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Projekt realizace venkovní učebny na
1. základní škole T. G. Masaryka Milevsko
V

červnu 2010 dostali žáci naší školy zajímavý dárek - novou venkovní učebnu,
kterou jsme začali úspěšně využívat, i když
letošní červnové počasí je nepříznivé. Slavnostního otevření se zúčastnili všichni ti, bez
kterých by tento projekt nemohl být realizován
– za hlavního sponzora akce ZVVZ a.s. generální ředitel Bc. Lukáš Vlašaný, za zřizovatele
školy pan starosta Bc. Zdeněk Herout a místostarostové Michal Polanecký a Ing. Václav
Pavlečka, za realizátora stavby Služby Města
Milevska Ing. Luděk Hejný a Ing. Petra Šmejkalová, která vytvořila architektonický návrh.

Jak vlastně celý projekt vznikl? O využití pěkné a rozlehlé školní zahrady pro možnosti výuky žáků jsme uvažovali již dříve. Na
myšlenku nás přivedl i původní návrh parkové úpravy školy z roku 1935, který bohužel
nebyl nikdy realizován. Proto jsme přivítali
spolupráci mezi městem Milevskem a firmou
ZVVZ a.s., která se rozhodla věnovat finanční
částku na zajímavý projekt do oblasti školství.
Projekt venkovní učebny, který jsme předložili, se vedení ZVVZ a.s. zalíbil, a tak nebránilo
nic v zahájení jeho realizace. V rekordně krátkém čase paní architekta Ing. Petra Šmejkalo-

vá zpracovala originální návrh a na podzim
2009 mohly být zahájeny zemní práce. Dík za
vlastní realizaci stavby patří Službám Města
Milevska, které měly na starost stavební práce. Konečné zahradní úpravy provedla firma
Park + Ing. Václava Šmejkala. Dlouho jsme
přemýšleli, jaký nábytek použít. Nakonec jsme se rozhodli pro hliníkové židle a skládací
stoly s werzalitovou deskou, které dodala firma Alupress Design. Důvodem bylo, že tento nábytek odolává povětrnostním podmínkám. Celkové náklady na uvedení projektu do
života byly 380 tisíc korun. Generální sponzor
ZVVZ a.s. věnoval na projekt 300 tisíc korun
a zbylá částka byla uhrazena z rozpočtu na rok
2010, který má škola přidělen od zřizovatele
města Milevska. Jak vlastně chceme využívat

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

Vybíráme z obsahu:
Ptáme se studentů
tuto učebnu? Předpokládali jsme, že učebnu
budou navštěvovat především žáci 1. stupně
(např. při výtvarné výchově, hudební výchově, českém jazyce) a školní družiny. Jsme mile
potěšeni, že učebna je značně využívána i žá-

KRÁTCE:
•
•
•

O letních prázdninách rozšiřují Služby Města Milevska provozní dobu veřejných záchodků.
V době turistické sezony tak bude otevřeno i v sobotu a neděli.
Zastupitelstvo města schválilo nákup 3D zařízení pro milevské kino Bios eM.
V sobotu 24. července vystoupí v amfiteátru DK africká skupina IYASA ze Zimbabwe.

www.milevsko-mesto.cz

ky 2. stupně při výuce různých předmětů.
Uskutečnila se zde i přednáška p. Šimka o včelách. Učebna má elektrickou přípojku, takže
lze využívat audiovizuální techniku. Plánujeme rozšířit wi-fi síť školy, která by pokrývala
i tento prostor, a pak by bylo možné realizovat
výuku s notebooky, jak je to třeba na několika
pilotních školách v rámci projektu Škola pro
21. století. Dále předpokládáme využít učebnu jako promítací sál, doinstalovat meteorologickou měřicí stanici, aby žáci mohli sledovat
veličiny ovlivňující počasí, a nabízejí se i jiné
nápady. Další částí projektu, kterou bychom
chtěli uskutečnit o hlavních prázdninách, je
vybudování zázemí venkovní učebny ve formě
lehké trámové zastřešené konstrukce, která
by sloužila k výuce menších skupin žáků pod
střechou a zároveň jako sklad pro stoly a židle.
Již po úvodních hodinách, které byly odučeny,
můžeme říci, že projekt splnil to, co jsme od
něj očekávali – žákům i učitelům se výuka ve
venkovní učebně líbí, a proto si přejme hodně
vhodných dnů pro její využití.
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Ptáme se studentů
Jak již bývá zvykem, o letních prázdninách nepokládáme otázky našim zastupitelům. Abychom anketu úplně nevynechali, položili jsme otázku studentům milevských středních škol.

OTÁZKA:
Jak se vám žije v Milevsku?

Kateřina Branšovská, studentka SOŠ a SOU
Tohle město na mě působí velmi sympaticky. Je tu spousta milých lidí a především i spousta možností jak vylepšit
svůj volný čas. Je tu i spousta dobrých klubů. I když některé bohužel zrušili, jako byl Pivec nebo naprosto nepřizpůsobivě změněný Biliárd. Co si nemůžu vynachválit je letní
kino a koncerty za kulturním domem. Je to výborný nápad
jak pro naši mládež zaplnit prázdniny. Jinak v tomto městě
jsem spokojená i přes některé drobné spory občanů.

Markéta Bendová, 17 let, Gymnázium
Myslím si, že kulturně je Milevsko docela bohaté. Oceňuji, když se v létě dělají letní kina a koncerty. Ale co se týče právě těch koncertů, zdá se mi to poněkud úzkoprsé.
Jsou to jen samé diskárny a podobně, možná by to chtělo
zapojit víc lidí s širším rozhledem, protože mi přijde, že
to všechno pořádá hrozně malý okruh lidí. Určitě by taky
chtělo dostavět autobusové nádraží.

Tomáš Vrba, student 2. ročníku SOŠ a SOU
V Milevsku nežiji, studuji zde. Schází mi takový ten pocit
bezpečí, zdá se mi, že na město jako je Milevsko, je kriminalita příliš vysoká a policie ve většině případech nevyřeší nic.
Jinak jako město celkově, se mi Milevsko líbí, rád sem chodím do školy, mám tu hodně přátel. Jako výborný nápad se
jeví pořádání Milevské ligy, které se sám zúčastňuji a také
pořádání různých akcí např. Plestival, pivní slavnosti, atd...

Barbora Reiterová, 18 let, Gymnázium
Mladí lidé z Milevska odcházejí, protože tu nejsou dost
dobré školy anebo neseženou práci. Ani se jim moc nedivím. Jinak je tu kulturní život docela bohatý, v létě se dělají
v Harlekýně koncerty a promítají se filmy, to se mi líbí.

Lucie Holánová, studentka 1. ročníku SOŠ a SOU
V Milevsku se mi nelíbí ta spadlá autobusová střecha. Když
prší není se kam schovat a naopak se mi líbí kulturní dům
a radnice. Z Milevska nejsem, dojíždím sem do školy. Ale
Milevsko jako takové je hezké, ale bydlet bych tu nechtěla.

Tomáš Patera, 16 let, Gymnázium
Milevsko je malebné městečko plné různých kulturních
zážitků a požitků. Líbí se mi Pivní slavnosti a maturitní plesy. Kultura se tady začíná zlepšovat od té doby, co je nový
ředitel kulturního domu. Policisté dobře plní své povinnosti, ale cikáni tu hodně kradou, to se mi nelíbí.

Michal Šenk, student 1. ročníku SOŠ a SOU Milevsko
Podle mne je škoda, že tu není žádný pořádný noční
klub, ve kterém by se o víkendu konaly různé párty. Já
jako DJ bych tuhle možnost přivítal a myslím si, že by to
mělo úspěch. Nelíbí se mi také chybějící střecha na autobusovém nádraží.

Petr Žabka, 16 let, Gymnázium
Na Milevsku se mi líbí, že je tady docela zábava. Ale na druhou stranu je to menší město, takže v obchodech skoro nic
neseženete. Co jsem taky slyšel o těch různých nepokojích
večer, bezpečnost tu není kdovíjaká. To by se rozhodně
mělo zlepšit.

Tomáš Truc, student SOŠ a SOU
Při objektivním pohledu na věc musím říct, že se mi zde
žije dobře. Samozřejmě, že jsou zde věci, které by se daly
zlepšit. Dle mého názoru se zde za poslední volební období spoustu věcí zlepšilo a posunulo kupředu. Mrzí mě jen
to, že město vkládá příliš velké investice do oblastí, které
nemají tak velký potenciál uspět v širším měřítku a oblasti,
které jsou perspektivní (a tudíž by mohly dělat městu reklamu), bývají často opomíjeny.

Letní fotografická soutěž
„Milevsko na pohlednici“
Dům kultury Milevsko vypisuje fotografickou soutěž s názvem
Milevsko na pohlednici. Do soutěže můžete zasílat fotografie
s motivem města Milevska. Každý soutěžící může přihlásit
maximálně dva snímky zasláním na e-mailovou adresu kortanova@dkmilevsko.cz od 1. července do 31. srpna 2010. Nezapomeňte připojit své jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo,
prohlášení, že výše jmenovaný je autorem fotografie a souhlas s dalším využitím vašich fotografií Domem kultury Milevsko. Vítězný snímek bude použit k výrobě a tisku pohlednice
a jeho autor či autorka obdrží finanční odměnu 300,- Kč. Po
skončení soutěže budou všechny snímky vystaveny v prostorách DK a na internetových stránkách www.dkmilevsko.cz.

Petr Lebeda, 17 let, Gymnázium
V Milevsku by se určitě mohla zlepšit dopravní infrastruktura, udělat nějaké semafory, možná kruhové objezdy. Protože když je špička, je to tu docela nabyté. Městská policie
podle mě někdy řeší velké detaily a nezabývá se důležitějšími věcmi. Aktuálně se mi líbí složení městské rady.

Aneta Klásková, studentka 1. ročníku SOŠ a SOU
Já v Milevsku nebydlím, ale myslím si, že Milevsko na
to, jak je malé, je dost kulturně i sportovně založené, jak
pro starší, tak i mladší obyvatele. Pořádají se tu různé
sportovní i kulturní akce. Na Milevsku se mi líbí Vášův
mlýn. Lidé se mají kde vykoupat, posedět. Na Milevsku
mi vadí někteří lidé.

str. 
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Informace z jednání Rady města Milevska
11. schůze Rady města Milevska dne 1. 3. 2010

12. schůze Rady města Milevska dne 16. 6. 2010

Na své 11. schůzi radní schválili vyhlášení záměru na pronájem bytových prostor v čp. 820, Blechova ul., Milevsko. Tyto bytové prostory o celkové plošné výměře 50 m2 jsou od roku 2001 ve správě SPOS
Milevsko s.r.o. a nejsou nijak využívány. Proto bylo navrženo vyhlásit
tento záměr s tím, že zájemce o tyto prostory nabídne úpravy, které by
provedl v uvedeném bytě, jejich předpokládanou hodnotu a dobu, po
kterou by žádal o odpuštění nájmu z těchto prostor. Služby, tj. vodné
a stočné, elektřinu a plynové vytápění si budoucí nájemce bude hradit
po celou dobu nájmu. Rada města Milevska při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Služby Města Milevska, spol. s r. o. dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích doporučila SMM použít komerční služby
ohledně poskytnutí půjčky společnosti na nákup nového vozidla s nosičem kontejnerů a hydraulickou rukou, včetně příslušenství k hydraulické ruce. Společnost SMM provedla poptávkové řízení na možnost
částečného financování koupě prostřednictvím úvěru od finančních
institucí. Na závěr bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace pro
Hockey club Milevsko 2010, občanské sdružení, Milevsko na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce pod Záštitou starosty
– Turnaj mladších a starších žáků v roce 2010.

Dne 16. června 2010 Rada města Milevska souhlasila s návrhem výzvy
k podání nabídky a vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Výměna oken, včetně vchodových dveří a oprava fasády
na budově Polikliniky Milevsko“. Financování této akce bude zajištěno
s využitím provozního úvěru a po dohodě Zastupitelstva města Milevska bude navýšeno nájemné v důsledku zhodnocení budovy Polikliniky o částku 100.000,- Kč ročně po dobu osmi let. Radní také souhlasili
s návrhem výzvy k podání nabídky na dodavatele investiční akce „Digitalizace promítání ve 3D – Kino Milevsko“ a vyhlášením výběrového
řízení na dodavatele této akce. Akce bude zahrnuta do rozpočtové změny města Milevska. V únoru letošního roku bylo do kina nainstalováno zařízení na promítání ve formátu 2D za podpory grantu ze Státního
fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na
akci Digitalizace kina Milevsko. ZMM na svém 33. zasedání schválilo
požadavek Kina na projekci ve 3D a s tím související nákup zařízení.
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ,
Rada města, Informace z RMM).

Zastupitelstvo města Milevska
Projednávalo se na Zastupitelstvu města Milevska
Ve středu 16. června 2010 se uskutečnilo 33. zasedání Zastupitelstva
města Milevska. Na programu bylo celkem 15 bodů. Zastupitelé projednávali mimo jiné výměnu oken a opravu fasády na budově Polikliniky. Byl to asi nejdiskutovanější bod zastupitelstva. V květnu se již Rada
města Milevska zabývala žádostí JUDr. Oty Kmocha, který je jednatelem Polikliniky, ohledně výměny zbytku oken na budově. V roce 2008
byla vyměněna z prostředků města Milevska asi třetina oken za plastová, ale z finančních důvodů nebyla zatím realizována další část. Dřevěná, vesměs špaletová okna jsou ve špatném technickém stavu, nelze jimi větrat a v zimě naopak dochází ke značnému úniku tepla a tím
k navýšení nákladů na vytápění. Současně je v havarijním stavu i fasáda
budovy Polikliniky, a to zejména ze severní strany, kde fasáda opadává a je již z části bez vrchní omítky, hrozí tak další opadávání a hlavně
zranění kolemjdoucích. Zastupitelstvo města Milevska rozhodlo o provedení výměny oken a opravy fasády na budově Polikliniky čp. 158,
Jeřábkova ul. Milevsko. Financování této akce bude zajištěno s využitím provozního úvěru a po dohodě bude navýšeno nájemné v důsledku
zhodnocení budovy o částku 100 tis. Kč ročně po dobu osmi let. V dal-

ším bodě zastupitelé projednávali nákup promítacího zařízení ve 3D
projekci. V letošním roce mělo milevské kino BIOS „eM“ zapůjčeno
3D zařízení, proto během této doby bylo několik filmů v tomto formátu promítáno. Díky tomuto zapůjčenému zařízení stoupla dvojnásobně návštěvnost kina a filmy promítány ve 3D projekci rovněž představují výrazné zvýšení tržeb kina. Dodavatelská firma nabídla Milevsku
nákup zařízení na měsíční splátky bezúročně po dobu 3 let. Splátky
by byly hrazeny z tržeb kina. Nákupní cena zařízení neustále stoupá.
Zastupitelé se proto rozhodli schválit zakoupení digitální projekce pro
3D promítání za cenu maximálně 900 tis. Kč včetně DPH pro Kino
BIOS „eM“ v Milevsku. Zastupitelé rovněž schválili změnu rozpočtu
na pokrytí provozní ztráty z hospodaření společnosti SPOS Milevsko
s. r. o. za rok 2009 ve výši 508 407,35 Kč. Daná ztráta je z velké části
způsobena vlivem na navýšení nutných prvotních nákladů na provozu
SPORT hotelu a také ztrátou na sportovištích, hlavně ukončením sportovní aktivity „A“ týmu HC ZVVZ Milevsko, s. r. o. Dále byl na jednání zastupiteli stanoven počet členů Zastupitelstva města Milevska pro
volební období 2010 – 2014 na 21 členů. V souladu s ustanovením § 68
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích bylo při stanovení počtu členů
přihlédnuto k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu.

Odbor sociálních věcí
Výplata dávek pomoci v hmotné nouzi prostřednictvím poukázek
Podle ustanovení § 42 a 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, lze vyplácet příspěvek na živobytí a mimořádnou okamžitou pomoc ve dvou formách – peněžní nebo
věcné, přičemž obě formy lze kombinovat. Pro účely zákona se věcnou
formou mj. rozumí i poskytnutí výše uvedených dávek prostřednictvím
poukázky. Způsob výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi určuje vždy
orgán pomoci v hmotné nouzi – odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko.
Při určování formy výplaty dávky referentky odboru sociálních věcí
posuzují a hodnotí individuální situaci osoby nebo společně posuzovaných osob, rozhodně nepřistupují k výplatě dávek pomoci v hmotné
nouzi prostřednictvím poukázek automaticky a plošně. Důvodem pro
výplatu dávek prostřednictvím poukázek je zjištění, že příjemce dávku
nevyužívá k účelu, ke kterému je určena. Není možné poskytovat příwww.milevsko-mesto.cz

spěvek na živobytí formou poukázek pouze z důvodu, že například výše
dávky přesáhla určitou finanční výši, kterou si orgán pomoci v hmotné
nouzi interně určil jako kritérium. Důvodem nemůže být ani délka evidence osoby na úřadě práce. Odbor sociálních věcí rovněž upřednostňuje před výplatou dávky prostřednictvím poukázek možnost ustanovení zvláštního příjemce dávky. V případě potřeby zdejší orgán pomoci
v hmotné nouzi využívá poukázky tištěné z aplikačního programu. Jedná se zejména o výplatu mimořádné okamžité pomoci u klientů, kteří
se ocitli zcela bez finančních prostředků, a do doby vyřízení opakované
dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvku na živobytí jim bylo potřeba zajistit alespoň základní zabezpečení výživy. K výplatě příspěvku
na živobytí formou poukázek dochází v případech, kdy orgán pomoci
v hmotné nouzi dojde na základě sociálního šetření, případně na základě jiných zjištění, k závěru, že dávka není využívána ke stanovenému
účelu, tzn. k zajištění výživy a základních osobních potřeb.
Pavla Jansová, DiS. - referentka
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Projekt: Zajištění vzdělávání
v eGovernmentu pro ORP Milevsko“

M

ěstu Milevsku byla poskytnuta dotace z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“) na individuální projekt, výzvy číslo 40
„Zajištění vzdělávání v eGovernmentu pro ORP Milevsko“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/40.00077, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – zajištění vzdělávání, prioritní osa 4 Veřejná
správa a veřejné služby v celkové výši 2.128.900,- Kč, dotace z Evropských fondů
– prostředků ESF je 1.809.565,- Kč a město se podílí na tomto projektu 15% spoluúčastí v celkové výši 319.335,- