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Veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná ve středu 24. března 
od 17 hodin ve velkém sále Domu kultury.

Veřejné jednání Zastupitelstva města
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1. března 20102.
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V pátek 12. února ve 14.30 hodin nainstalovali pracovníci firmy AGRI TOKO 
do chladícího boxu Mléčného baru první mléko.

V pátek 12. února ve 14.30 hodin nainsta-
lovali  pracovníci  firmy  AGRI  TOKO  do 

chladícího boxu Mléčného baru první mléko. 
Vedení  města  se  rozhodlo  nabídnout  obča-

nům  města  novou  službu.  Posoudilo  zkuše-
nosti  z  šestnácti  měst  České  republiky,  kde 
již byly mléčné automaty s velkým úspěchem 
instalovány,  a  rozhodlo  se  připojit  k  dalším 

dvaceti  městům,  kde  budou  v  nejbližší  době 
nové  automaty  zavedeny.  Na  základě  nabíd-
ky  Zemědělského  družstva  Milevsko,  se  síd-
lem  ve  Velké,  Rada  města  Milevska  na  svém 
3. zasedání dne 10. února 2010 schválila pro-
nájem  části  pozemku  ve  vlastnictví  města 
Milevska  pro  umístění  automatu  na  čerstvé 
mléko.  Rada  města  tak  vyšla  vstříc  občanům 
Milevska  a  okolí,  kteří  si  budou  moci  dojít 
pro  čerstvé  mléko  z  tohoto  automatu.  Auto-
mat  je  umístěn  pod  budovou  České  spoři-
telny  v  Milevsku.  Vedle  něj  je  umístěn  ještě 
stroj  na  prodej  lahví.  Občané  si  tak  mohou 
vybrat mezi plastovými a skleněnými nádoba-
mi o objemu půl litru a litr. Automaty na čer-
stvé  mléko  v  České  republice  instaluje  firma 
Agri Toko v Milevsku ho provozuje a zásobuje 
Zemědělské  družstvo  Milevsko,  se  sídlem  ve 
Velké,  a  to  již  od  měsíce  února.  Zemědělské 
družstvo zabezpečuje pro občany k dennímu 
prodeji kapacitu minimálně 400 litrů čerstvé-
ho mléka. Litr mléka z automatu je prodáván 
za  patnáct  korun.  Mléko  není  pasterizované, 
ale  je  zchlazené.  Vedení  města  věří,  že  nová 
služba se u občanů setká s příznivým ohlasem 
a bude v maximální míře využívána.

Ing. Bohumil Lavička, 
vedoucí odboru investic a správy majetku

Rozšíření služeb pro občany - automat na čerstvé mléko

V  současné  době  se  placení  platební  kartou  
stává  běžným  způsobem  realizace  úhrady  za 

zboží  a  služby  pro  stá-
le větší okruh obyvatel. 
S  cílem  zkvalitnit  služ-
by  občanům  instalo-
val  bezhotovostní  pla-
tební  terminály  od  4. 
února  letošního  roku 
i  Městský  úřad  Milev-

sko.  Terminály  jsou  instalovány  na  hlavní 
pokladně v budově MěÚ na náměstí E. Bene-

še, v pokladně odboru dopravy v budově MěÚ 
v Sažinově ulici a mobilní terminál je instalo-
ván u Městské policie. V současné době je tedy 
možno platit veškeré  správní a místní poplat-
ky a ostatní úhrady za úkony a služby zajišťo-
vané  úřadem,  ale  i  např.  pokuty  a  sankční 
platby, bezhotovostně prostřednictvím plateb-
ní  karty.  Milevští  občané  si  tak  mohou  tento 
způsob  platby  vyzkoušet  už  nyní  při  úhradě 
poplatku ze psů (splatný do 31. 3.) a poplatku 
za komunální odpad (splatný do 30. 4.). 
Ing.Vojtěch Španvirt – vedoucí finančního odboru

Zavedení platebních terminálů na MěÚ
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V médiích se v poslední době často probírá otázka bezpečnosti v Milev-
sku. V našem městě byl uveden do provozu kamerový systém, který má 
pomoci odhalovat přestupky a trestné činy.

OTÁZKY:
Cítíte se vy osobně v Milevsku bezpečně?
Jaká jsou podle vás pozitiva nebo negativa kamero-
vého systému?

Bc. Zdeněk Herout, starosta (ODS)
1) Pokud vnímám tuto otázku v obecné rovině, ano cítím 
se bezpečně.
2)  Mezi  základní  pozitiva  řadím  především  vytlačení 
drobné kriminality z míst sledovaných kamerami. Negati-
va? Kdo někdy četl Orwellovu knihu 1984 si odpoví sám. 

Michal Polanecký, místostarosta (ODS)
1) Já osobně ano. Ale je třeba vycházet z toho, že jsem víc 
jak stokilový muž mající určité zkušenosti.
2) Pozitivní  je pořízení důkazního materiálu proti oso-
bám  páchající  přestupky  nebo  trestné  činy,  možnost 
zjištění  tíživé  situace  obyvatel  (např.  zdravotní  obtíže) 

a  samozřejmě monitoring v případech klimaticky nepříznivých podmí-
nek, povodně a vichřice. Mezi negativa patří ekonomická náročnost pro-
vozu a pocit některých lidí, že jsou sledováni.

Mudr. Zdeněk Hobzek (ODS)
1) Ano. 
2)  Kontrola  dění  na  rizikových  místech  ve  městě  má 
nesporný význam preventivní a hlavně pro zjištění kon-
krétních přestupků. 

Mgr. Josef Kašpar (SNK)
1) Já osobně se cítím v Milevsku bezpečně. Přes všech-
ny medializované problémy si nemyslím, že bychom byli 
městem strachu. 
2)  Kamerový  systém  do  značné  míry  určitě  napomáhá 
k snížení kriminality. To, že s ním ztrácíme další kus své-

ho soukromí je na delší diskusi.    

MUDr. Miroslava Pučelíková (KDU-ČSL)
1) V Milevsku se cítím bezpečně. Z práce chodím vět-
šinou  domů  a  volný  čas  využívám  jinak  než  chozením 
večer do restaurací a barů.
2) KDU, za kterou jsem kandidovala, měla ve volebním 
programu  zřízení  kamerového  systému.  Myslím  si,  že 

přispěl k většímu bezpečí ve městě. A jestli někomu vadí? Pokud se cho-
vám slušně a nemám se za co stydět, může mě přece vidět i pracovník sle-
dující  záznam z kamer.

Mgr. Martin Třeštík (ČSSD)
1) Cítím se bezpečně, zatím jsem tohle nikdy nevnímal 
jako problém, ani osobně ani ze zkušenosti lidí, se který-
mi přicházím do kontaktu.
2) Pozitiva i negativa jsou asi jasná – zvýšení bezpečnosti 
tu stojí proti pronikání do soukromí a možnosti zneužití, 

asi to budeme vždycky nuceni vážit. Věřím, že s těmi možnými negativy 
nebude nikdo z občanů Milevska nikdy konfrontován – pokud ano, pře-
váží to u mne nad přínosy.

MUDr. Marie Tibitanzlová (ČSSD)
Zavedení kamerového systému ve městě hodnotím jednoznačně pozitivně. 

1)
2)

MUDr. Jitka Kofroňová (KSČM)
Já osobně nemám žádné negativní zkušenosti. Kamerový systém je účelný 
v dané oblasti, na periférii bych uvítala častější pěší hlídky Městské policie.

Ing. Miroslav Doubek (ODS)
V  Milevsku  máme  státní  Policii  ČR  i  12  příslušníků 
Městské policie. Pokud připočteme 4 operátory kamero-
vého systému MP, platíme dostatečný počet bezpečnost-
ních  složek.  Kamerový  systém  umožňuje  mít  přehled 
o více místech současně a měl by zvýšit efektivitu práce 

MP a zlevnit provoz.  Všechny tyto bezpečnostní složky mají dostatečnou 
kapacitu a soubor pravomocí k zajištění pořádku a bezpečnosti v Milev-
sku. Do budoucna jsem pro další rozšíření kamerového systému, ale nena-
vyšování financí na Městskou policii a počtu jejích příslušníků. 

Ing. Martin Husa (ODS)
Osobně  se  cítím  relativně  bezpečně,  právě  díky  kame-
rovému  systému,  a  vnímám  především  pozitiva  tohoto 
systému. Podle mého názoru jde o systém, který využívá 
možnost reakce na aktuální situaci, což v současné době 
považuji za nejefektivnější a velmi ekonomické.

Alena Knotová (KDU-ČSL) 
1) Já osobně ano.
2) Pokud se  tento systém monitorování pořizoval, měl by asi vykazovat 
pozitiva - hlavně v otázce bezpečnosti, vandalství. Myslím, že by to byla 
otázka pro ty, kteří centrální systém obsluhují.

JUDr. Oldřich Kofroň (ODS)
Ano,  cítím  se  v  Milevsku  bezpečně.  Pozitivum  kamer 
spočívá  jednak  v  prevenci  přestupků,  popř.  trestných 
činů a dále pak v zajištění důkazu pokud již k porušení 
zákona došlo. Negativum vidím v nákladech a ve špat-
ném pocitu některých občanů ze zvýšené kontroly.  

RSDr. Jiří Kotalík (KSČM)
Jako  milevský  patriot  se  cítím  v  mém  městě  bezpečně.  O  technických 
možnostech a datech milevského kamerového systému jsem nebyl infor-
mován, proto se k této záležitosti nevyjadřuji.

Ing. Lubomír Šrámek (ODS)
1) Já osobně se cítím v Milevsku bezpečně a zatím jsem 
se  nesetkal  s  žádným  ohrožením.  To  ovšem  nemohu 
tvrdit  z  hlediska  ohrožení  majetku.  Moje  rodina  měla, 
bohužel,  již  na  vlastní  kůži  možnost  poznat  co  je  krá-
dež věcí v našem soukromém majetku.

2) Kamerový systém velice vítám a hodnotím jej pozitivně a vidím ho jako 
důležitý z hlediska prevence i represe. Musí být hlavně optimálně provo-
zovaný. Není ale určitě všelékem na kriminalitu. Jediným negativem může 
být vytlačení kriminality do jiných, nestřežených míst ve městě.

Mgr. Dagmar Švárová (ČSSD)
1) Ano.
2) S pozitivy jsem nebyla seznámena, takže se ptám: Jak je možné, že se 
i  přes  kamerový  systém  a  poměrně  značný  počet  městských  strážníků 
zhoršuje bezpečnost ve městě?

MUDr. Marie Tibitanzlová (ČSSD)
Zavedení kamerového systému ve městě hodnotím jednoznačně pozitivně.

Na  otázku  neodpověděli:  Ing.  Václav  Pavlečka,  Ing.  Bohuslav  Beneš,  Jiří 
Herout, Josef Koutník, Ing. Pavel Procházka, PharmDr. Lenka Třeštíková.

Ptáme se našich zastupitelů
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Informace z jednání Rady města Milevska

2. schůze Rady města Milevska dne  
26. ledna 2010
Na své 2. schůzi radní schválili finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč na 
provoz služby sociální prevence, který bude určen na částečné pokry-
tí nákladů spojených s poskytováním rané péče rodině žijící v našem 
městě. Dále schválila zavedení 3 ks platebních terminálů, což umožňu-
je  občanům  hradit  poplatky  a  další  úkony  prováděné  úřadem  bezho-
tovostním  převodem,  prostřednictvím  platební  karty.  Terminály  jsou 
zavedeny na pracovišti hlavní pokladny MěÚ, pokladny odboru dopra-
vy a u městské policie. Vše je zabezpečeno prostřednictvím České spo-
řitelny,  a.s.  Zařízení  umožňuje  platby  prostřednictvím  všech  běžných 
typů  platebních  karet.  Zároveň  rada  rozhodla  na  základě  výběrového 
řízení, které bylo vyhlášeno z důvodu odstoupení stávajícího městské-
ho architekta, uzavřít smlouvu na vykonávání funkce městského archi-
tekta pro město Milevsko s pí. Bc. Švecovou z Milevska. 

Poté byl schválen Grantový program Kultura 2010 pro podporu kulturně 
vzdělávacích aktivit. V roce 2010 je tento grantový projekt podpořen část-
kou 200 000,-Kč z rozpočtu města Milevska. 

Grantový program Kultura 2010
Podpůrný program města Milevska pro oblast kultury

Jako každoročně schválila Rada města Milevska Grantový program kul-
tura. Hlavním cílem grantového programu je podpora kulturně vzdělá-
vacích aktivit. Je určen všem subjektům, které organizují projekty v této 
oblasti, neprofesionálním organizacím, spolkům i jednotlivcům. Pod-
porované aktivity musí být zaměřeny na rozšíření možností kulturního 
vyžití obyvatel města či regionu, a tím jeho propagaci. Zejména budou 
podporovány aktivity v oblasti tzv. menšinových žánrů, kulturního vyžití 
dětí a mládeže, záchrany a údržby drobných kulturních památek a pro-
pagaci místní kultury. 

Výše grantu je omezena částkou 20 000 Kč na jeden projekt. Rada měs-
ta může rozhodnout o navýšení této částky. Žádosti o grant se mohou 
podávat do 9. dubna 2010 do 15 hodin. 
Bližší informace: www.milevsko-mesto.cz 

Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Milevsko,
referent památky a kultura  Tomáš Novotný, 

kontakt: tel.: 382 504 116, e-mail: novotny@milevsko-mesto.cz

Závěrem  radní  souhlasili  s  vyvěšením  tibetské  vlajky  na  budově  úřadu 
dne 10. března 2010 k 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu a s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

3. schůze Rady města Milevska dne  
10. února 2010
Na  své  mimořádné  schůzi  Rada  města  Milevska  schválila  pronájem 
pozemkové parcely parc. č. 2058 o výměře 10 m2, v k. ú. Milevsko Země-
dělskému družstvu Milevsko za účelem umístění a provozování automatu 
na prodej mléka. Automat je umístěn pod budovou České spořitelny, a.s., 
v  Milevsku.  Umístění  a  provoz  automatu  bude  plně  hrazen  na  náklady 
Zemědělského družstva Milevsko. Elektrická energie na provoz automa-
tu bude odebírána ze společných prostor domu č. p. 6 ve vlastnictví města 
Milevska, a to přes podružné měření. Pronájem části pozemkové parcely 
bude na dobu neurčitou, za cenu 1 000 Kč za rok.

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

Odbor finanční

Poplatek ze psů pro rok 2010
Oznamujeme, že se blíží termín splatnosti místního poplatku ze psů, který 
je splatný nejpozději do 31. března. Poplatníci, jejichž poplatek činí více než 
600,- Kč ročně,   mohou zaplatit ve dvou stejných splátkách nejpozději do 
31. března a do 31. srpna. Poplatek můžete zaplatit v hotovosti na poklad-
ně MěÚ Milevsko na nám E. Beneše, kde je možné použít k platbě platební 
kartu, a nově i na pokladně MěÚ Milevsko v Sažinově ulici. Dále máte mož-
nost uhradit poplatek poštovní poukázkou nebo bezhotovostním 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 úze-
mí města Milevska. Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Sazby poplat-
ku se pohybují od 50,- Kč do 1 500,- Kč a  jsou uvedené v Obecně závaz-
né vyhlášce města Milevska č. 5/2003 o místním poplatku ze psů – úplné 
znění naleznete na  internetových stránkách www.milevsko-mesto.cz v sekci 
„Informace MěÚ – Vyhlášky, nařízení“.                                Pavlína Zděnková

Podnikání z domu na PC       www.internetjob.cz/kov
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Rozhovor s technickým ředitelem ČSAD Ing. Zdeňkem Hovorkou

V sobotu 30. ledna v odpoledních hodinách nevydržela střecha na autobusovém nádraží nápor sněhu a zřítila se. Naštěstí v tu dobu zde nebyl žádný člověk 
a tak došlo jen k materiálním škodám. K celé události jsme položili pár otázek technickému řediteli ČSAD panu Ing. Zdeňku Hovorkovi.

ho si přizvala Policie ČR, která celou záležitost šetří. Pouze se domnívám, že 
takovému zatížení, které letos způsobil ležící sníh, musela konstrukce odolá-
vat v minulosti také a až do 30. 1. 2010 bylo vše bez problému.

Jak hodnotíte spolupráci se Službami města Milevska 
při odklízení spadlého přístřešku? 
Zhroucenou  konstrukci  odstranily    Služby  Města  Milevska  s.r.o.,  odvoz 
materiálu zajišťovala společnost Fast Kovošrot s. r. o. a jednalo se o výbor-
nou spolupráci. Na celém postupu prací jsme se dohodli v pondělí 1. 2. 
a musím s potěšením konstatovat, že veškerá ujednání byla plněna. Kon-
strukce byla postupně bezpečně rozebírána, materiál byl podle předcho-
zích dohod rovnou tříděn a denně odvážen. Práce začaly v průběhu úterý, 
kdy PČR ukončila ohledání místa a povolila zahájení likvidace a v pátek 
byla konstrukce bezpečně zlikvidována, odvezena a nádraží bylo uvedeno 
do provozu. Spolupráci hodnotím jako vynikající.

Počítáte s výstavbou blíže neurčeného zastřešení pro 
cestující a v jakém časovém horizontu?
Počítáme  s  tím,  že  na  nádraží  bude  částečné  zastřešení  nástupiště.  Na  
velikosti a  umístění se musíme shodnout s kompetentními orgány měs-
ta Milevska, které je jednak vlastníkem pozemků pod nádražím a jednak 
městu přísluší spolurozhodnout o takové stavbě.  Současný stav nebude-
me nijak prodlužovat, ale bude nutné počkat na příznivější počasí. 

Děkujeme za rozhovor.

Kdy bylo vybudováno přístřeší na autobusovém nádraží?
Zastřešení nástupiště na autobusovém nádraží bylo vybudováno před cca 
30 lety.  Předpokládám, že investorem byl tehdejší ČSAD České Budějo-

vice n. p., ale mohl to být také 
jiný  subjekt,  MNV  Milevsko 
nebo KNV Č. Budějovice, což 
nelze  vyloučit,  s  ohledem  na 
tehdejší strukturu řízení pod-
niku  a  majetkoprávní  vztahy 
k  nádraží.  V  roce  1989  byla 
zahájena  příprava  na  rekon-
strukci autobusového nádraží, 
jehož součástí mělo být i nové 
zastřešení  nástupišť.  Bohužel 

byla  realizována  pouze  změna  pilových  stání  na  podélná,  nový  rozvod 
el. energie, úprava kanalizace, ale zastřešení nástupišť,  jehož  investorem 
měl být podle předchozích dohod  MNV Milevsko, již realizováno nebylo. 
Kolaudace, která proběhla v roce 1991, tento stav legalizovala a tak zastře-
šení zůstalo původní.

Co zapříčinilo zřícení konstrukce? 
Spekulacím nebo domněnkám, proč došlo ke zhroucení konstrukce se musím 
vyhnout, protože nejsem  oprávněn posuzovat stabilitu a odolnost ocelových 
konstrukcí. Ale velmi rád se seznámím s výsledným posudkem znalce, které-



str. �www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 2/2010

Arkáda – změna provozní doby
Od února 2010 poskytuje sociálně psychologické centrum Arkáda na deta-
šovaném pracovišti v Milevsku psychosociální služby každé pondělí od 08:00 
hodin do 16:00 hodin, od 16:00 hodin do 17:00 hodin pouze dle domlu-
vy, konzultaci lze domluvit i na telefonním čísle 382 521 300. Na Arkádu se 
mohou obracet  lidé v obtížných (krizových) životních situacích s nimiž si 
neví  rady,  s potřebou dlouhodobější psychoterapeutické pomoci,  lidé hle-
dající radu či informaci v sociálně právní oblasti, jejichž problémy souvise-
jí s drogami, lidé hledající pomoc při závislostech (alkohol, automaty, sekty 
apod.). Sociálně psychologické centrum Arkáda poskytuje anonymní, bez-
platnou a odbornou pomoc.                          Jana Vítková, DiS. - referentka 

Odbor sociálních věcí

Přidělování městských bytů do nájmu 
občanům
Přidělování městských bytů do nájmu občanům se řídí zpravidla aplikací měst-
ské Vyhlášky č. 47 na návrh bytové komise, která předkládá návrhy dle kon-
krétních okolností Radě města Milevska.  
Vyhláška města Milevska č. 47 o přidělování obecních bytů do nájmu obča-
nům ze dne 5. 6. 2000 říká v čl. 2: „Byty ve vlastnictví města Milevska budou 
přidělovány do nájmu žadatelům následovně: a) podle pořadníku, b) náhradní 
byty, c) byty v obecním zájmu, d) byty přidělované výběrovým řízením“. V dal-
ších článcích jsou popisovány možnosti a podmínky žádostí a přihlášek. 
V současné době Rada města Milevska v případě volného bytu preferuje vari-
antu vyhlašování výběrového řízení. Výběrového řízení se mohou zúčastnit 
uchazeči o nájem bytu, kteří dosáhli věku 18-ti let nejpozději v den stano-
vený jako den odevzdání nabídek  do výběrového řízení, nejsou dlužníkem 
města Milevska, nejsou vlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydle-
ní, prokáží platební schopnost a splňují další stanovené podmínky pro účast 
v jednotlivých  výběrových řízeních. Minimálně po dobu 15 dní je zveřejněn 
na úřední desce a na webových stránkách města záměr na pronájem kon-
krétního volného bytu se všemi informacemi o velikosti bytu, výši nájmu, 
termínu prohlídky, jakou a jak podat přihlášku, včetně kontaktu, kde je mož-
né upřesnit další podrobnosti.
Bytová komise, která je poradním orgánem Rady města Milevska, údaje v při-
hláškách komplexně posoudí, doporučí výběr nejvhodnějšího uchazeče a Rada 
města Milevska rozhodne o přidělení bytu. Složením kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, osvědčením o splnění stanovených podmínek získává 
vybraný zájemce právo na uzavření nájemní smlouvy na volný byt.  
V současné době jsou všechny městské byty pronajmuty, proto nejsou výbě-
rová řízení vyhlašována v pravidelných intervalech. Termíny výběrových říze-
ní  jsou vázány na ukončení stávajícího nájemního poměru a uvolnění něk-
terého městského bytu.  Podrobné informace,  dokumenty, žádosti, přihlášky 
a aktuální záměry lze získat na odboru investic a správy majetku nebo na www.
milevsko-mesto.cz.
O  přidělení  bytů  v  domech  s  pečovatelskou  službou,  které  jsou  určeny  pro 
seniory a osoby se zdravotními omezeními, rozhoduje Rada města Milevska 
na základě doporučení sociální komise. Ta sestavuje pořadník žadatelů o při-
dělení bytu podle pevně stanovených hodnotících kritérií. Žádosti o pronájem 
bytů tohoto typu přijímá odbor sociálních věcí. Na stejném odboru  mohou 
lidé žádat i o pomoc při řešení situace v oblasti bydlení, která je přivedla k rizi-
ku sociálního vyloučení.
V uplynulých letech značně vzrostla poptávka po bytech ve vlastnictví města 
Milevska. V roce 2009 bylo zveřejněno 19 záměrů na pronájem volného bytu 
a do výběrových řízení se přihlásilo celkem 173 uchazečů, což činí v průměru 
víc než 9 uchazečů na jeden byt. Rada města Milevska rozhodla o přidělení 17 
bytů do nájmu a 14 bytů v domech s pečovatelskou službou. Dále bylo zaevi-
dováno 7 žádostí o přidělení bytu do nájmu. Těmto dlouhodobým žadatelům 
je zároveň doporučováno účastnit se aktuálních výběrových řízení. 
Současné možnosti přidělovat městský byt jsou omezené, neboť město nemá 
k dispozici takovou kapacitu bytů, aby mohlo aktivně a rychle uspokojit řešení 
bytové situace všech žadatelů.

Ing. Bohumil Lavička – vedoucí odboru

Odbor investic a správy majetku

Odbor regionálního rozvoje

Než začnete stavět …
Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. platí  již více  jak 3 roky. Stavební úřad 
se však při své činnosti neustále setkává se stavbami, které vznikly na zákla-
dě špatné interpretace tohoto zákona a musely být nakonec řešeny jako stavby 
postavené v rozporu s ním. Zákon je koncipován jinak než jeho předchůdce 
– z jednoho paragrafu se nedozvíme vše. Největší problémy způsobuje § 103. 
Ten uvádí dlouhý výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, 
které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Dříve (před 1. 1. 2007) by to 
znamenalo, že je mohl každý provést bez rozhodnutí či jiného opatření staveb-
ního úřadu. Dnes platný stavební zákon má však § 96, který říká, že u těch-
to staveb postačuje územní souhlas. To znamená, že bez územního souhlasu 
vydaného stavebním úřadem nelze tyto stavby a ostatní v § 103 uvedené čin-
nosti provádět. Doporučujeme proto všem stavebníkům, aby před zahájením 
jakýchkoliv stavebních prací, terénních úprav a umísťování reklam kontakto-
vali příslušný stavební úřad, do jehož kompetence místo této stavební činnos-
ti spadá, a dohodli se s ním, co budou pro realizaci svého záměru potřebo-
vat. Ušetří si tím možné budoucí problémy a finanční postihy. A nyní ještě pár 
informací k některým velmi často prováděným stavebním pracím.  

1. „Přestavby“ bytových jader. 
Dle stavebního zákona se jedná o stavební úpravy bytu. Výše uvedený § 103 
uvádí, které stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení - jed-
ná se o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stav-
by, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posou-
zení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit 
požární bezpečnost. Nosné konstrukce jsou stropy a nosné zdi, do těch se 
při  těchto činnostech většinou nezasahuje. Vzhled stavby se  také nemění 
a dle nejnovějších stanovisek MMR se nemění způsob užívání části stavby 
ani v případech, když třeba původní koupelnu zvětšíte na úkor chodby nebo 
naopak zvětšíte chodbu. Posouzení vlivu na životní prostředí tyto úpravy 
nevyžadují a při použití lehkých zdících materiálů nedojde ani k ovlivně-
ní požární bezpečnosti stavby. Pokud splníte vše výše uvedené a odborník 
vám potvrdí, že touto úpravou nedojde k takovému přitížení stavby, které by 
mohlo mít vliv na její stabilitu, můžete přestavby bytových jader provádět 
bez ohlašování na stavební úřad, protože obecně všechny stavební úpravy 
nevyžadují ani výše uvedený územní souhlas.

Důrazně upozorňujeme, že při provádění těchto prací je vždy nutné pro-
vést utěsnění prostupů v instalačních šachtách v úrovni podlahy nehořlavý-
mi materiály. V případě požáru v podlažích pod vámi je to velmi důležité 
pro ochranu vašeho majetku i vašeho života. 

2. Výměna oken a zateplování objektů. 
I v těchto dvou případech se jedná o stavební úpravy. Pokud se okna vymě-
ňují za okna stejné velikosti, barvy a členění, jedná se o stavební činnost, která 
nepodléhá vydání žádného rozhodnutí ani jiného opatření stavebního úřadu. 
Zateplení objektů se většinou provádí z vnější strany. Novou fasádu neposu-
zuje stavební úřad jako změnu vzhledu stavby. Splnění ostatních požadavků 
§ 103 je v obou případech obdobné jako u bytových jader a opět se tedy jed-
ná o stavební činnost, která nepodléhá vydání žádného rozhodnutí ani jiného 
opatření stavebního úřadu. Při zateplení fasády o výšce větší jak 9 m je nutné si 
obstarat stanovisko Hasičského záchranného sboru v Písku.
A na závěr  ještě jedno důležité upozornění – všechny výše uvedené činnosti 
(stavební úpravy, terénní úpravy, reklamy), které můžete provést bez toho, že 
by o tom stavební úřad věděl, podléhají při jejich provádění částečně režimu 
stavebního zákona. Za provedení všech výše uvedených činností je dle § 152 
stavebního zákona odpovědný stavebník. Výslovně se mu ukládá, aby dbal na 
řádnou přípravu a provádění stavby, měl při  tom na zřeteli podle okolností 
ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majet-
ku,  i  šetrnost k  sousedství.  I  tyto činnosti, které  stavební úřad nepovoloval, 
podléhají jeho dozoru, a lze na nich provést kontrolní prohlídku a uložit opat-
ření k nápravě jako u staveb povolovaných. Porušení těchto povinností je pře-
stupkem proti stavebnímu řádu. Stejně jako u staveb a činností povolovaných 
i zde platí, že pokud není stavebník vlastníkem bytu či celého objektu, musí 
záměr na stavební úpravy projednat s příslušným SBD či  jiným vlastníkem 
nemovitosti. Pokud je stavebník členem společenství vlastníků, musí dodržet 
také všechny předpisy, týkající se této problematiky.
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Sociální služby Města Milevska

Rok 2009 v organizaci Sociální služby Města Milevska
Jaký byl rok 2009 pro Sociální služby Města Milev-
ska?  Vcelku  mohu  říci,  že  úspěšný.  I  přes  všu-
de přítomnou krizi a s ní související problémy se 
nám  mnohé  podařilo  a  z  mnoha  realizovaných 
cílů máme radost.
Začátek roku byl sice trochu rozpačitý z důvodu 
nejasné  výše  provozní  dotace  z  rozpočtu  Minis-
terstva  práce  a  sociálních  věcí,  ale  v  konečném 
výsledku bylo dotační  řízení pro naši organizaci 
srovnatelné s rokem 2008.
Bylo tedy možné bez větších obav o finanční zajiš-
tění napřáhnout síly k bezproblémovému zajiště-
ní provozu všech sociálních služeb poskytovaných 
naší organizací.
Hned  v  lednu  2009  nás  čekalo  několik  velmi 
důležitých a závažných změn v provozu organizace. 
Tou první, která byla realizována již od 1. 1. 2009, 
byla  změna  v  zajištění  stravování  pro  obyvate-
le domova pro seniory. Do konce roku 2008 byla 
strava  v  celém  rozsahu  zajišťována  dodavatelsky 
z kuchyně SOŠ a SOU v Milevsku. Změna nasta-
la vzhledem k tomu, že individuální potřeby stra-
vování  u  obyvatel  domova  pro  seniory  jsou  vel-
mi různorodá a ne vždy bylo v silách nás všech se 
těmto potřebám pružně přizpůsobit. A tehdy jsme 
se rozhodli, že zaměstnáme pro přípravu snídaní, 
svačin a večeří kuchařku. Obědy,  jak pro  službu 
domova pro seniory, tak pro pečovatelskou služ-
bu, jsou nadále dováženy z kuchyně SOŠ a SOU 
Milevsko.  Po  počátečních  drobných  problémech 
se  toto  rozhodnutí  ukázalo  jako  velmi  přínosné 
pro  obyvatele  domova  i  pro  další  zaměstnance 
zajišťující agendu spojenou se stravou.
Strava je připravována přímo v kuchyni DPS 1510 
a tím odpadá nutnost přepravy a zbytečná opako-
vaná manipulace s připraveným jídlem. Jídelníčky 
připravuje dietní  sestra  s přihlédnutím ke speci-
fikům  stravování  seniorů,  zásadám  racionálního 
výživy, ale především přizpůsobené pro individu-
ální  stravovací potřeby našich obyvatel. Z  reakcí 
obyvatel domova je zřejmé, že tato změna pro ně 
byla pozitivní a jídlo připravované v naší kuchyni 
jim chutná.
Další změnou bylo rozšíření kapacity odlehčovací 
služby. Rekonstrukcí nebytového prostoru a soci-
álního zázemí bylo možné počet lůžek této služby 
zvýšit  ze  dvou  na  čtyři.  Rekonstrukcí  sociálního 

zázemí získaly oba pokoje prostorný a bezbariéro-
vý sprchový kout a každý pokoj samostatné WC. 
Toto uspořádání nám umožnilo poskytovat odleh-
čovací služby mužům i ženám současně na dvou 
samostatných pokojích. Do této doby jsme moh-
li poskytovat tuto službu pouze ženám nebo pou-
ze mužům.
V loňském roce odlehčovací služby využilo 23 kli-
entů s průměrnou dobou pobytu 30 dní.
Souběžně  s  touto  změnou  došlo  ještě  k  jedné 
důležité a závažné změně. Přibližně od poloviny 
ledna 2009 je pečovatelská služba v DPS 1510 zajiš-
těna  nepřetržitě.  Tato  změna  zajistila  pro  všech-
ny  obyvatele  DPS  v  případě  potřeby  dostupnost 
pečovatelské  služby  po  dobu  24  hodin  denně. 
Téměř okamžitě začala být služba některými oby-
vateli využívána. Takovéto zajištění služby umož-
ňuje obyvatelům DPS zůstat ve svém bytě i v pří-
padě potřeby rozsáhlejší pomoci. Díky tomu není 
v těchto případech nezbytně nutné, aby obyvatelé 
museli začít využívat služby domova pro seniory, 
která je pro svoji malou kapacitu trvale naplněná.
Domov pro seniory poskytuje svoje služby přede-
vším lidem s vysokou potřebou podpory a pomo-
ci. Domov poskytl službu během loňského roku 52 
klientům. Devatenáct z našich obyvatel nás v loň-
ském roce opustilo navždy. Sedm klientů domo-
va  odešlo  bydlet  zpět  ke  svým  rodinám,  někteří 
z nich získali byt v domě s pečovatelskou službou 
a tuto službu využívají.
V  domově  došlo  v  loňském  roce  k  rekonstrukci 
umývárny nádobí, která byla po šesti letech inten-
zivního používání hodně opotřebovaná a obnova 
byla nutná. Byla provedena výměna vchodových 
dveří,  nad  které  bylo  namontováno  zastřešení. 
Díky  novým  dveřím  nedochází  k  ochlazování 
chodeb domova, tak jak tomu bylo v předcháze-
jících letech.
V průběhu roku došlo k zajištění krizové signali-
zace pro klienty detašovaného pracoviště domo-
va pro seniory a pro odlehčovací služby. Obyvatelé 
mohli i dříve pro přivolání zaměstnanců používat 
vnitřní telefon, ale bylo nutno k němu dojít a zvo-
lit  číslo.  Díky  nové  signalizaci  mohou  obyvatelé 
zaměstnance přivolat odkudkoliv, pomocí náram-
ku,  který  mají  na  ruce.  Zaměstnanci  poznají  na 
přijímači,  kdo  z  klientů  potřebuje  jejich  pomoc 

a mohou ihned reagovat. Naše sestřičky využíva-
jí  tuto  signalizaci  i  pro  přivolání  sebe  navzájem, 
pokud potřebují pomoc kolegyně např. při přesu-
nu klienta. Výhodou tohoto zařízení je, že je mož-
né jej rozšířit dokoupením dalších modulů a v pří-
padě potřeby jej lze využívat i pro obyvatele domu 
s pečovatelskou službou.
Úspěchem pro naši organizaci bylo získání gran-
tu  od  Jihočeského  kraje  na  provoz  pečovatelské 
služby  ve  výši  450  000 Kč.  Tyto  prostředky  byly 
použity  na  provozní  náklady  pečovatelské  služ-
by. Tato sociální služba v roce 2009 byla zajišťo-
vána v 16 samostatných obcí v okrese Písek a ve 
2 samostatných obcí v okrese Tábor. Pečovatelská 
služba je zajišťována v 7 domech s pečovatelskou 
službou a ve 2 domech s chráněnými byty. Službu 
využívá měsíčně až 375 uživatelů, kterým je tímto 
umožněno zůstat doma a žít způsobem života na 
který byli zvyklí, v prostředí které znají, bez nut-
nosti vyhledat např. službu domova pro seniory.
Organizace  v  současné  době  zaměstnává  57 
zaměstnanců ve stálém pracovním poměru a další 
zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti.
Především díky všem těmto zaměstnancům orga-
nizace velmi dobře funguje, a proto se daří posky-
tovat sociální služby na vysoké úrovni. Především 
zásluhou  46  zaměstnanců,  kteří  zajišťují  přímou 
práci s uživateli služeb, jsou služby poskytovány na 
profesionální úrovni, s trpělivostí, porozuměním 
a vstřícným přístupem k uživatelům i jejich rodi-
nám. I v naší práci se vyskytnou problémy a ne vž-
dy se vše plně podaří, ale pak se snažíme si z těchto 
situací vzít ponaučení a naši práci změnit tak, aby-
chom se těmto problémům učili předcházet.
Plánů do roku 2010 máme hodně, ale především 
se i nadále budeme snažit poskytovat profesionál-
ní sociální služby ke spokojenosti našich klientů. 
Budeme dělat maximum proto, aby se organiza-
ce i nadále rozvíjela, aby námi poskytované služby 
měly pět Ú, byly: Účinné, Účelné, Úsporné, Účast-
né a na Úrovni.
Všem  čtenářům  Milevského  zpravodaje,  všem 
občanům města Milevska a také naší organizaci 
přeji, aby se letošní rok 2010 odvíjel tím správ-
ným směrem a tou správnou,  tedy bezpečnou, 
rychlostí. 

Marie Jarošová, ředitelka

Zpráva o činnosti Klubu seniorů v Milevsku
V  loňském  roce  v  rámci  činnosti  Klubu  senio-
rů probíhala 3 krát týdně setkávání jejich členek. 
Seniorky se pravidelně scházely v počtu až 140 čle-
nů každý týden pod vedením pí Marchelové, Klí-
mové a Velenovské. Při svých setkáních debatovaly 
o politickém, místním dění a  sociální problemati-
ce. Minulý rok probíhaly debaty s čelními předsta-
viteli města a úředníků Městského úřadu. Kona-
la se beseda se starostou města, s místostarostou, 
s pracovníky pojišťoven, beseda s vedoucím Odbo-
ru dopravy,  s  redaktory Milevských novin. Další 
setkání byla spojena s povídáním na téma tradice, 
zdraví a cestování. V rámci klubu proběhly v roce 
2009 dva výlety. Na jaře senioři navštívili zámec-
ký park v Průhonicích a zámek v Chotovinách. Na 
podzim se konal výlet do písecké Sladovny a do 
Protivína na prohlídku krokodýlí farmy. Na jaře se 
všichni příjemně pobavili na vystoupení dětského 

folklórního  souboru  Kovářovánek  a  vystoupení 
hudební skupiny Teddy Band z Domova pro oso-
by se zdravotním postižením ze Zběšiček. V červ-
nu  senioři  strávili  týden  v  Losenici  na  Šumavě. 
Pobyt  využili  především  k  aktivnímu  pohybu  - 
procházkám do přírody. Po celý rok se pravidelně 
konala zábavná odpoledne v kavárně Hvězda, kam 
si senioři mohli přijít zazpívat a zatančit. Slavil se 
zde Den matek, Mezinárodní den žen a masopust. 
Během roku také navštívily seniory děti z mateř-
ských škol a připravily si pro ně milá představení. 
V klubovně v ulici Gen. Svobody se konaly kon-
certy žáku ZUŠ z Milevska. Na podzim se konalo 
divadelní představení s názvem „Vlasta Burian při-
chází“ a v měsíci listopadu navštívili senioři kultur-
ní vystoupení Třeboňských pištců v Domě kultury. 
Proběhly také ukázky vykrajování ovoce a zeleni-
ny, které představil pan Vošahlík z Branic a ukáz-

ky  aranžování  dušičkové  vazby  od  pí  Kolingro-
vé. Seniorky také tradičně během roku navštívily 
Milevské  muzeum,  konkrétně  výstavu  žehliček, 
výstavu  starých  pokladen  a  betlémů,  doplněnou 
výkladem ředitele Vladimíra Šindeláře. U místní-
ho chovatele pana Pějši shlédly zajímavou sbírku 
akvarijních ryb a vyslechly si zajímavou přednáš-
ku o těchto rybkách. Několik seniorek pravidelně 
docházelo 2 krát týdně na cvičení, které vede lek-
torka z řad seniorů Ing. Ivanka Klichová. Cvičení 
je zaměřeno jako relaxační kondiční cvičení s prv-
ky  jógy. Pro zdatnější  seniory byly organizovány 
pravidelně po celý rok pěší túry v okolí Milevska. 
Před Vánoci  seniorky navštívily vánoční koncert 
v kostele sv. Bartoloměje a zakončily rok příjem-
ným předvánočním posezením s koledami, voňa-
vým čajem a vánočním pečivem.

Markéta Humpálová
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Půjčky z fondu rozvoje bydlení
Jako  každoročně  vyhlásilo  město  Milevsko 
záměr na půjčku finančních prostředků z Fon-
du rozvoje bydlení. Pro letošní rok je ve schvá-
leném  rozpočtu  na  neinvestiční  půjčky  z  FRB 
města Milevska vyčleněna částka 1 milión Kč.
Žádosti lze  podávat do 1. 4. 2010.
Žadateli  o  půjčku  mohou  být  pouze  fyzic-
ké a právnické osoby, které vlastní budovy pro 
bydlení na území města a které přijmou smluv-
ní  závazek  použít  poskytnutou  půjčku  podle 
stanovených pravidel určených vyhláškou měs-
ta Milevska č. 31, ve znění vyhlášky č. 1/2008.
Tato vyhláška je k nahlédnutí na Městském úřa-
dě  Milevsko  v  informačním  místě,  u  vedoucí 
odboru vnitřních věcí JUDr. Jany Čunátové , kde 

Vám také poradí a poskytnou formulář žádosti.  
Informace lze také získat ze znění vyhlášek zve-
řejněných na  www.milevsko-mesto.cz. 

Zastupitelstvo města Milevska jmenovalo komi-
si pro výběr žadatelů o poskytnutí této půjčky. 
O tom, komu budou půjčky přiděleny, rozhod-
ne opět zastupitelstvo. 
Při výběru uchazečů o poskytnutí půjčky bude 
preferováno  hledisko  využití  prostředků  na 
úspory  energií  a  na  zlepšení  vzhledu  města. 
Žádost  o  půjčku  musí  obsahovat  předepsané 
náležitosti jako je identifikace žadatele a objek-
tu,  požadovanou výši půjčky, popis účelu půjč-
ky  a  termín  dokončení  akce  i  garance  úvěru 

Město  Milevsko  nadále  pokračuje  ve  zkvalit-
ňování  poskytovaných  služeb  občanům  města 
a celému správnímu obvodu obce s rozšířenou 
působností  Milevsko.  Městský  úřad  poskytuje 
své  služby  a  zabezpečuje  výkon  státní  správy 
celkem pro 26 obcí svého správního obvodu, to 
je pro cca 19 000 obyvatel. O tom svědčí i udě-
lení ceny Ministerstva vnitra ČR na 6. Národní 
konferenci kvality v Táboře.
Městskému úřadu Milevsko byla udělena Cena 
za kvalitu ve veřejné správě za rok 2009 ve stup-
ni  Organizace  zvyšující  kvalitu  veřejné  služ-
by  za  zavedení  benchmarkingových  principů 
(benchmarking  je  jednou z metod řízení kva-
lity, jednoduše řečeno - vlastně umožňuje srov-
návaní kvality poskytovaných služeb mezi srov-
natelnými úřady navzájem).
Od  4.  2.  2010  je  možné,  aby  občané  hradili 
poplatky a další úkony prováděné úřadem bez-
hotovostním  převodem  prostřednictvím  pla-
tební  karty.  Celkem  jsou  v  provozu  3 ks  pla-
tebních terminálů a jsou k dispozici na radnici 
na hlavní pokladně, v Sažinově ulici na odbo-
ru  dopravy  a  dále  pro  potřeby  městské  poli-
cie. Zařízení umožňuje platby prostřednictvím 
všech běžných typů platebních karet a tato služ-
ba je občanům poskytována zdarma.

Město pokračuje ve zkvalitňování služeb občanům
Dále se snaží město Milevsko z důvodů dalšího 
zvyšování  kvality  poskytovaných  služeb  svým 
občanům  realizovat  čerpání  potřebných  zdro-
jů do této oblasti z fondů Evropské unie. Rada 
města  Milevska  souhlasila  s  podáním  žádos-
tí o dotace z Evropské unie a město Milevsko 
podalo žádosti o dotace z Operačního progra-
mu lidské zdroje a zaměstnanost výzva číslo 40 
Vzdělávání v eGoncentrech krajů a obcí s roz-
šířenou působností-Zajištění vzdělávání v eGo-
vernmentu  pro  obec  s  rozšířenou  působností 
Milevsko a výzva číslo 53 Zvýšení kvality řízení 
v úřadech územní veřejné správy.
Dále  město  Milevsko  připravuje  žádosti 
o  dotace  z  Evropské  unie  z  Operačního  pro-
gramu lidské zdroje a zaměstnanost výzva čís-
lo 57 Řízení lidských zdrojů v úřadech územ-
ních  samosprávných  celků  a  z  Integrovaného 
operačního  programu  výzva  číslo  06  Zavádě-
ní  informačních  a  komunikačních  technolo-
gií  v  územní  veřejné  správě,  na  rozvoj  služeb 
EGOVERNMENTU v obcích – Technologické 
centrum obce s rozšířenou působností Milev-
sko a spisové služby v území.
Město Milevsko má i nadále jako jednu ze svých 
hlavních  priorit  zvyšování  kvality  poskytova-
ných služeb občanům města a celému správnímu 

(veškeré  požadavky  v  uvedených  vyhláškách 
nebo na uvedených kontaktních místech).
 
Půjčit si lze  se 4 % úrokem  na:

obnovu střechy vč. oplechování
zateplení obvodového pláště domu 
výměnu oken  
zřízení malé čističky odpadních vod nebo 
napojení na veřejnou kanalizaci 
dodatečnou izolace proti vodě 
změnu  vytápění  (ústřední  topení,  ekolo-
gicky šetrnější vytápění …)
opravu  prostor  sousedících  s  veřejným 
prostranstvím (ploty, brány, cesty, …)
vestavbu bytu do půdního prostoru

•
•
•
•

•
•

•

•

obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko 
a k tomu by měly velkou měrou přispět i dotace 
poskytnuté z fondů Evropské unie.

 Ing. František Troják

Večery v Latinské škole
V Latinské škole bude pokračovat cyklus večerů, kdy Hostem bude Soňa 
Červená  a  Kamila  Moučková.  Soňa  Červená,  pojem  v  hudební  oblasti, 
začínala zpívat s Voskovcem a Werichem, vyhledal ji i sám  Herbert von 
Karajan, atd. Paní Kamilu nemusím snad ani představovat. Moderátorka, 
kterou si budou pamatovat všichni. To ona oznámila divákům, že nás obsa-
dila nepřátelská vojska. A co bylo dál? O tom bude večer 29. března, tento-
krát v pondělí od 19,00 hodin. Budou i pěvecké ukázky, večer bude více než 
zajímavý. Srdečně zve i za bratry premonstráty Stáňa Suchanová.

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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Kultura a sport v Milevsku a okolí – břeZen 2010

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

pondělí 1., úterý 2. v 17.30 a 20 hodin 100 minut
SAW VI
přístupný od 15 let vstupné:  70 Kč

čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6., neděle 7. v 17.30 a 20 hodin 99 minut
KAWASAKIho růže

                   vstupné:  70 Kč

pondělí 8., úterý 9. v 17.30 a 20 hodin 97 minut
DoKonAlý únIK
přístupný od 15 let vstupné:  70 Kč

středa 10., čtvrtek 11. pouze v 17.30 hodin 88 minut
AlVIn A ChIpmunKoVé 2     

vstupné:  65 Kč

pátek 12., sobota 13., neděle 14. pouze v 17.30 hodin 118 minut                 
perCy JACKSon: ZloDěJ bleSKu 

vstupné:  70 Kč

pátek 12., sobota 13., neděle 14. pouze ve 20 hodin 109 minut                 
lítám V tom
přístupný od 15 let vstupné:  65 Kč

pondělí 15., úterý 16., středa 17. pouze v 17.30 hodin 96 minut
DešťoVá VílA  
2D projekce    vstupné:  75 Kč

pátek 19., sobota 20., neděle 21. pouze v 17.30 hodin 91 minut
plAnetA 51
Český dabing!    vstupné:  70 Kč

pátek 19., sobota 20., neděle 21. pouze ve 20 hodin 103 minut
morgAnoVI
přístupný od 12 let vstupné:  70 Kč

pondělí 22., úterý 23. v 17.30 a 20 hodin 120 minut
něJAK Se to KomplIKuJe
přístupný od 12 let vstupné:  70 Kč

středa 24., čtvrtek 25. v 17.30 a 20 hodin 103 minut
ČtVrtý Druh

vstupné:  70 Kč

pá 26., so 27. v 17.30 a 20 hod., ne 28. pouze ve 20 hod. 125 minut
nA SV. VAlentýnA
přístupný od 12 let vstupné:  70 Kč

pondělí 29., úterý 30., středa 31. v 17.30 a 20 hodin 145 minut
poutA 
přístupný od 12 let vstupné:  65 Kč

Předpoklad na DUBEN 2010:  • Bratři • Doktor od jezera hrochů • Vlko-
dlak • Neporažený • The box • NewYork • Prokletý ostrov • Monet • Ženy 
v pokušení • Nebe, peklo... zem • Květ pouště •

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

2. 3. úterý  18.00   loutkový sál
turIStICKá beSeDA – norSKo
Klub českých turistů Milevsko, přednáší: Ing. Jaroslav Mácha.

3. 3.  středa 17.00  výuková učebna
DISKuSně VZDěláVACí VeČer – Vše o bylInKáCh 
Přednáší: manželé Fröhlichovi. Možnost zakoupení drobného bylinkového zboží.
 Vstupné: 20 Kč

4. 3. čtvrtek 8:15  velký sál
InDoneSIA pADA pebruArI 
URČENO PRO MÍSTNÍ ŠKOLY

4. 3. čtvrtek 18:00  výuková učebna
InDoneSIA pADA pebruArI – unIKátní AuDIo-
VIZuální CeStoVAtelSKý poŘAD        Vstupné: 50 Kč

4. 3. čtvrtek 15.00 – 21.00 velký sál
ZVVZ SenIor Klub – VAlná hormADA 

7. 3. neděle 8.30   velký sál
ČeSKý rybáŘSKý SVAZ, m.o. mIleVSKo
VýroČní ČlenSKá SChůZe

8. – 12. 3.  8.00 – 12.00 jazyková učebna
KurZ ZáKlADy pC
Vyučuje: Ing. Jiří Lesák. Bližší informace a přihlášky v pokladně DK, tel. 383 809 200.

Cena kurzu: 450 Kč

12. 3. pátek 12.30 – 16.30  
SemInáŘe pro peDAgogICKé prACoVníKy
hrátKy S němČInou  
Mgr. Ing. Soňa Kabelová malý sál
hrátKy S AnglIČtInou  
Lektorka: Mgr. Marcela Haspeklová učebna č. 2
KDo SI hrAJe, neZlobí 
Lektorka: Mgr. Claudia Pospíšilová  výuková učebna 
Přihlášky na e-mail: IBecvarova@seznam.cz nebo tel. číslo 723 067 196.

12. 3. pátek 19.30  velký sál DK

AbbA WorlD reVIVAl  koncertní vystoupení 
Vstupné: 200 Kč, 180 Kč a 150 Kč

19. 3. pátek 19.00 – 3.00 velký sál DK
FACe mAJDAn 2 – megA AKCe neJen pro 
FACebooKáŘe „Velkolepej mejdan na jihu Čech…“ 
Světelná show, lasery, sněhová děla, balónková párty, soutěže. Moderuje: Dárt
  Vstupné: předprodej 35 Kč, na místě 39 Kč

21. 3. neděle 17.00 – 21.00 velký sál DK
SenIorSKé poDVeČery OD JARA DO LÉTA S PÍSNIČKOU 
Hraje Milevská čtyřka. Předprodej vstupenek v pokladně DK tel. 383 809 200.

Vstupné: 50 a 60 Kč

24. 3. středa 17.00  velký sál DK
VeŘeJné ZASeDání ZAStupItelStVA 
měStA mIleVSKA
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24. 3. středa 18.00  loutkový sál  
unIVerZItA tŘetího VěKu

25. 3. čtvrtek 16.30  velký sál
KArneVAl míšI růžIČKoVé 

Vstupné: 100 Kč, členky MC Delfínek 50 Kč

26. 3. pátek 12.00 – 16.00 výuková učebna
SemInáŘ pro peDAgogICKé prACoVníKy 
DětSKý VýtVArný proJeV A Jeho ZVláštnoStI 
Lektorka: PaedDr. Ivana Bečvářová, přihlášky na e-mail: IBecvarova@seznam.
cz nebo telefonicky na tel. číslo 723 067 196.

26. 3. pátek 19.30  velký sál
huDební SKlepy
JIŘí DěDeČeK & KApelA úterý

Vstupné: 120 Kč

31. 3. středa 16.00 a 17.00 výuková učebna
pletení Z pApíru
16.00 začátečníci – pletení velikonočního věnečku, s sebou špejli  
17.00 pokročilí – s sebou kelímek od větší hořčice, kolíky a kartonové kolo Ø 
20 cm. Možnost zakoupení mořidel, lepidel a roliček. 

        Vstupné: 30 Kč

Kultura a sport v Milevsku a okolí – břeZen 2010

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

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

www.demence.unas.cz

2. – 30. 3. 
oKno Do mé Duše
Prodejní výstava Ilony Malinové.   Vstupné: 10 Kč

25. 3.  17.30 
JArní FlétnoVý KonCert
Recitál začínajících flétnistů Gabriely Molové.  Vstupné: dobrovolné

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

4. 3.  16.00 
VernISáž VýStAVy KouZelný SVět moDelů
Výstava bude probíhat od 5. 3. – 2. 5. 

14. 3. 9.00  - 17.00  
Den KVětIn
Prodejní výstava květin a okrasných rostlin.

1. - 31. 3. hrajeme s Jamessonem, Jaggermeisterem a Koskenkorvou o zají- 
 mavé ceny (čepice, trika, baterky...) 

13. 3. the CoopeeK (CZ)  
 folkové chlácholení na duši osamnělého rozervance

20. 3.  VIšňoVé pIVo  (ochutnávka pivovaru Černá Hora)

MATeřSKé cenTRUM DeLfíneK 
mcdelfinek@seznam.cz • www.mcdelfinek.cz

tel.: 725 881 120, 774 848 384

řeHOLní DŮM PReMOnSTRáTŮ 
(www.milevskoklaster.cz)

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

2. 3. úterý 18.00  Latinská škola
„žIVot A Dílo SebAStIAnA KneIppA 
FAráŘe Z WörIShoFenu“

14. 3. neděle  15.00 Latinská škola
ChuDIČKá A šťAStná

21. 3. neděle 15.00 Latnská škola
„půSt Je CeStA“ 

29. 3. pondělí 19.00   Latnská škola
 „hoSt V lAtInSKé šKole“ 

KLUb ČeSKÝcH TURISTŮ
! pozor změna termínu besed – jsou v úterý !

2. března -  úterý  Dům kultury – loutkový sál
norSKo – turIStICKá beSeDA 
Vypráví a promítá Jaroslav Mácha. od 18:00 hod

20. března - sobota  
JArní VyKroČení   ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY
Pěší vycházka na Jistebnicko – délka do 20 km. Sraz na nádraží ČD, odjezd 
v 8:19 hod.Vede: Karel Kůrka

27. března – sobota  
JArní špeKáČeK
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte s sebou chutný špekáček.             
Sraz u sokolovny v 13:00 hod. Vede: Jaromír Mašek

3. dubna – sobota  
SeDlČAnSKo
Autobusový zájezd – Odjezd v 7:30 hod. od sokolovny.  Přihlášky v Infocent-
ru, tel. 383 809 101. Vede: Jiří Lesák, PhDr. Pavel Břicháček

6. 3.  sobota  14.00  
o moDerním látKoVém plenKoVání A eKo žIVotě
30 Kč, rezervace na telefonu 774 848 384.

13. 3. sobota   9.30
pŘeDporoDní KurS 
VSTUPNÉ 50,- Kč. Malé občerstvení v ceně. Limitovaný počet míst. Rezervace 
na telefonu 774 848 384. Přednáška trvá cca 1,5hodiny. 

25. 3. čtvrtek 16.30 
mInIDISKotéKA V DžunglI S míšou růžIČKoVou
Vstupné 100,-Kč. Předprodej vstupenek v kanceláři DK.

30. 3. úterý 18.30
prVní VeČerníČKoVA beSíDKA 
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SPOS MILeVSKO, s. r. o. 

ZImní StADIon:
6. 3.  od 9.15 hod MHL Rimouski - Sokol Bernartice 
 od 15.45 hod MHL Berani - HC Hrejkovice 
7. 3. od 9.00 hod HC Milevsko 2. třídy turnaj  
 od 19.30 hod MHL Olší - HC Seals  

SportoVní hAlA
6. 3.  od 8.00 hod turnaj FC Kadeti  
18. 3.  od 8.00 hod fotbalový turnaj ZVVZ 

letní StADIon – VELKÁ UMěLÁ TRÁVA 
6. 3.  od 10.00 hod FC ZVVZ junioři - Kovářov 
 od 12.00 hod Sepekov – Božetice 
 od 14.00 hod FC junioři – Pacov  
7. 3.  od 10.00 hod starší dorost - Soběslav 
 od 12.00 hod mladší dorost – Soběslav SPOS Milevsko 
13. 3.  od 10.00 hod Kovářov – Sepekov 
14. 3.  od 10.00 hod starší žáci - Sepekov 
 od 11.00 hod starší dorost – Týn 
 od 13.30 hod mladší dorost – Týn 
 od 15.00 hod Kostelec - FC ZVVZ junioři 
18. 3.  od 8.00 hod fotbalový turnaj ZVVZ  
20. 3.  od 11.00 hod Kostelec - Kovářov 
 od 15.00 hod FC junioři - Bernartice 
21. 3.  od 11.30 hod starší žáci – Týn 
 od 13.30 hod mladší žáci – Týn 
 od 15.00 hod FC A – Prachatice 
27. 3.  od 13.00 hod Milevský pohár 
27. 3. od 13.00 hod Milevský pohár 
27. 3.  od 10.00 hod starší dorost - Borek 
 od 12.00 hod mladší dorost - Borek 
 od 14.00 hod FC junioři - Čimelice 
28. 3.  od 11.30 hod starší žáci - Český Krumlov 
 od 13.00 hod mladší žáci - Český Krumlov 
 od 15.00 hod FC C – Skály 

Bližší informace na www.spos-milevsko.cz.

MĚSTSKá KnIHOVnA MILeVSKO
nám. e. beneše 1 • tel. 382 521 231

4. březen čtvrtek 
VAlná hromADA V Domě Kultury 
12:00 – 14:45 -  přihlášky na zájezdy 
15:00 – 16:00 -  valná hromada – jen pro členy
17:00 – 21:00 hod. taneční večer – hudba Jan Cihlář 

Vstup zdarma pro členy a jejich partnery.

PROGRAM SenIOR KLUb ZVVZ

Březen – měsíc čtenářů: 
3., 10., 17. a 24. 3.  v 15.30 hod. 
Internet pŘI KáVě  
výukové lekce s Ing. Školníkem pro začátečníky i pokročilé

18. 3. v 17 hod. 
AuStrálIe JAK JI neZnáte
ve studovně knihovny – beseda se spisovatelkou Stanislavou Nopovou

26. – 27. 3.   
noC S AnDerSenem 
Příjemně strávená noc v knihovně pro předem přihlášené děti.

8. – 14. 3. 2010: 
týDen Čtení Celostátní akce  

13. 3.  8- 12 hod. 
Den oteVŘenýCh DVeŘí 
spojený s prodejem knih za výhodné ceny. V 10 hod. – Posloucháme pohádky 
– čtení pro malé posluchače. Registrace nových čtenářů zdarma, amnestie ...

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

8. 3.  Deskové hry v Tornádu
hrajeme Dámu, Člověče nezlob se,  Farmáře a jiné hry. Určeno všem věko-
vým kategoriím. Začínáme ve 14 hodin. 
9. 3.  OF Sportovní lezení IV. + V. kat. ZŠ, SŠ
10. 3. Jaro je tady 
– malujeme jarní motivy. Akce je určena dětem z MŠ. Začínáme v 9.30 hod.
17. 3.  O nejsilnějšího žáka milevských škol III: + IV. kat. ZŠ, SŠ
24. 3. OK – PREVENTAN CUP – vybíjená dívky II. kat. ZŠ
24. 3. 17.00 hod. Výroba panenek – ukázka výroby panenek paní Kubíč-
kovou. Určeno všem, kdo rád tvoří hezké věci. 

Velikonoční prázdniny v DDM    
1. 4. od 9.00 hod. – Velikonoční vajíčko – přijďte si vytvořit kraslici (malo-
vanou, pomocí dekupáže, technika vosku, polep aj.). 
1. 4. od 9.00 hod. – Velikonoční pečivo – pečeme beránky, zajíčky, linecká 
vajíčka
2. 4. od 9.00 hod. – Pleteme pomlázku – přijďte se naučit a uplést pomlázku
2. 4. od 9.00 hod. – Velikonoční ozdoby – zábavné tvoření pro šikovné 
ruce (věnce, dekupáž na květináče, zápichy aj.)
2 .4. od 11.00 hod. – Kde nechal zajíček pomlázku ? – všichni kdo při-
jdou, se mohou vydat pátrat. Určitě se jim to vyplatí. 
Co budete potřebovat ?
Na pečení vždy:  20 Kč; Na dekoraci: 4 vyfouknutá vajíčka; Na pomlázky: 10 
vrbových proutků, vyfouklá vajíčka, pentle; Na dekupáž: květináč; Na věnec: 
proutky z břízy a přízdoby dle vlastního vkusu; Na prázdninový velikonoční 
program zveme děti i mládež od 8 let. Mohou přijít i rodiče a prarodiče s dět-
mi předškolního věku. Všichni přezůvky s sebou!

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

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

čtvrtek 4. 3. – 18:00   Malování triček (dětské motivy). S sebou pouze 
bílé nebo světlé triko, ostatní je v ceně kurzu/ 150,-Kč. Rezervace na cent-
rummilisek@email.cz 

sobota 6. 3.    1. akce Klubu tatínků - vhodné především pro děti od 3 let. 
Tatínkové kojenců a batolat vydržte, brzy bude akce i pro vás.

pondělí 8. 3. – 15:00   loutková pohádka „O vodníku Pulečkovi“

Připravujeme – datum bude upřesněno: Waldorfská škola 
workshop s p. Janátovou, specialistkou na waldorfské učení na téma „Každé 
dítě má šanci vyniknout“ (sezení probíhá společně i s vašimi dětmi a ukáže 
vám nové pohledy a názory na výchovu dítěte = nenechte si ujít! )

Setkání “ Milevských dvojčátek“
„Šátkování“ – pokračování, nácvik složitějších úvazů
Italská a francouzská konverzace pro dospělé
– rezervujte si místo na centrummilisek@email.cz 
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Rozdělení neinvestičních dotací 
v oblasti sportu pro rok 2010

Limit dotací pro „hlavní“ uživatele tělovýchovných zařízení města 3.440.000 
rozpočet 2010
PROACTIVE Milevsko         345.000
HC ZVVZ Milevsko (leden – březen)      400.000
Rezerva hokej – nepřiděleno        1.033.000
TK ZVVZ Milevsko          312.000
FC ZVVZ Milevsko          1.050.000
Handball club Milevsko         250.000
NK Tukani Milevsko          50.000 
         
Limit dotací pro „ostatní“ uživatele se sportovní činností  550.000 
rozpočet 2010
TJ SOKOL Milevsko          465.000
Karate-P-klub oddíl Milevsko        35.000
EDITA Sokol AK manželů Šťastných      20.000
DDM Milevsko          30.000

Akce pod záštitou starosty města    250.000 
rozpočet 2010
Karate-P-klub oddíl Milevsko - Turnaj Nadějí      4.000
DDM Milevsko - Den dětí        5.000
TJ SOKOL Milevsko   - Tělocvičná akademie      6.000
    - Soustředění atletického oddílu    10.000
    - Letní soustředění Zlatá koruna 2010  8.000  
Jaroslav Kálal   - Plestival 2. ročník taneční přehlídky  8.000
    - Dance Challenge 2010     2.000
Handball club Milevsko  - Zimní turnaj mladších žákyň    7.500
    - Zimní turnaj mladších žáků    7.500
 TK ZVVZ Milevsko  - Celostátní tenisové turnaje mládeže  15.000
    - Tenisové soustředění mládeže    35.000
FC ZVVZ Milevsko  - Halové turnaje 2010      35.000
PROACTIVE Milevsko  - Milevský pohárek      13.000
    - Soutěž týmů aerobiku     10.000
    - 30.let moderní gymnastiky v Milevsku  20.000
    - Republikový závod v moderní gymnastice  10.000  
Rezerva hokej - nepřiděleno  - Turnaje mládeže    48.500
Klub českých turistů Milevsko    - Pochod z Onoho světa  2.000
YACHT CLUP Písek  sídl.Mil    - Závod mládeže na plachetnicích  3.500

Michal Polanecký - místostarosta 

OBJEKT ROZLOHA 
(střežený prostor v m2) 

CENA 
(Kč za měsíc vč. DPH)

Byt nerozhoduje 200,-

Rodinný dům nerozhoduje 350,-

Obchod, restaurace do 100 
nad 100

400,- 
600,-

Kanceláře do 100 
nad 100

400,- 
600,-

Kanceláře (vícepatrové budovy) nerozhoduje 1.200,-

Supermarket nerozhoduje 2.000,-

Čerpací stanice nerozhoduje 1.000,-

Peněžní ústav nerozhoduje 2.000,-

Škola nerozhoduje 800,-

Zdravotní středisko nerozhoduje 800,-

Ordinace, laboratoř do 100 
nad 100

300,- 
450,-

Výrobní a skladovací haly, dílny do 1000 
nad 1000

500,- 
800,-

Objekty v majetku města nerozhoduje zdarma*

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Zasílání měsíčních výpisů PCO e-mailem 20,-

Sledování zapnutí EZS v dohodnutém čase 80,-

Monitorování objektu – rodinný dům nebo chata  400,-

Ceník za střežení objektů 
pomocí pultu centrální ochrany

* na objekty se vztahuje poplatek, pokud jsou v pronájmu 

Tento ceník je platný od 15.09.2009 na základě usnesení RMM č. 446/09 
ze dne 15. 09. 2009

Milísek je mezi maminkami stále vyhledávanější
V Milísku je živo. Nejen že máme okruh maminek, 

které se do centra naučily chodit pravidelně, ale 
stále přicházejí nové, za což jsme moc rády. Doufáme, 
že se nám svým programem daří oslovovat co nejšir-
ší  okruh  lidí,  kteří  se  k  nám  budou  vracet.  Od  úno-
ra máme možnost využívat další místnost pouze pro 

vzdělávací kurzy a přednášky. Proto se chceme zaměřit 
na dopolední aktivity pro maminky na mateřské dovo-
lené a umožnit jim se vzdělávat, zatímco my jim pohlí-
dáme za symbolickou částku jejich děti. Nabízíme pra-
videlný, každý týden se opakující  program:

pro těhotné
Jak se připravit na porod a rodičovství
Od 6. 1. 2010 běží pravidelný kurz přípravy na porod 
a rodičovství, pod vedením Květy Cermanové, certifi-

•

kované duly a lektorky přípravy na rodičovství. (cer-
manova@centrum.cz, www.kvetadula.estranky.cz)
Gravidjoga pro budoucí maminky (zatím v nabídce)
Cvičit se bude vždy ve středu od 9.30 do 11.30 hodin. 
Kurz povede pí Kochová, lektorka s 15letou praxí.

pro rodiče s dětmi
Herna
- místo, kde se scházejí maminky a děti se přirozeně zapo-
jují do hry s ostatními dětmi a učí se žít v kolektivu.
Zábavná anglická školička
- fráze. Lektor: P. Dolejšová
Hýbeme se s říkadly
- cvičení při říkankách pro děti ve věku 6–12 měsí-
ců, při kterém si protáhnou  tělíčko, posílí  svalstvo 
a zdokonalí koordinaci těla. Lektor: M. Hantáková
Šikovné ručičky
- tvořivá dílna pro děti bez omezení věku, kde si zku-
síte s dětmi techniky, do kterých se vám doma nechce 
a vytvoříte věci, o nichž nemáte ani tušení, že je vaše 
dítě umí! Lektor: L. Bečková
Zábavné skotačení
- pohybové hry a tanečky pro kluky a holčičky od 1 
roku (chodící). V rytmu písniček všech žánrů se učí-
me  sladit  pohyb  s  hudbou.  Ani  vlastní  choreografie 
není překážkou. Lektor: L. Bečková

pro děti bez rodičů
Poprvé bez mámy aneb Příprava na školku
Školička je zvláště vhodná pro děti, které se před vstu-
pem do školky potřebují adaptovat v dětském kolekti-
vu. Lektor: L. Bečková
Baletní a rytmická školička 
Školička s výrazovým tancem a individuálním přístu-

•

•

pem pod vedením Marty Kotrbové. Dodatečný zápis 
pro zájemce je stále možný!
Doučování angličtiny pro ZŠ
Probíhá  každé  pondělí  od  14:00  hod  a  je  pouze  pro 
objednané. (H. Komasová – tel. 773 035 935)

pro rodiče bez dětí
Výukové kurzy pro maminky  
jazykové:  AJ  od  února  –  dopolední  výuka  od  10:00 
spojená  s  hlídáním  dětí,  odpolední  výuka  od  18:00, 
lektor:  Mgr.  M.  Honzíková,  (FR  a  IT  od  března, 
můžete se stále přihlašovat)
tvořivé: od 4. 3. každý čtvrtek od 18:00 hod. na zajímavá 
téma (4. 3. malování triček, lektor: Mirka Poledníková)
vizážistiky a stylistiky: od 24. 2. každou středu dopo-
ledne s hlídáním dětí, od 25. 2. každý čtvrtek odpo-
ledne, lektor: M. Smolová
Další aktivity centra:
Klub dvojčat, Klub tatínků, karnevaly, vánoční 
merendy, mikulášské nadílky, sportovní olym-
piády, Večery pro ženy  –  setkávání  se  stylistka-
mi,  vizážistkami  nebo  kosmetickými  poradky-
němi.  Besedy a semináře  -  šátkování,  adopce  na 
dálku,  aromaterapie,  zdravotnická  témata,  zdravý 
životní  styl,  moderní  vaření,  homeopatie,  bezplat-
ná  finanční  poradna.  Knihovnička naučné litera-
tury  –  partnerství  s  nakladatelstvím  Portál,  knihy 
o výchově, vzdělávání i účelném trávení volného ča-
su  si  u  nás  můžete  prohlédnout  a  zakoupit    s  10% 
slevou. On-line inzerce - prodej a nákup oblečení, 
hraček a vybavení na www.centrummilisek.cz.  Sle-
dujte nás i na vývěsce u Bufetu rychlého občerstvení 
vedle průchodu do souhrádek. 

•
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fotoobjektivem …

Dne 4. února se konala tradiční Sokolská akademie, jejíž aktéři doká-
zali 3x zcela zaplnit hlediště sportovní haly. Na snímku jsou nejmladší 

cvičenci, kteří spolu se svými rodiči zacvičili skladbu Dinosauři. 

V pátek 5. února v podvečer se maminky a ženy v centru Milí-
sek nechaly hýčkat kosmetickými poradkyněmi z teamu Ivany 

Christové. Vyzkoušely si zdarma kosmetiku Mary Kay na vlast-
ní kůži a užily si krásné tři hodinky jen pro sebe.

V Domě kultury probíhá výstava s názvem Svět očima dětí ze 
Základní školy při DPL Opařany. Výstava je volně přístupná 

v 1. patře DK u knihovny. 

Výtvarnou dílnu pořádanou Domem kultury o jarních prázdni-
nách navštívilo 17 dětí se svými rodiči a prarodiči. Vyráběli jsme 
zvířátka z ořechů, ptáčky z luštěnin a velkou slunečnici zdobenou 

pravými slunečnicovými semínky. 

Masopust namále - a tak se s ním rozloučíme vesele.‘‘Jako 
každým rokem oslavily děti z MŠ Klubíčko konec masopustu tra-

dičním karnevalovým rejem. 

Malí herci z dramatického kroužku 2. ZŠ J. A. Komenského 
Milevsko zpříjemnili svým spolužákům poslední den 

před jarními prázdninami. Vystoupili pro ně 
s pásmem večerníčkových pohádek. 
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Ohlédnutí za Milevskými maškarami
„Maškary se uzdravily“, tak pod tímto sloganem se nesl letošní, již 148. roč-
ník Milevských maškar, který se uskutečnil v sobotu 13. února. Letošní prů-
vod vyšel úderem 14 hodin od Domu kultury směrem na nám. E. Beneše, 
kde byl pro návštěvníky připraven kulturní program, ve kterém nechybě-

la korunovace krále masopustu a pohřbívání Bakuse. O hudební program 
se postaraly kapely Kovačka, Pouličníci, Péro za kloboukem a Žluté fijalky. 
Pořadatelé letošních maškar Dům kultury a Maškarní sdružení děkují všem, 
kteří podpořili letošní ročník Milevských maškar..

• STIHL TIMBERSPORTS – MARTIN KOMÁREK • KOMERC VZDUCHOTECHNIKA • MAUTEL s.r.o. • JIŘÍ DOUBEK • IVAN RAŠKA • AUTOELEKTRI-
KÁŘ PAVEL TŘEŠNIČKA • AUTOOPRAVNA BOHUMIL PEŠIČKA • CYKLO-SPORT PETR MARVAN • BOUTIQUE MAGNOLIE • IKK MILEVSKO s.r.o. • JAROSLAV 

LEŠŇOVSKÝ – ROMAN STANĚK • JIŘÍ HRŮZA • KAREL ČUNÁT • TOMEGAS s.r.o. • BD STAVBY • MILENA JELÍNKOVÁ • JOSEF ŠIMEČEK • ROMAN PECKA – 
ELMAX • HAIR STUDIO – PETR BOČAN, PETRA FOŘTOVÁ • ELVA - VÁCLAV VACHTA • JAN POLATA • ZDENĚK STEJSKAL - STEJSTAV • BOMA MILEVSKO s.r.o. 
• UNIKO PÍSEK s.r.o. • LHOTA – MLČKOVSKÝ • ZLATNICTVÍ – ROBIN VLČEK & JAN MÁRA • MIOS CZ s.r.o. – ING. RADEK HOUDA • RESTAURACE – PENZION 
STODOLA – JOSEF PETERKA • POTRAVINY PRIMA – VÁCLAV HEJNÝ • RADEK A VLADIMÍR CHARYPAR – STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA • BISTRO FANY 
– FRANTIŠEK MIKOTA • MARIE TOMEČKOVÁ • CALTA ELEKTRO • RADIOSTAV a.s. • MARIE ŠTEMBERKOVÁ • BARVY LAKY HLADKÝ • COMETT PLUS, spol. 
s.r.o. • MASO UZENINY KOUTNÍK • LUKO – LUBOŠ LUKEŠ • ARRBO s.r.o. • REKLAMA & GRAFIKA - MILUŠE RENTKOVÁ • ČALOUNICTVÍ – TOMÁŠ KUBIČKA 
• KAREL PROCHÁZKA – NATĚRAČSTVÍ • FREEBIRD – GRAFIKA A WEBDESIGN • FAST KOVOŠROT, s.r.o. • MARTIN KOPTIŠ – PAPÍRNICTVÍ • BOBY – BOHU-
SLAV HRUŠKA • ŘEZNICTVÍ – MILAN VYHLÍDAL • EVA SUCHANOVÁ • PEKAŘSTVÍ MALÝ • KOVO PZM • JIŘÍ KUBÍČEK • MARTIN HIML • MARTIN PELICH 
• PETR STŘIŽ • TRUHLÁŘSTVÍ – RADEK INDRA • ŠÁRKA VALEROVÁ • JAN KOTRBÁČEK • JITKA HEJNÁ • LUDĚK HONZÍK • VLADISLAV HADÁČEK • SLUŽ-
BY MĚSTA MILEVSKA • FAST FRANTIŠEK ŠTRUBÍNSKÝ • MILAN VÁCHA • JOSEF KUTIŠ • JAROSLAV KUTIŠ – AUTODOPRAVA • JIŘÍ HANZLÍK • BRONISLAV 

SAMOHÝL • VÁCLAV MÁRA•JAN ZELENKA•MĚSTSKÁ POLICIE MILEVSKO • POLICIE ČR • 

Pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se!

Vybírejte si
Stále se mezi námi najdou tací, kteří netuší, že 
stejně jako si mohou svobodně vybrat mobilní-
ho operátora, si mohou zvolit svého dodavate-
le elektřiny. Bez ohledu na to, v které části ČR 
bydlí.  Všude  kam  vedou  „dráty“,  které  končí 
elektroměrem, umí všichni dodavatelé elektric-
kou energii dodat.
Je to snadné
Změna  dodavatele  je  navíc  velmi  snadná.  Běž-
ným  standardem  je  vyřešení  během  jedno-
ho  telefonního  hovoru  nebo  návštěvy  webové 
stránky. Veškeré formality spojené s přechodem 
za Vás obvykle vyřídí nový dodavatel na základě 
plné moci, kterou podepíšete a zašlete poštou.
Bez rizika
Přechod není spojen s rizikem přerušení dodáv-
ky elektrické energie, a to ani v případě krachu 
dodavatele.  Ze  zákona  by  v  takovém  případě 
elektřinu  automaticky  dodával  místně  přísluš-
ný  distributor  za  nepatrně  nevýhodnější  sazbu 
a jen do okamžiku, než si vyberete nového doda-
vatele. Pro běžnou domácnost by taková situace 
vyvolala dodatečné náklady asi 5Kč za den.
Není třeba nic předělávat
Při  přechodu  k  novému  dodavateli  elektrické 

energie  zůstává  elektroměr  i  vedení  na  svém 
původním místě. Pouze proběhne odečet stavu 
elektroměru (bez Vaší asistence) a začne Vám 
chodit vyúčtování s jiným logem. Nemusíte nic 
aktivně dělat.
Nikdo se nebude zlobit
Svým  případným  rozhodnutím  o  změně  na  se-
be  nepřivoláte  hněv  původního  dodavatele  ani 
„majitele drátů“, tedy distributora. Ten Vám bude 
nadále poskytovat stejně kvalitní služby, protože 
za pronájem rozvodné sítě bude z Vašeho účtu za 
elektřinu dostávat stále stejný díl. Nový dodavatel 
mu jej bude vaším jménem přeposílat.
Na co si dát pozor?
Je  velmi  nerozumné  podepisovat  smlouvu 
pod  nátlakem,  bez  předchozího  prostudování 
obchodních podmínek a ceníku. Rozhodně je tře-
ba se ujistit, že nejsou zvlášť zpoplatněny některé 
úkony,  jako  je aktivace nebo ukončení smlouvy 
či  využití  zákaznického  servisu.  Před  podpisem 
smlouvy je dobré přesvědčit se o délce výpovědní 
doby, standardem na trhu jsou 3 měsíce.
Má změna smysl, když se vlastně nic nezmění? 
Pro každého může mít jiný smysl. Někdo si pro-
stě  rád  vybírá  a  vyhovuje  mu,  že  o  jeho  přízeň 
soupeří více firem. Jiný si najde konkrétní příno-

sy, které  jsou s přechodem k  jinému dodavateli 
spojené. Například Nano Energies nabízí takzva-
nou zelenou elektřinu získanou z obnovitelných 
zdrojů,  vyrobenou  převážně  v  solárních  elekt-
rárnách  na  území  ČR.  Navíc  prodává  elektřinu 
za nejnižší ceny v Jižních Čechách. Roční úspo-
ra  oproti  nejběžnějším  cenám  v  regionu  může 
dosáhnout  několik  tisíc  korun  za  rok.  Nabídka 
je  doplněna  systémem zvýhodnění pro  spoko-
jené  klienty,  kteří  se  rozhodnou  Nano  Energies 
dále doporučit. Získají tak pro sebe i nového kli-
enta takzvané volné kWh, které ještě sníží výdaje 
za elektřinu. Samozřejmostí je kvalitní zákaznic-
ký servis na lince 226 257 257 s informovanými 
a příjemnými pracovníky, kteří ochotně poskyt-

nou informace zájemcům i zákazníkům.  
Prověřte sami kvalitu servisu na lince 
226 257 257, nebo si vyhledejte potřebné infor-
mace sami na stránce www.nano-energies.cz

Nano Energies
placená inzerce
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Městská knihovna Milevsko

Březen měsíc čtenářů 2010
V  letošním  roce  vyhlašuje  Svaz  knihovníků 
a informačních pracovníků nultý ročník nové 
celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. Mno-
zí si jistě vzpomenete na Březen – měsíc kni-
hy, akci 2. poloviny 20. století. Poté následoval 
Březen – měsíc  internetu,  to bylo v předcho-

zích  deseti  létech.  Nyní  by 
měl být v centru zájmu čte-
nář  a  čtení,  tedy  ne  kniha 
jako  předmět,  ani  knihov-
na  jako  instituce, ale každý 
čtenář, ať už knih, časopisů, 

e-zdrojů.  Zkrátka  aktivní  uživatel  knihovny 
nebo i ten, která v knihovně ještě nikdy nebyl 
a  (zatím)  ani  být  nechce.  Městská  knihovna 
v Milevsku se připojuje k této celostátní akci. 
Chceme i dále propagovat internet a proto jsme 
na 4  středy 3., 10., 17. a 24. 3. připravili  lek-
ce  internet  při  kávě.  Téma  lekcí  přizpůsobí-
me zájmu a potřebám účastníků. V týdnu čte-
ní od 8. do 13. března  zveme děvčata i kluky, 

školáky  i  předškoláky  –  přijďte  do  knihovny 
přečíst nebo vyprávět ukázku ze své oblíbené 
knihy.  Nejlepší  čtenáře  a  vypravěče  odmění-
me pěknými knihami. Po celý týden umožní-
me novým zájemcům o služby knihovny regis-
traci  zdarma,  vyhlašujeme  také  amnestii  pro 
zapomnětlivé  čtenáře.  V  samém  závěru  týd-
ne, v sobotu 13. března bude Den otevřených 
dveří. Můžete si  prohlédnout celou knihovnu, 
rády  vás  seznámíme  s  našimi  službami.  Pře-
svědčíte  se,  že  veřejná  knihovna  na  začátku 
21.  století  neztratila  žádnou  ze  svých  tradič-
ních  funkcí.  Stále  shromažďuje,  zpracovává, 
zpřístupňuje  a  uchovává  různé  druhy  doku-
mentů. Kromě toho informuje, vzdělává, baví 
a poskytuje příležitost k setkávání. Na sobotu 
13. 3. jsme pozvali také knihkupce pana Hof-
fera, který má připravenou zajímavou nabíd-
ku knih za výhodné ceny. V oddělení pro děti 
budeme od 10 hodit číst pohádky. V oddělení 
pro děti se můžete do 15. 3. zapojit do ankety 

Suk 2009 a vybírat nejlepší knihu roku 2009.
Ve čtvrtek 18. 3. přijede do Milevska spisova-
telka Stanislava Nopová. Strávila 2 roky v Aus-
trálii,  napsala  již  několik  knih  a  bude  proto 
jistě zajímavě povídat na  téma „Austrálie  jak 
ji  neznáte“.  V  závěru  měsíce  26.  –  27.  3.  již 
tradičně  pořádáme  pro  děti  Noc  s  Anderse-
nem.  Pro  návštěvníky  knihovny  i  návštěvní-
ky  našich  webových  stránek  www.knihmil.cz 
máme na březen připravenou anketu. Zajímá 
nás, jste-li spokojeni s našimi službami, co vám 
chybí. Chceme zvyšovat kvalitu našich služeb 
i na základě zpětné vazby od vás, našich náv-
štěvníků. Dotazník na webu bude anonymní, 
v písemné  formě můžete být anonymní  také, 
ale  rozhodnete-  li  se  sdělit  nám  své  jméno, 
můžete získat pěknou knihu, protože tři vylo-
sované  výherce  odměníme.  Věříme,  že  potě-
šíme naše čtenáře i tím, že od letošního roku 
půjčujeme CD zdarma.

Hana Kolínová - ředitelka

Výsledky fotografické soutěže Momentka – zátiší s knihou
V 1. kategorii do 15. let – zvítězila Hana Havlová. Nad 15 let bez ohledu na pořadí, (porota nedokázala jednoznačně určit vítěze), odměníme tyto auto-
ry: Pavla Brčáka ze Sepekova, Josefa Luxemburga z Milevska a Martina Pelicha.

Chovatelé králíků na Mistrovství Evropy
Na  sklonku  roku  2009  se  šest  chovatelů 
z milevské části regionu zúčastnilo 26. evrop-
ské  výstavy  zvířat    a  mistrovství  Evropy  krá-
líků ve slovenské Nitře. Mistrovství Evropy se 
koná od roku 1938 vždy v jedné zemi Evropské 
unie jednou za tři roky. Vynikajícího úspěchu 
dosáhl Roman Vácha, který získal titul mistra 
Evropy ve své kategorii a porazil tak špičkové 
chovatele z Německa, Lucemburska či Holand-

ska. V jednotlivcích získala jeho králice fantas-
tických  97,5  bodů  a  titul  šampiónka  Evropy, 

což bylo jedno z nejvyšších ocenění celé výsta-
vy. Také mnoho dalších reprezentantů z milev-
ské  části  bylo  velmi  úspěšných,  jmenujme 
např. Zdeňka Doubravu, Vladimíra Charypa-
ra mladšího i staršího, Jindřicha Váchu mlad-
šího a Ondřeje Kabeláče. Zdeněk Doubrava se 
zúčastnil mistrovství Evropy králíků již potřetí 
a to vždy s jiným plemenem. Do Nitry zavítalo 
kolem 40000 návštěvníků.   Zdeněk Doubrava

V letošním roce si pro vás Dům kultury připravil pravidelný měsíční pořad 
Toulky za poznáním, který si v Milevsku určitě najde celou řadu příznivců. 
Každý první čtvrtek v měsíci si budeme zvát hosta, s nímž strávíme zajímavý 
večer. Toulky za poznáním se dotknou různých okruhů našeho života – cesto-
vatel  nás vezme s sebou do světa, lékař přiblíží oblast, která zcela jistě zajímá 

nás  všechny,  v  našem  hledáčku 
jsou i další náměty a témata, aby 
naše  pravidelné  čtvrtky  byly  co 
nejpestřejší. Víc hlav víc ví a tak 
se obracíme  i na vás a rádi přiví-
táme vaše tipy a náměty. Uveďte 
co by vás zajímalo a o jaké hos-
ty  ze  kterých  oblastí  lidské  čin-
nosti by jste měli zájem, aby byly 
tyto čtvrteční večery co nejzají-
mavější. Již dnes přijměte pozvá-

ní na náš první večer, tentokrát cestovatelský s názvem INDONESIA PADA 
PEBRUARY. Pořad představí divákům zemi, jenž nemá co do velikosti, růz-
norodosti kultur a pestrosti přírody sobě rovné. Můžete se mimo jiné těšit i na 
300 diapozitivů doplněných audioukázkami a proložených četnými videovstu-
py z nejzajímavějších míst. Toulky začínají ve čtvrtek 4. března od 18.00 hodin  
v 1.patře DK – ve výukové učebně. Vstupné je 50,- Kč.

Toulky za poznáním Vlajka pro Tibet
10. března 2010 si připomeneme 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci  Tibetu.  Tento  den  budou  v  rámci  mezinárodní  akce  „Vlajka  pro 
Tibet“ na radnicích, magistrátech a krajských úřadech českých měst a ves-
nic vlát tibetské vlajky jako symbol podpory nenásilného boje Tibeťanů za 
svá práva a snahu o zachování národní identity. V roce 1996 se k akci poprvé 

připojila čtyři česká města, v loňském roce akci 
podpořilo 363 měst, obcí a krajů. Celosvětová 
kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině 
devadesátých let v západní Evropě s cílem pou-
kázat na dlouhodobé porušování lidských práv 
v  Tibetu.  Tibeťané  po  šedesáti  letech  čínské 
okupace nadále čelí omezování svobody slova, 

názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýká-
ní,  zadržování a věznění bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení 
a nelidskému zacházení ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, omezování 
svobody tisku, cenzuře, uzavírání internetových blogů a webových stránek. 
Nadále pokračují „vlastenecké převýchovné kampaně“ a kampaně namířené 
proti dalajlamovi, dochází k výraznému omezování počtů mnichů a mnišek 
v klášterech a zákazům oslav tradičních tibetských svátků. Velkým problé-
mem zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech sférách života (zdravotnictví, 
školství, vysoká nezaměstnanost atd.) a zejména pak masivní přesun čínské-
ho obyvatelstva na území Tibetu.
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Milevské muzeum
Milevské muzeum zve srdečně všechny zájem-
ce  na  vernisáž  výstavy  Kouzelný  svět  modelů, 
která se uskuteční v Milevském muzeu ve čtvr-
tek dne 4. března 2010. Na výstavě můžete vidět 
nejrůznější  druhy  modelů:  automobily,  lodě 
a ponorky, vlaky  i  autobusy, bojovou  techniku 
i rakety, historické stavby, a především množství 
modelů letadel různých typů i velikostí. Mode-
ly  jsou dřevěné, plastikové  i papírové, přičemž 
některé  papírové  modely  si  mohou  malí  náv-

štěvníci výstavy namístě zkusit vystříhat a  sle-
pit. Výstava Kouzelný svět modelů se uskuteční 
ve dnech 5. března - 2. května 2010. Muzeum je 
otevřeno denně kromě pondělí, vždy 9 - 12 a 13 
- 17 hodin. Na druhou březnovou neděli připra-
vili pracovníci muzea akci s názvem Den květin. 
Rádi by se pokusili skloubit atmosféru historic-
kých  muzejních  předmětů  s  barevnou,  živou 
krásou  květin.  Ve  spolupráci  se  zahradnictví-
mi  a  také  květinářskými  obchody  jsme  proto 

připravili  prodejní  výstavu  květin  a  okrasných 
rostlin, která se uskuteční v Milevském muzeu 
v neděli dne 14. března 2010 od 9 - 17 hodin. 
Účast přislíbily firmy z Milevska, Písku i Tábo-
ra,  takže  jistě  bude  z  čeho  vybírat.  Zájemci  se 
mohou    také  poučit  o  technikách  květinových 
vazeb.  Odpoledne  zpříjemní  návštěvníkům 
výstavy  táborská  folková  skupina  Čtyřválec. 
Přijďte se podívat, jak vypadá krása živé přírody 
uprostřed historických předmětů.

Noví občánci města Milevska
Prvními občánky přivítanými na milevské radnici v letošním roce byli: Eliška Molíková, Tadeáš Dušek, Stela Koňáková, Nikola Přibylová, Lukáš 
Mareš, Josef Mošovský, Jakub Šoule, Jindřich Kalous, Martin Komárek a Marie Millerová. Vítání občánků zpestřily svým vystoupením děti z MŠ



str. 1� www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 2/2010

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska: vydává Dům kultury Milevsko IČO 48257460. • Adresa redakce: Dům kultury Milev-
sko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@dkmilevsko.cz • Mediální komise: F. Troják, J. Kašpar, M. Doubek • Registrováno Minister-
stvem kultury České republiky, odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba a tisk: RAIN tiskárna s.r.o., Jindřichův Hradec

Jak dobře znáš své město?
Od minulého čísla jsem si pro vás připravi-
li novou rubriku, v níž každý měsíc uveřejňu-
jeme jednu fotografii z našeho města. Vaším 
úkolem je odhalit, kde byla fotografie poří-
zena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou 
odpověď pošlou SMS do 10. března 2010 na 
tel. číslo 605 253 000, získají poukázku v hod-
notě 100 Kč od sponzora soutěže Kavárny 
Harlekýn v DK Milevsko. K odpovědi nezapo-
meňte připojit své jméno a adresu. 

Správná odpověď z minulého čísla: 
Dům čp. 163 v Masarykově ulici.

Výherci: 
Martin Kostínek, Milevsko; Věra Čmolíková, Milevsko a Ing. Pavel 
Vošahlík, Milevsko.
Odměny pro výherce jsou připraveny k vyzvednutí v pokladně 
Domu kultury. Prosíme o vyzvednutí poukázek do konce března, jeli-
kož jsou časově omezeny!

Dům dětí a mládeže o jarních prázdninách
Jestlipak  víte,  k  čemu  je  dobrý  malý  krum-
páč?  Přece  potřebují  jej  horolezci  při  výstupu 
na  vrchol  hory.  Tak  to  byla  odpověď  jednoho 
z účastníků soutěžního kvízu o nejvyšším vrcho-
lu světa, Mount Everestu. My jsme však nás  Eve-
rest – Šibeňák, zdolali bez „malého krompáče“ 
(myšleno cepínu).  Jak výstup na „Šibeňák“,  tak 
turnaj  ve  stolním  tenisu  a  šipkách  i  zábavný 
sportovní  víceboj,  byly  kompenzačními  pohy-
bovými  aktivitami  k  programům  statickým, 

tedy  výtvarným  rukodělným  činnostem,  vědo-
mostních soutěží, kvízů a hlavolamů. Děti, které 
přišly v týdnu o jarních prázdninách do Domu 
dětí  a  mládeže  Milevsko,  se  opravdu  nenudily. 
Kromě uvedených sportovních disciplin si ještě 
vyrobily  keramický  kachel,  korálkové  náramky 
a náhrdelníky i Valentýnská srdíčka. A kdo seděl 
doma u televize či počítače, může přijít na  pro-
gram,  který  už  pro  Vás  nyní  připravujeme    na 
prázdniny Velikonoční.       Vladimíra Švejdová

Významné životní jubileum
V  minulých  dnech  oslavil  krásné  životní  jubileum  pan  Josef  Kroh  z  Milev-
ska. Dlouholetý pracovník Domu kultury Milevska a pro mnohé známý jako 
taneční  mistr.  Ke  gratulantům  se  přidali  i  zástupci  města  starosta  Zdeněk 
Herout a ředitel DK Vít Kratochvíl. 


