezbytné citlivě posoudit a realizovat především dílčí akce, které 
budou přínosem pro většinu obyvatel a přispějí k větší bezpečnosti, ochra-
ně občanů města i k jejich spokojenosti.

Ing. František Kabele, vedoucí odboru
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Na základě ustanovení článku IV. odst. 6 Vyhlášky města Milevska č. 
31 , ve znění Vyhlášky města Milevska č. 52, Obecně závazné vyhlášky 
města Milevska č. 1/2007 a Obecně závazné vyhlášky města Milevska č. 
1/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje byd-
lení na území města Milevska vyhlašuje Zastupitelstvo města Milevska

V ý b ě r o v é    ř í z e n í
na půjčku finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení

Podmínky výběrového řízení a formulář žádosti je k dispozici na 
informačním místě Městského úřadu Milevsko, u vedoucí odboru 

vnitřních věcí a na www.milevsko-mesto.cz.

ZEPTALI JSME SE… předsedy Maškarního sdružení Karla Procházky

V  sobotu  5.  března  se  v  Milevsku  uskuteční  již  149.  ročník  tradičního 
masopustního průvodu. Předsedou maškarního sdružení je pan Karel Pro-
cházka, kterému jsme položili několik otázek na téma Milevské maškary.
Jak byste zhodnotil své dosavadní působení ve funkci předsedy maš-
karního sdružení?
Minulý  maškarní  průvod  mně,  a  doufám,  že  i  jiným,  udělal  obrovskou 
radost, potěšila mě velká účast masek, návštěvníků  i větší zájem sponzo-
rů, města Milevska a ostatních, kteří pomáhali dle svých možností. Takže si 
myslím, že se Milevské maškary určitě uzdravily. Také jsme se účastnili něko-
lika masopustních průvodů v okolních obcích. Maš-
karnímu sdružení se za podpory sponzorů podařilo 
opravit historický kočár z roku 1898, který byl zapůj-
čen již na dvě svatby a v srpnu na milevském posví-
cení jsme zajistili projížďky z Bažantnice na Vinice. 
Další akcí maškarního sdružení byla účast na tradič-
ním pálení čarodějnic v Milevsku, které poprvé pro-
bíhaly na náměstí E. Beneše. Velice zdařilou akcí byl 
také Pohádkový les konaný první zářijovou sobotu, 
kterého se zúčastnilo cca 1000 návštěvníků. Podíleli jsme se i na mikuláš-
ské nadílce pro seniory v rámci jejich tanečních podvečerů v Domě kultury. 
Poslední akcí v loňském roce bylo vánoční troubení, kdy se podařila obno-
vit tradice pastýřského troubení s koňským spřežením, a tak si mohli oby-
vatelé města na Štědrý den poslechnout koledy hned na několika místech. 
Také bych rád připomněl, že při všech akcí spolupracujeme s Domem kul-
tury a především s jeho ředitelem Vítem Kratochvílem, který je též členem 
maškarního sdružení. Půjčovna kostýmů maškarního sdružení se přestěho-
vala do nových prostor v ulici Čs. Armády, kde je možné zapůjčit masky v 
týdnu před maškarami každý den kromě čtvrtka od 13 do 17 hodin. Tímto 
také zvu všechny obyvatele našeho města na aktivní účast v průvodu.
Jak bude probíhat letošní maškarní průvod?
V  loňském  roce  byl  ustanoven  rekord  v  největším  počtu  masek  v  maš-
karním průvodu, který je zapsán v České knize rekordů. Průvod se konal 
v Dolních Kounicích u Brna. Sešlo se 196 masek. Týden potom bylo při 
Milevských maškarách cca 240 účastníků v maskách, ale rekord nebyl pře-
konán,  jelikož  jsme nebyli  zaregistrováni. Začátkem  tohoto  roku  vznikl 
nápad, že bychom se letos mohli pokusit o zápis do České knihy rekor-
dů a  tím překonat hlavně sami  sebe. Oslovili  jsme okolní obce, organi-
zace,  firmy  i  jednotlivce  k  účasti  v  maškarním  průvodu.  Milešov  se  již 
mnoho  let účastní našeho maškarního průvodu a  loni  také pohádkové-
ho lesa. Zatím máme přislíbenou účast i dalších obcí: Sepekov, Borovany, 

Přeborov, Skály, Petrovice, Křenovice, Hrejkovice, Veselíčko i město Písek 
i od dalších organizací a také firem. Maškarní průvod vyjde úderem 14. 
hodiny od Domu kultury, masky projdou kolem komisaře z pelhřimovské 
agentury Dobrý den, který je bude pečlivě sčítat, průvod půjde po loňské 
trase na nám. E. Beneše, kde bude probíhat kulturní program, usmrcení 
Bakuse a zde také dojde k vyhodnocení a vyhlášení počtu zúčastněných 
masek. V rámci kulturního programu vystoupí kapely Pouličníci, Péro za 
kloboukem  či  The  Marshalls.  Chybět  nebude  ani  vystoupení  šermířské 
skupiny Corpus Bellatores ze Sedlčan. Na náměstí bude již od rána probí-
hat masopustní jarmark. Na náměstí program ale nekončí! Maškarní rej 
se přesune do Domu kultury. Program zde rozjede v 15.30 hodin maso-
pustní diskotéka pro děti  i dospělé, kterou bude uvádět Šárka Kašparo-
vá. Večer na ní naváže maškarní zábava s oblíbenou skupinou Elizabeth, 
to vše doplněné o kulturní program. Podrobnější informace naleznete na 
plakátech nebo na www.milevskemaskary.cz
Podařilo se sehnat dostatek sponzorů?
Byl  jsem  mile  překvapen,  že  se  nám  podařilo,  asi  i  zásluhou  loňského 
úspěchu, získat velké množství sponzorů, kterým bych chtěl touto cestou 
poděkovat a věřím, že i příští rok při 150. výročí maškar nám budou všich-
ni i nadále takto nakloněni.
Jak se příprava maškarního průvodu odrazila na vašem osobním životě?
Po uvedení do funkce předsedy Maškarního sdružení jsem se začal více 
zajímat o kulturní život v našem městě a i osobně jsem se zúčastnil růz-
ných akcí. Koncem roku jsem byl jmenován členem kulturní komise Rady 
města Milevska. Mnoho mých přátel a známých se prvně zúčastnilo maš-
karního průvodu, také renovace a výroby starých i nových masek. Posled-
ní dobou mezi sebou řešíme letošní maškary – dá-li se tak říct „od rána do 
večera“. Už několik měsíců před průvodem mám minimum volného ča-
su. To samé bylo i před pohádkovým lesem. Osobně jsem se účastnil dvou 
podobných akcí v okolí a myslím, že náš výsledek stál za to! Bylo to i díky 
velké  účasti  pracovníků  městského  úřadu,  vedení  města  i  pana  starosty 
převlečených za pohádkové bytosti.
Jaké jsou další plány maškarního sdružení v tomto roce?
Opět se budeme podílet na akcích jako je pálení čarodějnic, pohádkový 
les, mikulášská nadílka, pastýřské troubení a od začátku školního roku též 
přípravy příštích Milevských maškar, které čeká již 150. ročník. Některé 
nápady nosíme v hlavách již dnes. Pevně věříme, že to bude pro Milevsko 
a nejen pro něj významná událost tohoto formátu v ČR.

