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Schválený rozpočet Města
Milevska na rok 2010
Z

astupitelstvo města Milevska na svém
posledním zasedání v závěru loňského roku
schválilo rozpočet města na rok 2010 s celkovými příjmy 143 765 000 Kč, celkovými výdaji
151 339 000 Kč a schodkem 7 574 000 Kč krytým přebytkem hospodaření minulých let.
Původní návrh rozpočtu předpokládal schodek
ve výši 10 455 000 Kč. Tento návrh rozpočtu ale
nebyl Finančním výborem Zastupitelstva města
Milevska doporučen. Na základě návrhu úsporných opatření všech uskupení v zastupitelstvu
byl vypracován pozměňovací návrh rozpočtu, který snižuje původní deficit o 2.9 mil. Kč.
Tento upravený návrh pak zastupitelstvo jednomyslně schválilo.
Schválený rozpočet města v části příjmů
z daní vychází ze známých informací MF
o vývoji celostátního výnosu daní na rok
2010. Proti Rozpočtovému výhledu na roky
2010-2011 došlo vlivem důsledků ekonomické krize k poklesu rozpočtovaných daňových
příjmů o 13 mil.Kč. Ostatní rozpočtované příjmy potom v zásadě odpovídají konkrétním
možnostem města Milevska a jsou nastaveny s ohledem na skutečné plnění v roce 2009
a na výhled roku 2010. V rozpočtovaných příjmech není zahrnuta dotace na výplatu dávek
a podpor v sociálním zabezpečení, která bude
zařazena formou změny rozpočtu po oznámení její výše. Přiznání této „průtokové dotace“
nebude ale mít vliv na změnu salda rozpočtu,
znamená současně navýšení běžných výdajů
na výplaty sociálních dávek a podpor. V příjmech nejsou zahrnuty ani vyřizované dotace
na konkrétní investiční záměry, budou zařazeny v případě kladného rozhodnutí o žádosti. Ani tyto případné dotace nebudou mít vliv
na snížení salda rozpočtu, naopak případná
realizace těchto investičních záměrů si vyžádá
další dodatečné zdroje ve výši stanoveného
povinného podílu vlastních zdrojů.

Schválený rozpočet běžných výdajů vychází
z předpokládaných nutných výdajů na zajištění výkonu a činnosti státní moci a státní správy,
chodu úřadu a zajištění nezbytných prostředků
na zabezpečení provozu a potřeb města. V rámci úsporných opatření byly proti původnímu
návrhu rozpočtu sníženy běžné výdaje o 1,3
mil. Kč. a to zejména v oblasti výdajů na činnost
místní správy. Na opravy v rámci hlavní činnosti je vyčleněno 4,8 mil.Kč, z toho na opravy
komunikací 2,7 mil. Kč.
Investice jsou schváleny v celkovém objemu 36,8
mil. Kč. Nosnou investicí roku 2010 je I.etapa–
II.část výstavby a rekonstrukce sportovního
areálu „Milevsko-centrum zdravého životního
stylu“ v hodnotě 13,5 mil.Kč a výstavba „Soustavy víceúčelových vodních nádrží“ v hodnotě 12 mil.Kč. V oblasti dopravy je významnou
investiční akcí dokončení výstavby parkoviště
na Píseckém předměstí (2 mil. Kč pro rok 2010)
a výstavba chodníku „U Envenu“ (1 mil.Kč).
3 mil. Kč je určeno na spolufinancování projektů, v případě kterých město podalo žádosti
o poskytnutí dotací. Jde zejména o vybudování
místní komunikace pod Zvíkovcem a realizaci
projektu „Bezbariérové trasy Milevska“.
Shrnutí hlavních ukazatelů schváleného rozpočtu města na rok 2010:
celkové příjmy		
143 765 000 Kč
z toho: daňové příjmy
92 360 000 Kč
nedaňové příjmy
5 420 000 Kč
kapitálové příjmy
0 Kč
přijaté dotace
45 985 000 Kč
celkové výdaje		
151 339 000 Kč
z toho: běžné výdaje
114 507 000 Kč
kapitálové výdaje
36 832 000 Kč
saldo příjmů a výdajů
- 7 574 000 Kč
Schválený rozpočet města je k dispozici na
webových stránkách města.
Ing. Vojtěch Španvirt,
vedoucí odboru finančního MěÚ Milevsko

Milevský zpravodaj má nového vydavatele
Od roku 2010 se stal vydavatelem Milevského zpravodaje Dům kultury Milevsko.
Zpravodaj bude vycházet v měsíčních
intervalech. Rádi uvítáme, když se zapojíte do jeho tvorby a zašlete nám krátké
www.milevsko-mesto.cz

příspěvky, fotografie ze zajímavých akcí
nebo náměty na reportáže. Bližší informace a příjem inzerce v kanceláři DK, na
tel. 383 809 200 nebo na e-mailu: zpravodaj@dkmilevsko.cz

V sobotu 13. února se v Milevsku uskuteční již 148. ročník tradičního masopustního průvodu. Více o maškarním
průvodu přinášíme v rozhovoru s novým předsedou Maškarního sdružení
Karlem Procházkou na str. 7
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Ptáme se našich zastupitelů
Zastupitelstvo města Milevska na svém 29. zasedání dne 16. 12. 2009 schválilo rozpočet města Milevska na rok 2010 s celkovými příjmy 143 765 000 Kč,
celkovými výdaji 151 339 000 Kč a schodkem 7 574 000 Kč.

OTÁZKY:
1) Souhlasíte s plánovaným schodkem rozpočtu města
Milevska na rok 2010 v částce 7 574 000 Kč?
2) Ve kterých oblastech vidíte možnost úspor?
Bc. Zdeněk Herout, starosta (ODS)
Rozpočet vznikl a byl schválen na základě společného
koncesu všech zúčastněných. K tomu není co dodat.

Ing. Miroslav Doubek (ODS)
Patřil jsem mezi iniciátory z finančního výboru, kteří
zastavili původní návrh rozpočtu s deficitem 12 mil. Kč.
S touto upravenou verzí jsem souhlasil, i když tvrdím, že
je špatný neustálý narůst běžných (mandaturních) výdajů a klesající podíl vlastních investic. Nebyl akceptován
můj návrh, abychom se vrátili k roku 2008 s hodnotou běžných výdajů
– tj. s platy úředníků a náklady úřadu i výdaji na sociální služby, sport,
kulturu … .
Dlouhodobý rozvoj města není závislý na tom, co spotřebuje správa
a instituce města, ale co se opraví (komunikace, chodníky, kanalizace …)
a nového vybuduje.

Ing. Martin Husa (ODS)
1) Souhlasím, hlasoval jsme pro návrh rozpočtu.
2) Nikde.

Michal Polanecký, místostarosta (ODS)
Jelikož jsem hlasoval pro přijetí rozpočtu, který jsem
spoluvytvářel, musím tedy souhlasit i s tímto schodkem.
Z mého pohledu byly veškeré možné úspory v rozpočtu
využity pro snížení schodku, který byl původně navržen
ve výši cca 11 milionů. Tím, že realizujeme stavbu koupaliště s výdaji pro letošní rok 12 milionů, tak se toto odráží i do rozpočtu.
Možnosti úspor jsou vždy, omezit výdaje do sportu, do kultury, do údržby
města a jeho majetku, v oblasti investic i běžných výdajů.... ale nepovažuji to za nejlepší řešení, pokud zůstatek na účtech města umožňuje tento
schodek a nenavyšuje se dluhová služba města.

MUDr. Zdeněk Hobzek (ODS)
Při hlasování o rozpočtu města Milevska na rok 2010
jsem hlasoval pro – tedy souhlasím. Druhá otázka je
nadbytečná, schválený rozpočet již obsahuje řadu úspor
proti původnímu návrhu.

Mgr. Josef Kašpar (SNK)
Souhlasil jsem s plánovaným schodkem v rozpočtu.
Vzhledem k situaci si myslím, že je poměrně vyvážený.

Mgr. Martin Třeštík (ČSSD)
Samozřejmě, že v dané chvíli souhlasím, zejména proto, že jsem za finanční výbor i za sebe a ostatní zastupitele navrhoval a připravoval snížení původního vyššího
deficitu, což se podařilo. Otázka je ale poněkud nesprávně položena. Rozpočet předpokládá schodek, ale proti tomu hospodářská činnost města plánuje prakticky stejně vysoký zisk.
Jsou to nakonec jedny městské peníze a celkově je tedy hospodaření roku
připraveno jako vyrovnané. V dané chvíli je to myslím maximum, které
lze dosáhnout, aniž bychom nějak nerozumně ohrozili běh města. Celková situace se zhoršila a budeme určitě pro budoucnost hledat další úspory, vidím ještě nějaké možnosti v oblasti běžných výdajů, protože investice
jsou už tak velmi nízké.

Veřejné jednání Zastupitelstva
Veřejné jednání členů Zastupitelstva města se koná ve středu
10. února od 17 hodin ve velkém sále Domu kultury.

MUDr. Jitka Kofroňová (KSČM)
Souhlasím.

RSDr. Jiří Kotalík (KSČM)
16. 12. 2009 jsem byl osobně přítomen na jednání Zastupitelstva města
Milevska. Nic víc nic míň.

Ing. Pavel Procházka (ODS)
Souhlasím, zvedl jsem pro rozpočet ruku při hlasování. Nebylo by seriózní kritizovat teď částky, ke kterým jsem se konkrétně nevyjádřil při projednávání.
V oblasti Státní správy a samosprávy a v systému projednávání cen zakázek, zadávaných městem. Víc než úspory by mělo být dalším programem
současné i budoucí „vlády“ zvyšování atraktivity města pro rozvoj podnikání a zvyšování kulturní „image“- s tím pak přichází zvýšení zaměstnanosti, mezd, zvýšení počtu obyvatel, ....... a zvýšení příjmové stránky rozpočtu města.

Ing. Lubomír Šrámek (ODS)
S plánovaným schodkem rozpočtu souhlasím a byl jsem
ochoten hlasovat i o původním návrhu rozpočtu bez
úprav předložených finančním výborem. Rozpočet mi
přijde velice vyvážený a nevidím v něm žádné podstatné
možnosti úspor.

MUDr. Marie Tibitanzlová (ČSSD)
Rozpočet města Milevska pro r. 2010 vznikl jako kompromis možného,
proto jsem pro něj hlasovala.
Možnost úspor vidím např. v efektivnějším hospodaření společnosti
SPOS.
Na otázku neodpověděli: MUDr. Miroslava Pučelíková, Ing. Bohuslav
Beneš, Jiří Herout, Alena Knotová, JUDr. Oldřich Kofroň, Josef Koutník,
Mgr. Dagmar Švárová, PharmDr. Lenka Třeštíková

P-klub Dům kultury Milevsko

CVIČENÍ S MALÝMI RUČNÍMI ČINKAMI – každé úterý od 19.30 h
(cvičení na posilování, zejména paží a poprsí, na protažení a posílení zad)

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY – každou středu od 19.30 h
Cvičitelka – A. Bolková
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Informace z jednání Rady města Milevska
26. schůze Rady města Milevska dne
24. listopadu 2009:

28. schůze Rady města Milevska dne
16. prosince 2009:

Na své 26. schůzi radní souhlasili s přijetím finančního daru pro 1. ZŠ
od ZVVZ a.s., který bude použit na vybudování venkovní učebny v areálu školy. Následně schválili poskytnutí neinvestičních dotací jednak pro
Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých ve výši 5.000 Kč
na částečnou úhradu nákladů spojenou s výstavou „Místa utrpení, smrti a hrdinství“, která se uskutečnila v prosinci v Milevsku, a jednak panu
M. Buřilovi ve výši 8.000 Kč na částečnou úhradu nákladů při zajišťování
zásobování pojízdnou prodejnou v roce 2009. Dále rada udělila souhlas
k umístění vývěsní skříňky pro Centrum mladé rodiny Milísek, o.s. Milevsko na domě č. p. 128 v Riegrově ul. a zároveň i k darování nepotřebného
inventáře této organizaci.

Ve středu 16. prosince 2009 radní pověřili pojišťovací makléřství INPOL,
a.s., České Budějovice provedením přípravných prací k uzavření pojistných smluv s Kooperativou pojišťovnou, a.s. pro všechna školská zařízení.
Odboru dopravy pak bylo uloženo zahájit poptávkové řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na „Výkon funkce technického dozoru investora“ pro realizaci investiční akce „Místní komunikace Pod Zvíkovcem“.

27. schůze Rady města Milevska dne
8. prosince 2009:
Dne 8. prosince 2009 rada schválila poskytnutí peněžitého daru Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM ve výši 3.000 Kč na zřízení a provoz schránky pro odložené děti v Písku a současně i poskytnutí
finančního daru ve výši 2.000 Kč Občanskému sdružení Hospic sv. Jana N.
Neumana na provoz hospice.
Dále radní schválili prodej parkovacích karet (na časové období 12 měsíců
ve výši 20.000 Kč a období 6 měsíců ve výši 10.000 Kč) a vydali Nařízení
města Milevska o placeném stání nebo stání s parkovacím kotoučem silničních motorových vozidel na vybraných komunikacích města Milevska.

www.milevsko-mesto.cz

1. schůze Rady města Milevska dne
12. ledna 2010:
Na své první schůzi v novém roce se radní zabývali vydáváním Milevského zpravodaje, který na základě odsouhlasené smlouvy bude v letošním roce nově zajišťovat Dům kultury Milevsko. Projednávali také zajištění Milevských maškar. Ty se uskuteční v sobotu 13. února 2010 a jako
hlavní organizátor celé akce byl určen Dům kultury Milevsko ve spolupráci s městem Milevskem a Maškarním sdružením Milevsko. Trasa
průvodu tentokrát povede od Domu kultury přes autobusové nádraží
na Husovo náměstí a zpět na náměstí E. Beneše. Závěrem radní souhlasili s vypsáním záměru na pronájem pozemku pro umístění automatu
na prodej mléka pro ZD Milevsko.
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 finanční
Poplatek za komunální odpad pro rok 2010
Od 1. ledna 2010 je v platnosti nová obecně závazná vyhláška města Milevska č. 6/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Úplné znění najdete na internetových stránkách města Milevska www.
milevsko-mesto.cz.
Výše poplatku je stejně jako v loňském roce 420,- Kč za osobu za kalendářní rok a jeho splatnost je 30. dubna pro osoby s trvalým pobytem v Milevsku. Výše poplatku pro vlastníky rekreačních objektů je rovněž 420,- Kč se
splatností do 31. května.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti ve stanovených pokladních hodinách na pokladně MěÚ Milevsko, nám E. Beneše 420, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska číslo 500160640992319/0800, vedený u České spořitelny.

V důsledku zavedení nového ekonomického systému již nebude možné uvádět při bezhotovostní platbě za jednu osobu jako variabilní symbol rodné
číslo – použijte pouze symbol, který vám přiřadíme. Pokud chcete zaplatit
jednou bezhotovostní platbou za více osob, je třeba nahlásit správci poplatku jména, data narození a bydliště všech osob, za které je poplatek odváděn.
K tomu je určen formulář pro vyžádání variabilního symbolu přímo na internetových stránkách města Milevska nebo se informujte u správce poplatku
P. Zděnkové (e-mail: zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132).
Pokladní hodiny jsou:
Pondělí			
Úterý			
Středa			
Pátek			

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

12:30 – 16:30
12:30 – 14:00
12:30 – 16:30
12:30 – 14:00
Pavlína Zděnková

Odbor sociálních věcí
Informace o přepravě občanů města
Milevska nad 70 let věku
Občanům starším 70. let věku s trvalým pobytem v Milevsku a jeho
částech (Dmýštice, Klisín, Něžovice, Rukáveč a Velká) vydává odbor
sociálních věcí městského úřadu (dále jen odbor sociálních věcí) čtvrtletně volné jízdenky pro přepravu autobusem na stanovených linkách.
Jedná se o linky nahrazující městskou hromadnou dopravu, která není
v Milevsku zřízena.
Občanům trvale bydlícím v Milevsku je vydáváno čtvrtletně 18 ks jízdenek v hodnotě 8 Kč a občanům trvale bydlícím v částech města Milevska 12 ks jízdenek v hodnotě 12 Kč. Každá jednotlivá jízdenka je označena kulatým razítkem městského úřadu a datem vydání, kde platnost
jízdenky je ukončena uplynutím 6 měsíců od vyznačeného data. Jízdenky nejsou vydávány zpětně za uplynulé čtvrtletí ani předem na čtvrtletí následující.
Občané, kteří dovrší 70 let věku obdrží v pokladně ČSAD AUTOBUSY
a.s. České Budějovice, pracoviště Milevsko, ulice 5. května č. 310 prů-

N

Informace ke změnám v oblasti sociálních
služeb – příspěvek na péči od 1. 1. 2010
V říjnu 2009 byly v Milevském zpravodaji uvedeny změny, ke kterým mělo
dojít od 1. 1. 2010. Jednalo se o změnu způsobu výplaty příspěvku na péči
ve stupni I.. Část příspěvku ve výši 1 000 Kč měla být vyplácena dosavadním způsobem složenkou nebo na účet a druhá část příspěvku se měla
vyplácet formou poukázky nebo elektronickým platebním prostředkem
poskytovateli sociálních služeb.Úpravou obsaženou v zákoně č. 362/2009
Sb.došlo k posunu účinnosti této změny o jeden rok. To znamená, že v roce
2010 se tento příspěvek bude vyplácet dosavadním způsobem.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko. Kontaktní telefon – 382 504 137.
Marie Cézová

Bezpečnost v Milevsku

a konci loňského roku byla zprovozněna druhá etapa Městského kamerového
dohlížecího systému (MKDS). Stávající počet
pěti kamer byl rozšířen o další dvě, tedy na cel-
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kazku typu MHD. Po předložení této průkazky obdrží na odboru sociálních věcí volné jízdenky. K vystavení průkazky typu MHD je nutné
předložit občanský průkaz a fotografii.

kem sedm. Byla zvýšena i kapacita pro ukládání
dat z více kamer. Dále byl zprovozněn Pult centrální ochrany (PCO), který ve zkušebním provozu měl napojeny budovy ve vlastnictví měs-

ta. Město je držitelem koncese i pro komerční
poskytování připojení, nyní se tedy mohou připojit obchody, kanceláře, restaurace, rodinné
domy, byty atd.
Všechny tyto technické prostředky napomáhají
zvýšit bezpečnost v Milevsku. Díky kamerovému
systému několikanásobně stoupla objasněnost
mnoha přestupků i trestných činů v Milevsku.
Pokud jste svědky protiprávního jednání,
páchání přestupků a vandalismu, volejte prosím
tísňovou linku městské policie 156. V několika
posledních měsících se v Milevsku stalo mnoho
činů spáchaných vandaly a bylo mnoho napadení obyvatel. Některým těmto případům se dalo
zamezit, pokud by bylo nahlášeno včas jejich
páchání. Prosím občany města, aby nebyly lhostejní v těchto situacích.
Veškeré připomínky k městské policii můžete
adresovat na polanecky@milevsko-mesto.cz,
na mobil 602112136 telefonicky, SMS nebo také
MMS a samozřejmě osobně.
Michal Polanecký - místostarosta
www.milevsko-mesto.cz
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Místní akční skupina informuje

V

loňském roce MAS spolupracovala na
realizaci 3 projektů se Svazkem obcí
Milevska. Žadatelem byl vždy Svazek
obcí Milevska a realizátorem místní akční skupina. Projekt ,,Domov náš“ navázal na několikaletou tradici podobných projektů - projekt byl
zaměřen na ukázku lidových tradic na venkově.

Dalšími projekty jimiž MAS žije jsou projekty
spolupráce. S MAS Vltava a MAS Lužnice jde
o projekty ,,Z Týna na Onen Svět“ a ,,Z Onoho Světa do Týna“. Jedná se o projekty zahrnující propojení měst Týn nad Vltavou, Bechyně
a Milevsko s pokračováním na Onen svět. Tato
stezka by vedla po současných značených turis-

a zároveň zvýšení jejich prodejnosti udělováním regionální značky. Tento projekt je nyní ve
stadiu schvalování.
A na závěr - od letošního roku dochází ke změně na postu manažerky. Místo Ing.Michaely
Škochové (která nastoupí v únoru na mateřskou dovolenou) bude tuto funkci vykonávat

Dalším realizovaným projektem byl ,,Rozvoj
mikroregionu Milevsko“ – projekt má za sebou
tři uspořádané semináře a exkurzi na Moravě (viz
foto) ve spřátelené MAS Partnerství Moštěnka.
Třetím projektem realizovaným ve spolupráci SOM
a MAS byl projekt ,,Tancujeme, zpíváme, hrajeme
= žijeme“, který měl za cíl sblížit místní obyvatele
a nabídnout v obcích nové kulturní vyžití.

tických trasách a na předem vytipovaných místech by byly umístěny mobiliáře: infotabule, sety
k posezení, případně drobné hrací prvky. Dalším projektem spolupráce je projekt ,,Značení
regionálních výrobků na Prácheňsku“. Základním cílem tohoto projektu je zviditelnění regionu a zdůraznění jeho originality prostřednictvím certifikovaných výrobků místní produkce

Bc. Klára Kolářová (viz foto). Telefon zůstává
stejný: 725 55 22 87, ale od 1. 12. byl změněn
email, prostřednictvím kterého můžete komunikovat. Nový email je mas-sp@seznam.cz. Na
manažerku se můžete obracet s dotazy, které
se týkají dotací pro obce, zemědělce, drobné
podnikatele.
Ing. Michaela Škochová – manažerka MAS

Jak dobře znáš své město?

Od tohoto čísla jsme si pro vás připravili novou rubriku, v níž každý měsíc uveřejníme fotografii z našeho města. Vaším úkolem je
odhalit, kde byla fotografie pořízena. První tři, kteří správnou odpověď pošlou SMS na tel. číslo 605 253 000, získají poukázku v hodnotě 100,- Kč od sponzora soutěže Kavárny Harlekýn v DK Milevsko. K odpovědi, prosím, připojte i své jméno a adresu.
www.milevsko-mesto.cz
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Zajímavosti z matriky
K 31. 12. 2009 bylo evidováno 9011 obyvatel města Milevska. Narodilo se 86 dětí, 45 chlapců a 41 dívek. Nejoblíbenějšími chlapeckými jmény v Milevsku jsou Matyáš následovaný Vojtěchem a Lukášem. U děvčat
rodiče nejvíce dávali Sáru, Adélu a Kateřinu. V Milevsku bylo v roce 2009
uzavřeno 44 manželství, z toho 12 církevních a rozvedeno bylo 18 párů.

Prvním milevským občánkem roku 2010 se stal Filípek Netík, který se
narodil druhého ledna v písecké porodnici. Vážil 2,4 kg a měřil 47 centimetrů. Redakce Milevského zpravodaje pogratulovala rodičům a mamince předala malou pozornost.

Město Milevsko děkuje všem,
kteří přispěli formou sponzorských darů k uskutečnění novoročního ohňostroje 1. ledna 2010
FPM - Becon s.r.o. – 1.000 Kč; Poliklinika Milevsko s.r.o. – 2.000 Kč;
Jan Polata – 3.000 Kč; Tomegas s.r.o. – 5.000 Kč; BOMA Milevsko
– 2.000 Kč; Jaroslav Soukup - Realitní kancelář Vltava – 1.000 Kč;
UNIKO Písek s.r.o. – 2.000 Kč; FAST KOVOŠROT s.r.o. – 3.000 Kč;
ROBRO s.r.o. – 1.000 Kč; UNIKO Písek s.r.o. – 10.000 Kč; EKOKLIMA a.s. – 5.000 Kč; Autodílna D+K – 300 Kč; RADIOSTAV a.s.
– 2.000 Kč; BONAS, spo.s.r.o. – 2.000 Kč; SWIETELSKY stavební
s.r.o. – 5.000 Kč; Blesk servis s.r.o. – 2.000 Kč; ZVVZ a.s. Milevsko – 5.000 Kč; VETO CZ s.r.o. - 7.000 Kč; LABEN, s.r.o. – 3.000 Kč;
JEDNOTA, spotřební družstvo Milevsko – 1.500 Kč; Calta-K s.r.o.
– 3.000 Kč; Jiří Hrůza Stavební a zemní práce – 2.000 Kč; Ing.
Václav Šmejkal – Park – 3.000 Kč; František Malý – Pekařství –
2.000 Kč; Služby města Milevska s.r.o. – 3.000 Kč; Ing. Petr Černý
– 1.000 Kč; ARRBO s.r.o. – 2.000 Kč; Stejskal - Stejstav – 3.000 Kč;
Casta a.s. – 20.000 Kč; BKS Capital Partners a. s. – 5.000 Kč; 1. JVS
a.s. – 10.000 Kč; Advokátní kancelář Šimánek&Mörtl – 3.000 Kč;
Celkem: 119.800 Kč

Milevské maškary se uzdravily

V

sobotu 13. února se v Milevsku uskuteční
již 148. ročník tradičního masopustního
průvodu. Koncem loňského roku se stal novým

V minulém roce jsem se zhrozil celkového průběhu průvodu i programu. Například Bakus
i muzikanti šli pěšky, což dříve nikdy nebývalo. Obával jsem se konce maškar v Milevsku.
Po zvážení jsem nabídku přijal a pokusíme se
s novým vedením Maškarního sdružení tradici
oživit a zachránit.

Chystáte nějaké novinky?

předsedou Maškarního sdružení pan Karel
Procházka. V této souvislosti jsme mu položili
několik otázek na téma Milevské maškary.

Jak jste se k funkci předsedy Maškarního sdružení dostal?
V loňském roce mě oslovil pan starosta. Viděl,
že se v posledních letech aktivně zapojuji do
masopustního průvodu se snahou pomoci
Maškarnímu sdružení, ve kterém jsem působil
již před dvaceti lety.
www.milevsko-mesto.cz

Samozřejmě, že nějaké novinky chystáme.
Nakoupili jsme několik nových masek, ale
zároveň chceme obnovit část starých tradičních
masek, na které se v posledních letech trochu
zapomnělo. Některé masky bylo nutné opravit,
vyčistit a vyprat.
Také bych chtěl upozornit na změnu trasy. Maškarní průvod letos vyjde úderem 14 hodiny od
Domu kultury. Projde Nádražní ulicí, přes Tyršovo náměstí směrem na autobusové nádraží,
odkud bude směřovat ke kostelu sv. Bartoloměje na nám. E. Beneše, dále projde Riegerovou ulicí na Husovo náměstí, zde se otočí a vydá
zpět na nám. E. Beneše, kde bude pro návštěvníky připraven kulturní program. Vystoupí kapely Pouličníci nebo Péro za kloboukem. Nebude
chybět ani usmrcení Bakuse či korunovace krále masopustu. Na náměstí však program nekončí! Maškarní rej se přesune do Domu kultury.
Program zde rozjede masopustní diskotéka pro
děti i dospělé, na kterou naváže maškarní zábava s oblíbenou skupinou Elizabeth, to vše doplněné bohatým kulturním programem.
Připraveno je to nejlepší z pivních slavností,
proběhne celá řada soutěží a těšit se můžete
na vepřové hody atd. Věříme, že tento večer

nahradí dřívější velmi oblíbené šibřinky, které
se již nepořádají.

Jak budou letošní maškary financovány?

Jako každoročně přispěje na masopustní průvod Město Milevsko. Také jsme oslovili milevské podnikatele a firmy. Jsem rád, že i v době
krize nám vycházejí vstříc a není jim osud maškar lhostejný. Všem, kteří přispěli bude poděkováno v březnovém čísle MZ. Hlavními partnery jsou Město Milevsko, JUB a.s., ZVVZ a. s.
a ZVVZ ENVEN ENGINEERING a. s.

Co si od letošního ročníku slibujete?

Především vysokou účast jak v průvodu tak
diváckou. Tímto také za celé Maškarní sdružení
zvu všechny obyvatele z Milevska i okolí na aktivní účast do průvodu městem. Zájemci o zapůjčení masek mohou navštívit půjčovnu Maškarního sdružení vždy ve středu a sobotu od 14 do
17 hod. (p. Mošovský tel.: 605 066 515)
Milevským maškarám přislíbily účast na posílení průvodu masky z Milešova, Skal, Chyšek,
Písku, Líšnice a další. Doufejme, že nám bude
přát počasí, jelikož to je sázka do loterie. Masopustní průvod má předem stanovený termín
a musí se konat za každého počasí.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na
této akci podílejí. Díky podpoře sponzorů, přislíbené účasti zastupitelů a dalších obyvatel města
Milevska se nám snad podaří udržet tuto téměř
stopadesátiletou tradici pro další generace.
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – ÚNOR 2010
KINO BIOS „eM“

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 382 521 244, 383 809 200

Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
1. - 7. 2. vždy v 17.30 a 20.15 hodin
166 minut
V DIGITÁLNÍ 3D PROJEKCI A DOLBY SURROUND 7.1 ZVUKEM !!!

AVATAR

USA – Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie. Největší filmová událost roku.
3D Cinema – český dabing			
Vstupné: 130.-Kč
8. - 10. 2. pouze v 17.30 hodin

Artur a Maltazardova pomsta

93 minut

Francie – Pokračování Arturových dobrodružství, tentokrát zachraňuje princeznu Selenii.
Animovaný v českém znění!			
Vstupné: 70 Kč
11. -13. 2. v 17.30 a 20 hodin

Sherlock Holmes

128 minut

2. 2. úterý

18:00 				

loutkový sál

TURISTICKÁ BESEDA – SVATÁ ZEMĚ

Klub českých turistů – Milevsko
Přednáší: MUDr. Zdeněk Hobzek
6. 2. sobota

18:00		

SENIOR PLES S JOSEFEM ZÍMOU

Vystoupení J. Zímy k poslechu; následuje ples, hraje: Trio Cihlář.
Vstupné: na průkazky Senior klubu ZVVZ 50 Kč,
ostatní 100 Kč, balkon pouze na J. Zímu 60 Kč
10. 2. středa

9:00

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI

výuková učebna

Přineste s sebou: 2 dřevěné kolíčky a špejli.

Vstupné: zdarma

Anglie-Austrálie-USA – Nové zpracování - v drsném podání Robert Downey
Jr., Jude Law …
přístupný od 12 let				
Vstupné: 70 Kč

10. 2. středa

17:00

velký sál DK

14. - 16. 2. pouze v 17.30 hodin

13. 2. sobota

13:00

nám. E. Beneše

Mikulášovy patálie

91 minut

Francie – Malý Mikuláš se bojí přírůstku do rodiny, a proto dokazuje rodičům, jak je nepostradatelný.
Vstupné: 65 Kč
17. - 18. 2. pouze v 17.30 hodin a 19. 2. v 17.30 a 20 hodin

Vyfič!

111 minut

USA – Divoká dívka v podání Ellen Page se namísto do soutěže královen krásy
vloudí do špičkové bruslařské ligy. Výborná komedie v režii Drew Barrymore.
Vstupné: 70 Kč
20. - 21. 2. v 17.30 a 20 hodin		

Stínu neutečeš

106 minut

ČR – Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti. Hrají: Jaroslava
Adamová, Pavel Landovský, Anna Polívková, Matěj Hádek, Marian Roden …
Vstupné: 65 Kč

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
MILEVSKÉ MAŠKARY 2010

Viz plakáty!			
16. 2. úterý

Vstupné: 30 Kč

18:00

loutkový sál

TURISTICKÁ BESEDA
– PORTUGALSKO, SEVERNÍ ŠPANĚLSKO

Klub českých turistů – Milevsko
Přednášejí: manželé Jelínkovi
17. 2. středa

18:00

loutkový sál

18. 2. čtvrtek

18:00

výuková učebna

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
DISKUZNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
O ŽIVOTĚ S CUKROVKOU

Přednáší: Zdenka Staňková

Vstupné: 20 Kč
22. - 23. 2. v 17.30 a 20 hodin		

Trable v ráji

113 minut

USA – Pobyt na exotickém ostrově vypadá jako ráj, ale je to peklo. Hrají: Vince Vaughn, Jon Favreau, Kristin Davis, Jean Reno …
přístupný od 12 let			
Vstupné: 65 Kč
24. - 25. 2. v 17.30 a 20 hodin		

96 minut

Dešťová víla						

2D projekce
ČR – Romantická pohádka v režii Milana Cieslara s hereckým obsazením: Viva
Kerkés, Jakub Gottwald, Miroslav Donutil, Simona Stašová, Lenka Vlasáková …
Vstupné: 75 Kč
26. - 27. 2. v 17.30 a 20 hodin, 28. 2. pouze v 17.30 hodin

Imaginárium Dr. Parnasse

pátek

FIREMNÍ VEČER ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

(uzavřená společnost)
22. – 26. 2.

8.00 – 12.00

jazyková učebna

KURZ ZÁKLADY PC

Bližší informace a přihlášky v pokladně DK, tel. 383 809 200
Vyučuje: Ing. Jiří Lesák
20. 2. sobota

20:00				

SPORTOVNÍ PLES

velký sál

Hraje: RM BAND

Vstupné: 150 Kč

122 minut

Francie-Kanada-USA – V mysteriózním snímku režiséra Terryho Gilliama
zemřel během natáčení herec Heath Ledger, jako poctu dokončili film tři
vynikající herci: Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell.
Vstupné: 70 Kč

str. 

19. 2.

24. 2. středa

19:30 velký sál DK 		

Vstupné: 120 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY – VÁCLAV KOUBEK A SPOL.

(Jan Ponocný - kytary, el. krabičky, Jaroslav Jeřábek - saxofon, Pavel Fait bicí). Koncert u příležitosti natáčení nové LP desky.
Vstupné: 120 Kč

www.milevsko-mesto.cz
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26. 2. pátek
Vstupné: 100 Kč

19:30

velký sál

REPREZENTAČNÍ PLES SOŠ A SOU MILEVSKO

20. – sobota – PADAŘOV
Pěší vycházka, odjezd vlakem 8:19 hod.				
Vede: Zuzana Sekalová

Hraje: Elizabeth

Vstupné: 100 Kč
27. 2. sobota

DIA PLES

20:00

velký sál

Hraje: Gentleman
Vstupné: 100 Kč
28. 2. neděle

14:00 – 17:00

Uvádí: Pepa Kašpar

Vstupné: 20 Kč a 40 Kč
19:30

ABBA WORLD REVIVAL

(www.milevskoklaster.cz)
Klášterní 556 • tel.: 383 521 458

2. 2. (úterý) v 8.00hod.a v 17.00 hod.

Svátek uvedení Páně
do chrámu – Hromnice

Kostel sv. Bartoloměje

(při bohoslužbách se žehnají svíce)

6. 2. (sobota) v 17.00 hod.  	
Koncert hudební skupiny filosofa Jiřího Fukse

Latinská škola

DISTANCE

GALERIE M

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ

Řeholní dům Premonstrátů

velký sál DK

Koncertní vystoupení a show desetičlenného souboru složeného z profesionálních hudebníků, které svedl dohromady obdiv k tvorbě světoznámé
švédské skupiny ABBA. Vystoupení slibuje dokonalou živou interpretací skladeb ABBA na špičkové úrovni, včetně dokonalé image, dobových kostýmů
a pódiové choreografie. Celé představení je dokonalou hudební LIVE SHOW.
Vstupenky v předprodeji v pokladně DK Milevsko, tel. 383 809 200, e-mail:
svejdova@dkmilevsko.cz
Vstupné: 200 Kč a 180 Kč, balkon 150 Kč

do 24. 2. 2010

Podrobnosti a případné změny jsou vždy včas zveřejňovány na webových
stránkách www.kctmilevsko.pisecko.info

velký sál

DĚTSKÝ KARNEVAL

12. 3. pátek

27. – sobota – NA LYŽE !
Lyžařský zájezd auty na Šumavu – Pláně, Kvilda. Odjezd v 7:00 hod. od
sokolovny. Přihlášky u vedoucího akce, tel. 775 993 509. Vede: Jiří Lesák

Vstupné: 8 Kč

12. 2. pátek 18:00

/Starý politicky nekorektní big beat/
Hudební satira na poměry kolem nás…
Vstupné dobrovolné
20.2. (sobota) v 17.00 hod.  	

VÝZNAMNÁ POUTNÍ MÍSTA

Latinská škola

– večerem provází P. Jakub Berka OPraem
přednáška s vizuální projekcí

SPORTOVEC ROKU 2009

Vyhlášení výsledků ankety o nejlepšího sportovce loňského roku.
Pořádají: město Milevsko a Milevské noviny.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

! pozor změna termínu besed – jsou v úterý !
2. - úterý - SVATÁ ZEMĚ – TURISTICKÁ BESEDA
Vypráví a promítá MUDr. Zdeněk Hobzek
Dům kultury – loutkový sál od 18:00 hod.
6. - sobota - NA LYŽE ! – akce pod záštitou starosty
Lyžařský zájezd na upravené běžecké lyžařské trasy do oblasti Chyšek,
Nadějkova, Jistebnice a na Monínec - podle sněhových podmínek a zájmu
účastníků - doprava autobusem - odjezd v 8:00 hod. od sokolovny. Přihlášky do středy v Infocentru, tel. 383 809 101. Vede: Miroslav Bártík
13. - sobota - NA LYŽE ! – akce pod záštitou starosty
Lyžařský zájezd do stejné oblasti – doprava autobusem - odjezd v 8:00 hod.
od sokolovny. Přihlášky do středy v Infocentru, tel. 383 809 101. Vede: Jaroslava Jelínková

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
Informace o dění na milevských sportovištích a o jednotlivých zápasech
naleznete na www.spos-milevsko.cz

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

1. 2. – 7. 3.
Výstava fotografií Josefa Luxemburga

„Žena – nekonečná inspirace“.
Vernisáž 1. 2. v 17 hod.

STEAKHOUSE NA PALUBĚ
ul. Nádražní 752 • tel: 777818565
www.demence.unas.cz

16. - úterý - PORTUGALSKO, SEVERNÍ ŠPANĚLSKO

– TURISTICKÁ BESEDA

Vyprávějí a promítají manželé Jelínkovi.
Dům kultury – loutkový sál od 18:00 hod.

www.milevsko-mesto.cz

20. 2. 2010

		

Matyas + Uncle´s Band (Ta)
- Jazz and soul
str. 
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Mateřské centrum Delfínek
mcdelfinek@seznam.cz • www.mcdelfinek.cz
tel.: 725881120, 774848384

OTVÍRACÍ DOBA V KLUBOVNĚ PO 9-11 A 16-18, ČT 9-11 A 16-18

Vyhrazeno pro školy
Základní škola J. A. Komenského
Mgr. Eliška Chmelíková a žáci 8. A a 8. B 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko děkují panu starostovi Zdeňku Heroutovi a panu Františku Trojá-

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM:
PONDĚLÍ

9.30
10.00
16.00

Veselé zpívání pro nejmenší

Rytmicky a zábavně pro děti 1-3roky

Volná herna
Tématicky zaměřená tvořIvá dílna
Dle konkrétního programu – viz níže

ÚTERÝ

18.00

Večerníček
Pěvecký sbor pro děti 3-6let

20.00

KURS DIGI FOTOGRAFIE

Kurs pro předplatitele

ČTVRTEK
9.00

Volná herna

Příjemná možnost setkávání		
16.00

17.00

Brousíme si jazýček

Hláskotvorná říkadla, zábavnou formou cvičíme výslovnost
– pro děti 3-6 let

Pohádkové čtení pod lampou
Čteme Vašim dětem pohádky i výběr z klasické a moderní
dětské literatury

17.00

Zdravotní cvičení
Napravujeme vady držení těla, stáčení špiček aj.
- hudební sál DK
CVIČEBNÍ PODLOŽKY S SEBOU !!!

DALŠÍ AKCE:
1.2. 16.00 Fotografujeme do alba
Atelierové focení Vašich dětí s Vámi, oblíbenou hračkou či v zábavné masce,
dvě fotografky – pro úspěch opakujeme
8.2. 16,00
8. 2. 16.00 Maškarní škrabošky
Výroba jednoduchých masek všeho druhu. Slabou prádlovou gumičku
a další zajímavý materiál s sebou !
13. 2. 15.30 Libo-li koblihu či palačinku?
Dětský masopustní rej v maskách (pořádá DK). Každý si připraví palačinku podle svého vkusu, nejoriginálnější palačinky budou odměněny
zajímavou cenou :).
V klubovně MC zázemí pro přebalení či odpočinek menších dětí.
15. 2. 16.00 Aby ptáčci neměli hlad
Výroba lojového závěsného zobání pro ptáčky Oblíbenou vykrajovací formičku s sebou !
22. 2. 16.00 Malování na sklo		
Vyrobte si jarní výzdobu vašich oken nebo jiný veselý obrázek třeba na
kachličky do koupelny. Spousta šablon i barev k dispozici.
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kovi za zajímavé a poutavé vyprávění o Izraeli. Bylo příjemné zaposlouchat se do povídání těch, kteří tuto zemi osobně navštívili. Nádherné
diapozitivy byly výtečnou tečkou.

Gymnázium Milevsko

Informace o  studiu na gymnáziu pro žáky
9. tříd a jejich rodiče
Vážení rodiče, milí žáci.
V současné době jistě zvažujete, jakou cestu zvolit po skončení základní
školy. Pro vaše rozhodování si dovoluji poskytnout několik informací.
Ta hlavní je, že je vyhlášeno první kolo přijímacího řízení ke čtyřletému
studiu na gymnáziu. Další informace – pro žáky podstatně příjemnější
- je, že v letošním přijímacím řízení se nebudou konat přijímací zkoušky a uchazeči budou přijímáni podle výsledků ze základní školy a případně výsledků soutěží. Ke čtyřletému studiu na gymnáziu může být
přijato nejvýše 30 žáků. Někteří z vás si jistě pamatují, že před čtyřmi
roky chtěli začít studovat v primě osmiletého studia, ale tento ročník
tehdy nebyl otevřen. Dobrou zprávou pro vás a všechny další zájemce
o studium tedy je, že v oboru na vás stále čeká nejvýše 25 míst.
Vzhledem k počtům žáků v našem regionu, v jihočeském kraji i celkově
v republice je velmi pravděpodobné, že se na naší škole nikomu nestane ta nepříjemná věc, že sice splní podmínky přijímacího řízení, ale
přesto nebude přijat ke studiu pro velký počet zájemců. Proto vám přeji
správnou volbu a mnoho úspěchů na vaší další životní cestě. A poslední informace: podrobnosti o letošním přijímacím řízení najdete po 31.
lednu 2010 na webových stránkách gymnázia.
Mgr. Evžen Jiroušek, ředitel školy
www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 1/2010

Fotoobjektivem …

Lednové přívaly sněhu způsobily starost  hlavně motoristům …

… dětem však udělaly velikou radost!

8. ledna proběhla slavnostní vernisáž výstavy Výtvarníci Milevska a okolí, kterou můžete v Galerii M shlédnout až do 24. února.
www.milevsko-mesto.cz
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Fotoobjektivem …

Tři králové zavítali 6. ledna i na milevskou radnici.

13. ledna navštívil Latinskou školu Laďa Kerndl. Člověk
se srdcem na dlani a hlasem Franka Sinatry si podmanil všechny přítomné. Asi mnohé udivil svou upřímností a znalostí světa.
Vždyť také navštívil 158 zemí. Můžeme si jen přát, aby takových
hostů v Latinské škole byl stále dostatek.

V Milevsku proběhly zápisy prvňáčků ...

Základní školy v Milevsku připravily na pátek 22. a sobotu 23. ledna zápisy dětí do prvních tříd.
Na první základní škole T. G. Masaryka děti plnily Ferdovy úkoly a za každý splněný získaly 1 puntík na šátek,
který dostaly na začátku zápisu. Zapsalo se zde 48 dětí, z nichž u osmi rodiče požádali o odklad školní docházky. Otevírat se tedy
budou 2 třídy po 20-ti dětech. Na druhé ZŠ J. A. Komenského se zapsalo rovněž 48 dětí, o odklad budou žádat pouze dvě.
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Hudební sklepy v Milevsku

iž osmou sezónu Hudebních sklepů v Milevsku zahájí ten, který celorepublikový festival sklepů v roce 2002 vymyslel - harmonikář,
písničkář, herec, tulák a pábitel Václav Koubek. Koubek zatím nechyběl v žádném ročníku
milevských sklepů, ale až letos přijíždí poprvé
se svým „A spolem“, kapelou, se kterou v těchto dnech natáčí nové CD v obsazení Jan Ponocný (Cirkus Ponorka) - kytara, el. krabičky, Jaroslav Jeřábek (Garage) - saxofon, Pavel Fajt - bicí,
perkuse. Během koncertu představí Koubek
i nové povídky, kterými svá vystoupení pravidelně zpestřuje a jejichž knižní vydání se chystá na březen.
Václav Koubek a spol. vystoupí v milevském
Domě kultury (kavárenské posezení a občerstvení) ve středu 24. února 2010 v 19,30 hod.,
vstupné 120 Kč, předprodej v DK Milevsko, tel.
383 809 200.
V letošním roce v rámci festivalu Hudebních
sklepů v Milevsku dále vystoupí písničkáři
a kapely: The Pale (Irsko), Jiří Dědeček a kapela
Úterý (v rámci uvedení nového CD), Mark Geary (Irsko), Ivan Hlas Trio, Karel Plíhal a další...
Josef Veverka

www.milevsko-mesto.cz
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Delfínek má za sebou kus práce

J

e tomu právě rok, co vzniklo Mateřské centrum Delfínek. Za tuto dobu se podařilo překonat počáteční nesnáze a udělat obrovský
kus práce. Dík si zaslouží především zakladatelky a všechny dobrovolné členky MC se svými rodinami. Za mnohé vděčíme také laskavým
sponzorům, jejichž kompletní seznam je zveřejněn na našem webu a Městu Milevsko.
Co se nám tedy povedlo? Máme za sebou mnoho vydařených akcí s pěknou návštěvností.
Na začátku ledna jsme se přestěhovali z původní do nové větší klubovny. Ta je vybavena celoplošným kobercem, stoly, židlemi a hracím
koutkem se skluzavkou a spoustou hraček.
Sponzorsky jsme získali celou soupravu nových
potřeb pro kojence - přebalovací pult, jídelní židličku s polohováním, pohodlné lehátko
a bezpečnou velkou ohrádku. Pro ohřev kojenecké stravy je k dispozici mikrovlnka, pro
maminky pak kávovar a další vybavení. Útulné prostředí je přizpůsobeno miminkům i větším předškolákům. Za skvělou spolupráci při
budování nového zázemí je třeba poděkovat
řediteli DK, Vítu Kratochvílovi.
V průběhu roku jsme navázali zajímavé kontakty s lektory i organizacemi, které se rozhodly nás podporovat. Ukázali jsme, že jsme
schopní a ochotní nezištně pracovat pro dobrou věc. Snad jsme přesvědčili i maminky, že
naše akce jsou dobře organizované a stojí za to
se jich účastnit. Vstupné se snažíme vždy kalkulovat tak, aby pokrylo naše náklady a bylo
dostupné i pro sociálně slabší rodiny.
Od začátku ledna se ustálil náš pravidelný program, a proto jsme posunuli otvírací hodiny MC.
Do klubovny za námi tedy můžete přijít v pondělí a čtvrtek v 9-11 a 16-18 hodin. Pokud není

v programu uvedeno jinak, je v této době herna
otevřena volné zábavě předškolních dětí a jejich
maminek. Každý měsíc chystáme alespoň jednu
větší víkendovou akci s cílem zapojit do zábavy
i tatínky tak, aby byla opravdu celá rodina spolu. Těší nás velký zájem o Kurs digitální fotografie, který jsme zorganizovali.

Na začátku března chystáme besedu o ekologickém vedení domácnosti, šetrném praní
a moderním látkovém plenkování.
Letos bychom se chtěli soustředit hlavně na
dovybavení herny a na realizaci všech zajímavých projektů, které jsme pro vás připravili. Je
jich celá řada a my doufáme, že další inspirací

Založili jsme Večerníček - pěvecký sboreček pro
předškolní děti, který se schází každé úterý.
V únorovém programu najdete nápadité dílničky a masopustní Libo-li koblihu či palačinku, kde si sami budete moci připravit palačinku podle svého vkusu. Nejpodařenější výtvory
budou oceněny.

nám budou vaše připomínky a nápady. Všechny aktivní maminky rádi přivítáme v našich
řadách – členství v MC přináší celou řadu
výhod. Sledujte naše webové stránky www.
mcdelfinek.cz.
Pište nám na e-mail mcdelfinek@seznam.cz
nebo volejte na telefon 725 88 11 20.

Úklid sněhu v Milevsku

Ú

klid sněhu v městě Milevsku se řídí usnesením rady města č.
5/2009. O odklízení sněhu z ulic a chodníků bylo uveřejněno již
mnoho informací. Proto snad pouze pro shrnutí opakuji, že od neděle
9. ledna je nasazena veškerá dostupná technika a obsluha, které nepřetržitě zajišťují zaměstnanci podniku Služeb města Milevska. A to doslova ve dne i v noci. Dne 11. ledna zahájil starosta města Bc. Zdeněk
Herout jednání o výpomoci nezaměstnaných při úklidu sněhu. Díky
vstřícnému jednání ředitelky ÚP v Písku Alexandry Zajíčkové se již
o den později na úklidu sněhu podílejí i nezaměstnaní. Nastoupilo
deset nezaměstnaných na VPP.
Po počátečním pluhování byl od 12. ledna zahájen odvoz sněhu z nejvíce
postižených míst. V neděli 17. ledna se příroda rozhodla k další nadílce
sněhu a vše začalo nanovo.
Z podnětu starosty města Bc. Zdeňka Herouta byla dne 18. ledna zřízena sněhová linka (382 521 362, 724 710 903), která má umožnit občanům
se dovolat přímo do podniku služeb a tím zlepšit odklízení sněhu nejvíce
postižených veřejných prostranství. V posledních dnech se část pozornosti při úklidu sněhu zaměřila i na padající sníh ze střech. V současné
době probíhá v odvozu sněhu z ulic. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem zaměstnancům Služeb města Milevska za jejich pracovní nasazení
a dík patří i těm občanům, kteří přiložili ruce k dílu.
Ing. Luděk Hejný, ředitel Služeb města Milevska
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NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ – VÍŠ, ŽE...
...nekompletní
rozebraný spotřebič
= poplatek!

vám radí
www.elektrowin.cz

Velké
spotřebiče

Nářadí, hobby
dílna

Střední
spotřebiče

Zahrada

Malé
spotřebiče

Chlazení

...kompletní
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!
Chraňme společně životní prostředí!
www.milevsko-mesto.cz
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ABBA World Revival přijede do Milevska

A

BBA World Revival z Prahy je desetičlenný
soubor, složený z profesionálních hudebníků, které svedl dohromady obdiv k tvorbě
světoznámé švédské skupiny ABBA. Návštěvníci měli možnost toto seskupení shlédnout
v rámci Bartolomějského posvícení 2009. Nyní
se představí v Milevském domě kultury v sálové koncertní verzi. Nenechte si tento unikátní
koncert na jihu Čech ujít...

PÁTEK 12. 3. 2010 OD 19:30 HOD.
DŮM KULTURY MILEVSKO

Vstupenky v předprodeji v pokladně DK Milevsko, tel. 383 809 200, e-mail: svejdova@dkmilevsko.cz v cenách: 200,- a 180,-; balkon 150,- Kč.
ABBA World Revival Vám nabízí takřka originální provedení repertoáru této slavné hudební formace a naše vystoupení je 100% živá show-produkce deseti hudebníků. Repertoár zahrnuje přes
30 nejznámějších písní švédské legendární megaskupiny 70. let, které byly nastudovány nejen
podle studiových nahrávek, ale i podle audio
a video nahrávek živých vystoupení skupiny ABBA, což zaručuje jak přesnost hudebního provedení, tak i dokonalé vystižení nálady a atmosféry každé jednotlivé skladby. Vlastní produkce je
dokonalou živou interpretací skladeb ABBA na
špičkové úrovni, včetně dokonalé image, dobových kostýmů a pódiové choreografie. Celé představení je dokonalou hudební LIVE SHOW.
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