Děkujeme za rozhovor

Na pozvání starosty Zdeňka Herouta a radního Martina Kupce nav-
štívil v pondělí 24. 1. 2011 naše město náměstek ministra vnitra pro 

veřejnou správu a  státní  tajemník MV František Vavera s doprovodem 
svých kolegů. Setkání proběhlo na radnici v přátelské atmosféře. Hlavní-
mi tématy diskuse byly některé zvažované či již připravované legislativ-
ní a další změny, které mohou mít dopad do oblasti samosprávy a vyko-
návané státní správy. Obě dvě strany si v tomto vyměnily své poznatky. 
Setkání se zúčastnil také tajemník městského úřadu František Troják.

Návštěva náměstka ministra 
vnitra v Milevsku

Organizační sdělení pro účastníky 
maškarního průvodu

Sraz účastníků maškarního průvodu je od 13 hodin 
před Domem kultury v Milevsku.
Registrace všech účastníků proběhne u vstupu do lout-
kového sálu (vedlejší vchod do DK).
Žádáme všechny účastníky, aby se registrovali hned po 
svém příchodu k Domu kultury, každý registrovaný 
účastník maškarního průvodu získá při registraci vol-
nou vstupenku na odpolední a večerní program v DK 
Milevsko společně s kuponem na občerstvení.
Na trase budou všichni účastníci vycházející od DK 
započítáni do pokusu o rekord sčítacím komisařem 
agentury Dobrý den Pelhřimov.

•

•

•

•

Zájemci o zapůjčení masek mohou navštívit půjčovnu Maš-
karního sdružení na nové adrese: ulice Čs. Armády 776 
(proti autobusové zastávce u SOŠ a SOU Milevsko) v týdnu 
od 28. 2. do 5. 3. denně kromě čtvrtka od 13 do 17 hodin. 
Tel.: 608 638 757 K. Procházka, 607 743 600 V. Kratochvíl.
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čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26.  17.30 a 20.00 97 min.
Odcházení     2d
ČR – Příběh dle divadelní hry Václava Havla. Hrají: Josef Abrahám, Dagmar 
Havlová, Vlasta Chramostová, Eva Holubová, Jan Budař…

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

neděle 27.,  pondělí 28.   17.30 a 20.00  118 min.
KrálOva řeč     2d
Anglie/Austrálie - Příběh anglického krále Jiřího VI. (Colin Firth), manžela 
Alžběty, který se stává držitelem anglického trůnu. Pro jeho koktavost jej 
okolí považuje za neschopného, a proto se rozhodne využít pomoci hlaso-
vého odborníka.  Film má nominace na Oskara! 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

úterý 29.     17.30 a 20.00  148 min.
Biutiful
Španělsko/Mexiko - Konfliktní bývalý narkoman (Javier Bardem) musí ustát 
i ty největší životní rány a pro své děti je odhodlán jít až na hranice svých sil.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 75,- Kč

středa 30., čtvrtek 31.   17.30  76 min.
autOpOhádKy     2d
ČR – Animovaný povídkový film režiséra Břetislava Pojara o tom, že dnešní 
auta mají technickou dokonalost, ale chybí jim vznešenost a půvab.

vstupné: 80,- Kč

středa 30., čtvrtek 31.   20.00  111 min.
dilema      2d
USA – Komedie o problému co udělat, když zjistíte, že vašeho přítele pod-
vádí jeho žena s potetovaným svalovcem? Hrají: Jennifer Connelly, Winona 
Ryder, Vince Vaughn…                        do 12 let nepřístupný, vstupné 80,- Kč

Předpoklad na duben: Děcka jsou v pohodě, Norské dřevo, Fighter, Sucker 
Punch, Zdrojový kód, Londýnský gangster, Drive Angry, Obřad, Všemocný, Hop, 
Hlavně nezávazně, Světová invaze, Máma mezi marťany, Čertova nevěsta.

Kultura a sport v Milevsku a okolí – BřeZen 2011

úterý 1., středa 2.    17.30   75 min.
GnOmeO a Julie     3d
Anglie - Animovaný film podle Shakespearova námětu, kde nestojí pro-
ti sobě Montekové a Kapuleti, nýbrž červení a modří zahradní trpaslíci (od 
tvůrců Shreka a Madagaskaru).                                                    vstupné: 120,- Kč

úterý 1., středa 2.    20.00   107 min.
hezKé vstávání     2d
USA – Noční můry televizní produkční. Komedie obdobná jako Ďábel nosí 
Pradu – shodná scenáristka.             do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5.  17.30 a 20.00  83 min.
OstrOv svaté heleny    2d
ČR – Příběh zpěváka Františka, který se živil jako hudebník na zaoceánských 
lodích. Postupně se odcizil své rodině, zůstal sám a vydává se hledat svou dceru.

vstupné: 80,- Kč

neděle 6., pondělí 7.    17.30 a 20.00  120 min.
the sOcial netwOrK
USA – Zrození Facebooku, nejrevolučnějšího sociálního fenoménu. Dost 
nominací na letošního Oskara.                                                        vstupné: 70,- Kč

úterý 8., středa 9.    17.30 a 20.00  98 min.
nevinnOst      2d
ČR – Film Jana Hřebejka.                    do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12.   17.30 a 20.00  106 min.
správci Osudu    2d
USA – Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je to úplně jinak, co když 
nás někdo řídí. Hrají: Matt Damon, Emily Blunt a další.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

neděle 13., pondělí 14., úterý 15.  17.30  103 min.
ranGO      2d
USA – Dobrodružství jedné divné ještěrky. Česká verze.           vstupné: 80,- Kč

neděle 13., pondělí 14., úterý 15.  20.00  101 min.
černá laBuť     2d
USA – Co všechno byste obětovali pro sen? Natálie Portman v hlavní roli psy-
chologického thrilleru, který má nominaci na čtyři Zlaté Glóby a našlápnuto 
pro Oskara!                                                    do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

čtvrtek 17. - neděle 20.   17.30 a 20.00  109 min.
sanctum         3d
USA – Úplně nejnovější snímek od Jamese Camerona následuje tým jeskyn-
ních potápěčů, kteří se ukryli před tropickou bouří v neprobádaném systé-
mu jeskynních dutin.                          do 12 let nepřístupný, vstupné: 130,- Kč

pondělí 21., úterý 22., středa 23.  17.30 75 min.
fimfárum - dO třetice všehO dOBréhO        3d
ČR – Další pokračování začíná pohádkou Jak obři na Šumavě vyhynuli…

vstupné: 130,- Kč

pondělí 21., úterý 22., středa 23.  20.00  116 min.
variete      2d
USA – Romantické muzikálové drama. Jejich krása a dokonalost zastíní i záři 
reflektorů. Hrají: Christina Aguilera, Cher, Eric Dane…           vstupné: 80,- Kč

úterý 1. 3.    18.00 loutkový sál
turisticKá Beseda – čína, tiBet, nepál 
Klub českých turistů. Vypráví a promítá Mgr. Karel Dvořák.

čtvrtek 3. 3.   18.00  učebna č. 1
Beseda irisdiaGnOstiKa 
– OKO – dO duše OKnO
Přednáší Jitka Hanzalová. Přesná diagnóza hlavních příčin zdravotních potíží 
z oční duhovky u dětí i dospělých a navržení řešení. Psychický rozměr zdra-
votních potíží. Jak posílit imunitní systém u dětí i dospělých. Pitný režim 
u dětí i dospělých. Intolerance na potraviny způsobující zdravotní potíže. Alfa 
a Beta glukanové přípravky z hlívy ústřičné. Vstupné zdarma. Po besedě se 
pro zájemce uskuteční vyšetření oční duhovky.

sobota 5. 3.    13.00  nám. E. Beneše
milevsKé mašKary 2011 aneb milevské maška-
ry míří do české knihy rekordů
PRŮVOD MILEVSKEM  od 14.00 od Domu kultury
Trasa průvodu: DK Milevsko – Nádražní ul. – Tyršovo nám. – Havlíčkova ul. 
– Růžová ul. – nám. E. Beneše – Riegrova ul. – Husovo nám. – Riegerova ul. 
– nám. E. Beneše

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

kino@dkmilevsko.cz

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
nádražní 846 • tel.: 383 809 200

info@dkmilevsko.cz
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DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ REJ  od 15.30 velký sál 
Hraje: Šárka Kašparová, vstupné: v masce zdarma, ostatní 30,- Kč
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA  od 19.00  velký sál 
Hraje: Elizabeth, vstupné: v masce zdarma, ostatní 60,- Kč
Podrobnější informace na plakátech a www.milevskemaskary.cz a www.dk-
milevsko.cz.

středa 9. 3.    14.00 – 17.00 učebna č. 2
zdravOtní pOJišťOvna 
ministerstva vnitra čr

čtvrtek 10. 3.    dopolední hodiny velký sál
pOhOdáři pelhřimOv
Určeno pro místní školy.

čtvrtek 10. 3.    18.00  malý sál
tOulKy za pOznáním
Audiovizuální cestovatelský pořad v podání agentury Pohodáři Pelhřimov – 
bližší informace na plakátech…

pátek 11. 3.    19.30 prostory DK
reprezentační ples sOš a sOu milevsKO
Hraje: Elizabeth. V rámci plesu budou stužkováni maturanti z tříd POD3, PT-
POD3 a absolventi KTP3 a ZOZS3. Více informací na www.issou-milevsko.cz

neděle 13. 3.    17.00 – 21.00 velký sál 
JarO na parKetu – první jarní taneční setkání
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje Zelená šestka. Pořá-
dají: Dům kultury a Sociální služby Města Milevska. Předprodej vstupenek 
v kanceláři DK, tel. 383 809 200.                                                                    

  vstupné: 50,- Kč

úterý 15. 3.    16.00 – 21.30    výuková učebna
Kurzy mOniKy BrÝdOvé
16.00 PRÁCE S FIMO HMOTOU (TECHNIKA KLIMT) 
– Délka kurzu cca 2 hodiny, cena: 340,- Kč. 
18.30 VELKÝ TEXTILNÍ KURZ 
– Délka kurzu cca 3 hodiny, cena: 440,- Kč. 

středa 16. 3.    19.30  velký sál
Blázinec
Velmi černá komedie v podání Divadelního souboru Lužnice z Bechyně. Před-
prodej vstupenek v kanceláři DK, tel. 383 809 200.                   vstupné: 50,- Kč

čtvrtek 17. 3.    10.30 – 20.00 velký sál DK
seniOr KluB zvvz – valná hrOmada
Začátek v 14.30 hod. v Domě kultury, (předprodej zájezdů od 10.30 hod.), jen 
pro členy Senior klubu ZVVZ. Od 17.00 hod. taneční večer – hudba Jan Cihlář.

čtvrtek 17. 3.    18.00  výuková učebna
disKusnĚ vzdĚlávací večer
carvinG – deKOrativní vyřezávání z OvOce 
a zeleniny
Vše o carvingu, ukázka již vyřezaného ovoce a zeleniny, praktické rady, postupy. 

vstupné: 30,- Kč

pondělí – pátek 21. – 25. 3.   08.00 – 12.00  poč. učebna
pc Kurz – seniOr KluB zvvz milevsKO

středa 23. 3.    17.00  velký sál
veřeJné zasedání zastupitelstva 
mĚsta milevsKa

GALeRIe M
nám. e. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

středa 2. 3.    17.00 
vernisáž výstavy - mOmenty spOrtu OBJeKti-
vem fOtOGrafů JihOčesKÝch tÝdeníKů
Vystavují sportovní redaktoři a spolupracující fotografové: fotografové Ivo 
Bukač a Jan Škrle, Diana Procházková – Milevské noviny, Václav Kozma – Písecké 
postřehy, Tomáš Krejčí – Týdeník Táborsko, Jan Petráš – Týdeník Strakonicko.

čtvrtek 3. 3. 
vÝstava mOmenty spOrtu OBJeKtivem 
fOtOGrafů JihOčesKÝch tÝdeníKů
Vystavují sportovní redaktoři a spolupracující fotografové. 
Výstava potrvá do 31. 3.

čtvrtek 31. 3.    19.00  
hudeBní sKlepy – Jiří schmitzer
Herec, písničkář a kytarista Jiří Schmitzer, absolvent DAMU vystoupí v Milevsku 
v rámci Hudebních sklepů. Působí také jako skladatel, skládal hudbu pro diva-
delní inscenace (mimo jiné i pro Národní divadlo). Vystupuje převážně s humor-
nými písničkami. Vydal již čtyři alba. Zpíval také na albu Bratří Ebenů. Vstupenky 
v předprodeji v kanceláři DK Milevsko a v Galerii M.                     vstupné: 150,- Kč

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

čtvrtek 3. 3.   17.00
vernisáŽ vÝstavy s názvem merKur
Výstava potrvá od pátku 4. 3. do neděle 1. 5.  

neděle 27. 3.   9.00 – 17.00
ii. den KvĚtin        
Výstavně – prodejní akce.

středa 23. 3.     18.00  loutkový sál
univerzita třetíhO vĚKu

čtvrtek 24. 3.   18.00  učebna č. 1
Beseda irisdiaGnOstiKa 
– OKO – dO duše OKnO
Přednáší Jitka Hanzalová. 

pátek 25. 3.     19.00 prostory DK
maturant rOKu 
- Gympl vs. inteGrOvKa milevsKO 2011
Hvězdně obsazený poslední maturitní ples roku 2011! Ples, na kterém se utkají 
třídy Gymnázium Milevsko - 8. X. a SOŠ a SOU Milevsko - MSP4. Máte posled-
ní možnost spolu s nimi zažít znovu maturitní ples a rozhodnout o vítězi pro 
rok 2011. První soutěžní klání v Milevsku tohoto rázu! Na plese vzniknou dvě 
stage - plesová a disco stage. Ples bude zakončen after párty přímo na sále! 
Veškeré informace a novinky budou aktualizovány na Facebooku! 

sobota 26. 3.    15.00  velký sál 
michal na pOKračOvání - michalův salát
Michal Nesvadba z Kouzelné školky přiveze nový pořad.    vstupné: 145,- Kč

pondělí – pátek 28. – 31. 3.   15.00 – 19.00  poč. učebna
pc Kurz – fOtOGrafie 
- seniOr KluB zvvz milevsKO
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úterý 1. 3.     18.00  loutkový sál DK
turisticKá Beseda - čína, tiBet, nepál 
Vypráví a promítá Mgr. Karel Dvořák.    

pátek 4. 3. 
líšnice 
Setkání účastníků letních sokolských putování, pouze pro přihlášené. Odjezd 
vlakem 17.39 hod.                                                                  Vede: Zuzana Sekalová

sobota 5. 3.
K pramenům OsecKéhO pOtOKa 
Délka trasy do max. 6 km - změna s ohledem na účast na milevských maška-
rách. Sraz v 9.30 u obchodu Jednoty Centrum na náměstí E. Beneše.

Vede: Vladimír Ondruška 

neděle 6. 3. 
BOŽeJOvice
Odjezd vlakem v 8.17 hod.                                                  Vede: Zuzana Sekalová

sobota 12. 3. 
JetĚtice
Odjezd vlakem 7.35 hod.                                                     Vede: Zuzana Sekalová

sobota 12. 3. 
BílinsKÝ pOtOK 
Délka trasy bude přizpůsobena podle počasí, stavu cest a zájmu účastníků – 
trasa min. 8 km, maximálně do 13 km – projdeme i kousek podél potoka. Sraz 
v 9.30 hod. u obchodu Centrum na náměstí.           Vede: Vladimír Ondruška 

sobota 19. 3. 
Jarní vyKrOčení – zahájení turistické sezony 
Trasa: Vlastec, Struhy, Temešvár, stará silnice k bývalému mostu, Podolský 
most, Červená nad Vltavou, cca 16 km, dle zájmu možnost prodloužení do 
Milevska. Sraz v 7.35 hod. na nádraží ČD, odjezd v 7.40 hod. do Vlastce, návrat 
14.15 nebo v 16.15 hod.                                                                  Vede: Karel Kůrka 

neděle 20. 3.
petrOvicKO
Odchod od Humaniky v 8.30 hod.                                    Vede: Zuzana Sekalová

sobota 26. 3.
vítání Jara 
Jarní kilometry 2011 s turistickou sazkou v Táboře na Harrachovce. Start na 
nádraží ČD v Táboře v 9.45 – 11.15 hod., trasa 8,5 km. Sraz na nádraží ČD 
v Milevsku, odjezd v 8.17 hod.                                       Vede: Vladimír Ondruška 

KLUB ČeSKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

zimní stadiOn:
Veřejné bruslení: dle rozpisu na www.spos-milevsko.cz
Hokejové zápasy: dle rozpisu na www.spos-milevsko.cz

spOrtOvní hala:  
3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3. ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
06. 03.      Handball Milevsko - Strakonice, házená
12. 03.        Závody v moderní gymnastice
19. 03.       ZVVZ turnaj v kopané
20. 03.       Handball Milevsko - Jindřichův Hradec, házená

letní stadiOn:  
05. 03.  08.00 - TJ Jesenice  10.00 - TJ Březnice
                     12.00 - TJ Čimelice - Petrovice 14.00 - muži A - Třeboň
                     16.00 - TJ Krásná Hora 18.00 - muži C
06. 03.        10.00 - st. dorost - Soběslav  12.00 - ml. dorost - Soběslav
                     14.00 - junioři - Malšice 16.00 - TJ Božetice 
                    18.00 - TJ Chyšky
12. 03.        10.00 - st. žáci - FK Tábor  11.30 - ml. žáci - Tábor
 13.00 - junioři - Kostelec  15.00 - TJ Březnice 
 17.00 - TJ Sepekov   19.00 - Muži C
13. 03.        10.00 - st. dorost - Sedlčany 12.00 - ml. dorost - Sedlčany
 14.00 - muži A - Soběslav  16.00 - TJ Božetice
 18.00 - Chyšky   
19. 03. 08.00 - TJ Kostelec   10.00 - st. žáci - Soběslav
                 11.30 - ml. žáci - Soběslav 14.00 - TJ Čimelice - Bernartice 
                  16.00 - TJ Jistebnice  18.00 - Muži C
20. 03.        10.00 - st. dorost - Sepekov 12.00 - ml. dorost - Sepekov
                    14.00 - junioři - Soběslav 16.00 - TJ Božetice
                 18.00 - SK Vysoký Chlumec 
26. 03.        11.30 - mladší žáci - Mirovice 13.00 - Čimelice - Řepeč
                  15.00 - junioři - Bernartice  17.00 - TJ Božetice 
27. 03.      10.00  st. dorost - Sp. Sezimovo Ústí 
 12.00  ml. dorost - Sp. Sezimovo Ústí 
 15.00  muži A - Dražice

letní stadiOn - 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

8., 15., 22., 29. 3.   15.30
internet při KávĚ
14. - 18. 3. 
amnestie a reGistrace zdarma
úterý 15. 3.   18.00
Beseda s JihOčesKÝmi spisOvateli 
Janem Bauerem a františKem niedlem
do 20. 5. 
sOutĚŽ na téma
která  postava  z  českých  dějin mě  nejvíce zaujala. Soutěžní práce odevzdá-
vejte do 20. 5. 2011. Výsledky zveřejníme a výherce odměníme 1. 6. 2011 
v 14.30 v dětském oddělení.

Dětské oddělení:
úterý 8. 3. MAŠKARNÍ ÚTERÝ 
14. - 18. 3. TÝDEN ČTENÍ
pátek 1. 4. TÝDEN S ANDERSENEM

MěSTSKá KnIHOVnA MILeVSKO 
www.knihmil.cz

nám. e. Beneše 1 • tel. 382 521 231

DDM MILeVSKO
 na Tržišti 560 • tel.: 382 521 296

středa 9. 3.    14.00
šiKOvné ručičKy 
Tvoříme dle vlastní fantazie obrázky (koláže, dekupáž). Akce je určena  
dětem od 7 let. 

pondělí 21. 3.   14.00
prOBOuzení Jara 
Přijďte, budeme tvořit zápichy z proutí a jarní výzdobu. Dobrou náladu 
a radost z jara s sebou. Pro děti od 7 let.
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – BřeZen 2011

sobota 5. 3. 10.00 turnaj 2. třídy
neděle 6. 3. 10.00  přátelský zápas 3. třídy
sobota 12. 3. 09.00 3. třídy Hluboká nad Vltavou
neděle 13. 3. 14.15 přátelský zápas 3. třídy

HC MILeVSKO 2010 
www.hcmilevsko2010.cz

Tel.: 603 731 241 • hcmilevsko2010@seznam.cz

MILíSeK – CenTRUM MLADé RODInY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

úterý 8. 3.
zápis anGličtina prO dĚti - 10 - 12 let 
Zaměřeno na komunikaci v Aj. Cena 10 lekcí/500,- Kč.

sobota 12. 3.  15.00 fitness sál SPOS Milevsko
dĚtsKÝ Karneval 
Pro malý i velký plný her, soutěží a písniček.

Vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč

OS DIACeL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

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

sobota 5. 3. 
milevsKé mašKary 
Účast v průvodu, zapojení do pokusu vytvořit rekord do České knihy rekordů.

středa 9. 3. 
BřeznOvé lyŽOvání na mOnínci 
Podle sněhových podmínek.

sobota 12. 3.    9.00 
Beseda neJen O cuKrOvce 
Divadelní kavárna Písek. Pro členy i veřejnost.

sobota 12. 3.
vÝlet dO písecKÝch hOr 
Pro členy OS Diacel Písek.

neděle 27. 3.
Bad fÜssinG 
Zájezd do termálních lázní - pro členy i pro veřejnost - info na telefonu.

sobota 5. 3.  JIRKA VÁGNER
  Akustický recitál frontmana kapel TETOVANÉ PRDELE 
  a KLEKLÝ PEPA.
sobota 12. 3.  SUTEREN 
  Koncert Milevské rockové formace.
sobota 26. 3. SEBASTIEN RIEGELE
  Ochutnávka pšeničného kvasnicového ležáku 
  pivovaru AUGSBURG.

STeAKHOUSe nA PALUBě
ul. nádražní 752 • tel: 777 818 565

www.demence.unas.cz

středa 9. 3.   
šKOlení řidičů
Přednáší p. Tollinger. Školení se koná v přízemí budovy GŘ ZVVZ a je jen pro 
členy, protože je omezený počet míst. Pro členy s příjmením začínajícím na 
A – K je začátek v 9.00 hod., pro ostatní ve 12.30 hod.

středa 16. 3. 
zájezd č. 3 – divadlO česKé BudĚJOvice
Další divadelní zájezd na operetu: Mamzelle Nitouche. Odjezd od klubov-
ny v 16.45 hod. (se zastávkou u spořitelny). Představení začíná v 19.00 hod, 
trvá s přestávkami 2 hodiny 45 minut. Cena zájezdu včetně vstupenky je 
150,- Kč, partner 180,- Kč.

čtvrtek 17. 3.   
valná hrOmada
Začátek v 14.30 hod. v Domě kultury,  jen pro členy. Předprodej zájezdů od 
10.30 hod. ve vestibulu Domu kultury. Od 17.00 hod. taneční večer – hud-
ba Jan Cihlář.

pondělí 21. až pátek 25. března 
Kurz práce s pOčítačem 
Základní kurz - seznámení s počítačem, psaní v programu WORD, používání 
elektronické pošty a vyhledávání zajímavých informací na internetu. Koná 
se v učebně Domu kultury v době od 8.00 do 12.00 hod. Poplatek pro členy 
250, Kč, nečlenové 500,- Kč.

čtvrtek 24. března    
setKání JuBilantů
Začátek v 15.00 hod. v Domě kultury. Jen pro pozvané členy, kteří letos 
dovrší 65, 70, 75, 80, 85 let. 

pondělí 28. až čtvrtek 31. března
Kurz práce s pOčítačem – úpravy fotografií
Základní zpracování a úpravy digitálních fotografií na počítači. Účastníci se 
seznámí s programem  Zoner  Photo  Studio 12. Čtyřdenní kurz  v době od 
15.00 do 19.00 hod. v učebně Domu kultury. Poplatek pro členy 200,- Kč, 
nečlenové 400,- Kč + program.

SenIOR KLUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub

Máte zájem dostávat Milevský 
zpravodaj v elektronické podobě?

Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz 
a my vám jej každý další měsíc zašleme.
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Italský stavitel v Milevsku
Už od časů císaře Rudolfa II. se české země hemžily množstvím italských 
řemeslníků,  které  přilákala  do  Prahy  blízkost  císařského  dvora.  Postu-
pem  času  se  u  nás  některé  italské  rodiny  usadily  natrvalo,  což  se  týká 

zejména  zedníků  či  stavite-
lů, protože  Italové byli proslu-
lí kvalitou stavebních prací. Ne 
nadarmo se ostatně říká, že to 
byly  právě  ruce  italských  sta-
vitelů, které vystavěly v minu-
lém století celý New York. Také 
v Milevsku, konkrétně ve zdej-
ším  klášteře,  máme  památky 
na  působení  italského  stavite-
le.  Na  sklonku  17.  století  zde 
pracoval Silvestro Carlone ml., 
který tady na objednávku stra-
hovských premonstrátů prová-

děl stavbu budovy dnešního děkanství na prvním nádvoří a také úpravy 
budovy  nynějšího  muzea.  Carlone  v  letech  1682-90  stavěl  na  Strahově 
v premonstrátském klášteře zimní refektář a jeho práce byla natolik kvalit-
ní, že roku 1691 došlo k uzavření smlouvy na stavební práce v milevském 
klášteře. Podle smlouvy mu mělo být vyplaceno 2.500 zlatých, což zna-
mená,  že  stavebních  pra-
cí  bylo  poměrně  hodně. 
Roku  1696  mu  tato  část-
ka byla skutečně vyplace-
na.  Silvestro  Carlone  ml. 
pocházel ze Scarie v údo-
lí  Intelvi,  narodil  se  roku 
1656  a  byl  synem  Jose-
fa  a  Domeniky  Carlone. 
Roku 1670 byl propuštěn 
z  učení  v  pražském  sta-
roměstském  stavitelském 
cechu, v říjnu 1680 se stal 
měšťanem  Starého  Měs-
ta Pražského a roku 1682 
se oženil s Barborou, dcerou Daniela Samce. Měli spolu celkem 9 dětí, 
z nichž však tři zemřely krátce po narození. Carlone bydlel se svou rodi-
nou v Široké ulici, v domě U tří zlatých lilií (dnes dům čp. 24). Počátkem 
roku 1697 však vážně onemocněl a dne 4. ledna sepsal svou závěť. Jeho 
obavy byly oprávněné a stavitel už 22. ledna téhož roku 1697 ve věku pou-
hých 41 let zemřel. Byl pohřben na hřbitově u kostela sv. Martina ve zdi. 
Krátce před jeho smrtí se narodila jeho poslední dcera Anna Františka, 
která však svého otce přežila jen o dva týdny. Manželka Barbora přežila 
svého muže o 12 let a zemřela roku 1709 ve věku 46 let. V Praze tehdy 
žila celá řada nositelů jména Carlone a většina z nich byli zedníci, kame-
níci či stavitelé. Pouze jediný z nich, Silvestro Carlone ml., však působil 
i v Milevsku a byť se dožil jen krátkého věku, zanechal nám zde zajímavé 
doklady o italském barokním stavitelství v českých zemích.                    vš 

Střípky z minulosti

Vlevo od brány budova děkanství, kterou 
stavěl Carlone koncem 17. století. Rytina 
Marka Müllera z doby kolem roku 1720.

Carloneho budova dnes. Foto L. Panec.
Sociální služby Města Milevska

Příspěvek na péči v domově pro seniory
Příspěvek  na  péči  je  dle  zákona  č.  108/2006  Sb.  v  platném  znění  stát-
ní  dávkou  poskytovanou  fyzickým  osobám  v  nepříznivé  sociální  situ-
aci,  které  jsou  závislé  na  pomoci  jiné  fyzické  osoby.  Účelem  této  dáv-
ky je umožnit osobě, aby si podle vlastního uvážení zajistila potřebnou 
pomoc,  a  to  buď  v  rámci  rodiny  anebo  prostřednictvím  poskytovatele 
sociálních služeb formou poskytnutí některé ze sociálních služeb, popří-
padě prostřednictvím  jiné  fyzické nebo právnické osoby. Péčí o vlastní 
osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění 
či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se 
rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, např. schop-
nost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obsta-
rat  si  osobní  záležitosti,  uvařit  si,  vyprat  a  uklidit.  Částka  příspěvku  je 
určena na „nákup služeb“. V domově pro seniory je z částky příspěvku na 
péči zajištěna pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla 
a pití, pomoc při pohybu po pokoji a budově domova, pomoc při ranní 
a večerní hygieně, celkové koupeli, poskytnutí podpory při upevňování 
a rozvoji soběstačnosti, zajištění volnočasových aktivit (cvičení, trénink 
paměti, aj.), obstarávání osobních záležitostí (vyřízení příspěvku na péči, 
změna  trvalého  pobytu,  žádost  o  občanský  průkaz).  Příspěvek  na  péči 
není  určen  na  úhradu  doplatků  za  léky,  hygienických  potřeb,  nákupů, 
donášku nákupů, pedikúru, doprovod klienta mimo domov pro senio-
ry. Pokud jsou příjemci příspěvku na péči poskytovány pobytové sociální 
služby v domově pro seniory, náleží částka přiznaného příspěvku na péči 
v plné výši registrovanému poskytovateli dle §73, odst. 4 a). A to po celou 
dobu pobytu. Dojde-li v průběhu měsíce k úmrtí klienta, je proveden tzv. 
přechod nároku a příspěvek je poukázán poskytovateli, jelikož dle § 16, 
odst. 3 zákona o sociálních službách, nárok na příspěvek není předmě-
tem dědictví.                                    Jaroslava Hrůzová, sociální pracovnice

V neděli dne 27. března 2011 se v Milevském muzeu uskuteční v pořadí 
už II. Den květin. Tato výstavně - prodejní akce v loňském roce zazname-
nala velký zájem veřejnosti, a tak se milevští muzejníci rozhodli v ní dále 
pokračovat. V přízemí i prvním patře muzea si tak zájemci budou moci 
prohlédnout a zakoupit květiny živé i suché, a také si prohlédnout květi-
nové kompozice a příležitostné vazby, zejména svatební. Akce se zúčast-
ní firmy z Milevska, Kovářova, Chýnova, Písku  i Tábora. Pro případné 
zájemce uvádíme, že ještě 1 - 2 volná místa jsou k dispozici, a tak pokud 
by měl někdo zájem vystavovat či prodávat květiny či sazeničky, může se 
přihlásit v Milevském muzeu. Den květin se bude konat v neděli 27. břez-
na 2011 od 9 do 17 hodin.                                                                             vš

Den květin

Služby Města Milevska

Červené kontejnery na elektroodpad
Téměř  šest  let  systematického  sběru  elektroodpadu  už  značně  ulevilo 
nejen životnímu prostředí, ale významně pomohlo i obcím, jimž vybudo-
vání nových  sběrných míst ušetřilo už  stovky milionů korun. Stále však 
trvá problém s  tříděním drobného elektroodpadu. Občané  totiž obvykle 
nepovažují vyhození malého vysloužilého spotřebiče do směsného odpa-
du  za  natolik  velký  prohřešek,  aby  kvůli  němu  vážili  cestu  do  nejbližší-
ho  sběrného  místa.  Kolektivní  systém  ASEKOL  se  proto  snaží  co  nejví-
ce zjednodušit i sběr menších vysloužilých elektrozařízení. K tomu účelu 
pro obce zajistil červené stacionární kontejnery na elektroodpad a baterie 

–  tedy  další  barevnou  nádo-
bu  umísťovanou  vedle  tra-
dičních  modrých,  zelených 
a  žlutých  kontejnerů.  Kaž-
dý  červený  kontejner  by  měl 
být  k  dispozici  pro  přibližně 
3000  obyvatel.  Zpětný  odběr 
elektrických  zařízení  nedo-
sahuje  takové  obrátkovosti 
jako další  tříděný komunální 
odpad. V Milevsku jsou nově 
umístěny  kontejnery  v  těch-
to  místech:  Čs.  Armády  830, 
Komenského  1271,  Písecké 
předměstí  1344  a  F.  Kudláč-
ka  1176.  Do  červeného  kon-
tejneru  lze  vhazovat  drobné 

elektrospotřebiče  a  baterie.  Je  tak  vhodný  například  pro  klávesnice,  kal-
kulačky, mobilní  telefony, discmany nebo elektrické a elektronické hrač-
ky. Rozměr otvoru pro vhození 30 x 50 cm odpovídá standardní velikosti 
počítače. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, 
zářivky a úsporné žárovky.
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vádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových akti-
vit. Cílem projektu  je prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit 
a  zefektivnit  výuku,  podpořit  další  vzdělávání  učitelů,  vytvořit  a  následně 
používat nové metodické pomůcky a učební materiály. A jak to bude pro-
bíhat konkrétně u nás? Projekt je rozpracován na 30 měsíců. Zapojí se do 
něj 15 učitelů, tj. 55 %, a přibližně 297 žáků, tj. 69 %. Škola na projekt získala 
celkem 2 153 294 Kč, tj. 100 % pokrytí neinvestičních výdajů. Od března do 
září 2011 nakoupíme potřebné vzdělávací pomůcky, upravíme školní vzdě-
lávací program a od září 2011 do srpna 2013 budeme rozvíjet tyto klíčové 
aktivity: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využití ICT, mate-
matika a přírodní vědy. Od září začneme v rámci projektu nejen vyučovat 
anglický jazyk od 1. ročníku, ale ještě třídy dělit na menší skupiny s ohledem 
na individuální schopnosti žáků. V 8. ročníku přibude 4. hodina - anglická 
konverzace. Celkem bude v rámci „šablon“ odučeno během dvou let 1 368 
hodin a zhotoveno 648 výukových materiálů. Zároveň bude probíhat i další 
vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky smě-
řující k  rozvoji  čtenářské a  informační gramotnosti a v oblasti digitálních 
technologií. Věříme, že vynaložené prostředky přispějí ke zkvalitnění výuky 
a budou přínosem pro naše žáky.                     Mgr. V. Heroutová, ředitelka

Vyhrazeno pro školy

Mateřská škola Klubíčko 
Cestičky ke zdraví…
Mateřská škola Klubíčko se zapojila do projektu „Škola plná zdraví“, kte-
rý ve  spolupráci  s odborníky na dětskou výživu připravila firma Bon-
duelle.  Odborným  garantem  této  akce  je  specialista  na  výživu  Pavel 
Suchánek. V rámci tohoto projektu je do jídelníčku mimo jiné zařazová-
na častěji zelenina a ovoce. Díky šetrné technologii při tepelném zpra-
cování potravin v novém konvektomatu je v zelenině zachováno co nej-
více vitamínů a živin. 
Do denního jídelníčku dětí je zařazována nakrájená čerstvá zelenina a ovo-
ce. Děti mají možnost si samy vybrat, co mají rády a ochutnat i méně oblíbe-
né druhy. Při stolování se děti tak učí i sebeobsluze a samostatnosti. 
Ve třídě „MODRÉ KLUBÍČKO“, kterou navštěvují nejstarší děti, mají své-
ho kamaráda – „DRÁČKA BONDULÁČKA“, který děti motivuje  různý-

mi  soutěžemi  a  hrami,  např. 
děti  hrají  zeleninové  pexeso, 
vybarvují Bonduláčkovy oma-
lovánky,… Děti se  tak sezna-
mují  nejenom  s  druhy  ovo-
ce a zeleniny, ale  i  s  tím, čím 
jsou pro ně prospěšné a proč 
by  je  měly  více  jíst.  Přiroze-
ná dětská zvídavost a i příklad 
kamarádů  vede  mnohé  děti 
k  tomu,  aby  ochutnaly  i  to, 
o co neměly dříve zájem. 

Už děti v předškolním věku mají často problémy se špatným držením těla 
a  obezitou.  Proto  v  průběhu 
celého dne zařazujeme co nejví-
ce pohybových aktivit. Ve všech 
třídách děti pravidelně cvičí na 
gymbolech – toto cvičení posi-
luje nejen celý pohybový aparát, 
ale má i kladný vliv na psychi-
ku dětí. Při cvičení dětské jógy 
se  děti  učí  základům  správné-
ho dýchání i uvědomovat si své 
tělo a ovládat je. 
Ke správnému držení těla a nácviku správného dýchání napomáhá i hra na 
flétničku. Neméně důležité je i otužování dětí. S dětmi navštěvujeme saunu 
a jezdíme na plavecký výcvik. 

I naše babičky říkávaly: Ve zdravém těle zdravý duch“

Základní škola J. A. Komenského
Chceme víc
„Chceme víc,“ řekli si učitelé 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko. 
Ne, nejde o peníze, jak by se mohlo zdát. Chceme víc je název školního pro-
jektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
placeného  z  prostředků  EU  a  státního  rozpočtu.  Smyslem  zavedení  nové 
oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základ-
ních školách je podpořit kvalitní vzdělávání žáků na základních školách, pro-

Jihočeská hospodářská komora 
– oblastní kancelář Milevsko informuje:

V pondělí 31. 1. 2011 se v DK Milevsko Restauraci Har-
lekýn uskutečnilo „Novoroční setkání“ zástupců samo-
správy a podnikatelů. Na toto setkání přijal pozvání také 
Mgr. Pavel Eybert – senátor Senátu Parlamentu ČR. Dále pak byli přítomni 
Bc. Zdeněk Herout – starosta města Milevska, ing. Petr Bašík – člen před-
stavenstva JHK a předseda Rady oblasti JHK, členové RO a RMM.

Hlavní náplní tohoto setkání byla otevřená komunikace mezi představiteli 
města Milevska a zástupci podnikatelské sféry. Tématy dalších hovorů byla 
pak především podpora rozvoje malého a středního podnikání a snaha 
o celkové zlepšování podnikatelského prostředí.

Jihočeská hospodářská komora – oblastní 
kancelář Milevsko si Vás dovoluje pozvat na:

Seminář: Závěrka, vyplňování daňových přiznání
Lektor: Ing. Jiří Kuta
Místo konání: Milevsko – zasedací místnost MěÚ, 
nám. E. Beneše 420, Milevsko
Termín: 3. 3. 2011 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
Lektor účastníkům připomene hlavní pravidla při uzavírání účetnictví či 
daňové evidence. Zaměří se na problémy spojené s účetní uzávěrkou 
a daňové evidence závěru roku. V druhé části semináře lektor projde hlavní 
uzávěrkové postupy, ať ty obvyklé, nebo ty, které se týkají právě roku 2010, 
a které mají účetní a daňové dopady. Ke konci semináře se bude lektor věno-
vat vyplňování tiskopisů daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby.

Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku a pořá-
daných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo nám. 391.

Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
e-mail: kuznikova@jhk.cz; www.jhk.cz
tel.: 383 809 209 ; mobil: 608 572 260

V mìsíci lednu oslavili životní výroèí
80 let:

Eliška Nováková
Marie Čechová
Josef Zabloudil
Emilie Pichová

Jaroslava Řežábková

85 let:
Božena Cmuntová

90 let:
Bohuslav Beneš

Více než 90 let:
Marie Záveská

Marie Hadáčková
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Fotoobjektivem …

Úspěch žáků 1. ZŠ v Matematické olympiádě! 
Vynikajícího  úspěchu  dosáhli  žáci  5.  roční-
ku 1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko v okresním 
kole Matematické olympiády, které se kona-
lo  26.  1.  2011  v  Písku.  Stejného  počtu  bodů 
dosáhly a o 1. místo se podělily žákyně Kate-
řina Kovandová a Štěpánka Slámová, o bod 
méně získal Štěpán Komárek, který obsadil 3. 
místo. Vedení školy děkuje za vzornou repre-
zentaci školy.

1. února se uskutečnila v prostorách Městské knihovny vernisáž výsta-
vy fotografií Radka Kaliny.

O  pololetních  prázdninách  si  děti  v  Městské  knihovně  vyrobily  mas-
ky zvířátek, zahrály si pohádku a paní knihovnice jim četla Popletené 
pohádky.

Malé ohlédnutí za Sokolskou akademií…

Hej, hej zas je tu karnevalový rej! A kde? V Mateřské škole Klubíčko.

Každé pondělí se od 16 hodin schází v mateřském centru Milísek děti ve 
věku od 3 do 6 let při Babyaerobiku.
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vyloso-
vaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 10. března 
2011 na telefonní číslo 605 253 000, získají vstupenku na divadel-
ní představení Blázinec, které se odehraje v DK Milevsko ve středu 
16. března od 19.30 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své 
celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Budova vlakového nádraží
Výherci: Miloš Pánek, Milevsko, Jana Kodadová, Jetětice, Helena 
Moravcová, Milevsko

V DK Milevsko se uskutečnila ve čtvrtek 27. ledna „První Milevská Ječ-
men párty“, neboli beseda o zelených potravinách a jejich vlivu na orga-

nizmus a naší kondici. Za okny sice poletoval sníh a mráz skotačil pod nulou, 
ale uvnitř, v příjemně vytopených prostorách jedné z učeben, nám bylo pri-
ma. Sešlo se nás osm. Osm statečných, kteří navzdory nepříznivému počasí, 
odolávají virovým nástrahám díky zdravějšímu životnímu stylu. Popíjeli jsme 
ječmínek a diskutovali. O zelených potravinách jsme si povídali s těmi, kteří 
je již zařadili do svého jídelníčku. Jejich zkušenosti, rady, praktická doporu-
čení a zvídavé dotazy těch, kteří začínají a nebo se teprve rozhodují, byly pro 
nás všechny inspirující. Po hodině a půl nás hřál i příjemný pocit, že děláme 
něco užitečného pro svoje zdraví a že jsme se podělili s ostatními o zkuše-
nosti a něco nového se dozvěděli. S potěšením, že se za měsíc setkáme znovu,  
jsme se rozcházeli do ztichlých ulic večerního Milevska.                              sim

První Milevská Ječmen párty

Milevský klub moderní gymnastiky RG Proactive pořádá v sobotu 12. 
března 2011 již 20. ročník mezinárodního závodu Milevský pohár - 

MILEVSKO CUP 2011. Každoročně přijíždějí na závod moderní gymnast-
ky z celé České republiky a ze zahraničí. Letos jsou přihlášeny závodnice ze 
dvou  rakouských a dvou polských klubů. Sportovní boje  zahájí nejmladší 
gymnastky v 10 hodin dopoledne, aby vyvrcholily v odpoledních hodinách 
sestavami dívek v seniorské kategorii, která slibuje v letošním roce opravdu 
kvalitní podívanou v podání reprezentantek České republiky z klubů Jižní 
Město Chodov Praha, SKMG Máj České Budějovice, BAVER Třebíč, Motor-
let Praha či SKMG Havířov. Záštitu nad akcí převzal starosta města Milevska 
a koná se v milevské sportovní hale.

20. ročník Milevského poháru

Dům dětí a mládeže pořádá letní tábor pro děti s názvem:

TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
Vypravte se s námi do říše nekonečné zábavy, 

za úžasným a fascinujícím dobrodružstvím.   

Základní informace:
Místo: táborová základna  Čimelice – Pod Hvížďalkou 
Termín: 13. 8. 2011 – 20. 8. 2011
Stravování: začíná obědem dne 13. 8. 2011 a končí obědem 20. 8. 2011, 
strava 4 x denně, připravuje vyučená kuchařka.
Ubytování: v chatkách
Program: celotáborová hra na motivy Tajemný hrad v Karpatech, sou-
těže, koupání, výlety, večerní i noční program.
Účast: děti od 7 do 15 let
Cena předběžná: 2 470,- Kč
Informace a přihlášky poskytuje: Hana Forejtová, vedoucí tábora
e-mail: forejtova@ddmpisek.cz, tel. 777 339 923

Na letní dětský tábor máte možnost požádat o příspěvek svého zaměstnavate-
le. Žádost o poskytnutí příspěvku Vám zašleme s podrobnými pokyny v průbě-
hu měsíce dubna na základě Vašich závazných přihlášek. Proto tuto odevzdejte 
co nejdříve. Děti budou zařazeny podle pořadí při odevzdání přihlášky.

Členové Spolku pro rozvoj kultury Milevsko pořádají 8. výstavu ama-
térských fotografů z Milevska a jeho okolí. Zahájení výstavy se usku-

teční v pondělí 7. března v 17 hodin ve výstavní síni Městské knihovny 
v Milevsku. Fotografie si můžete prohlédnout do 30. března 2011. Těšíme 
se na vaši návštěvu.                                                               Josef Luxemburg

Fotoamatéři vystavují


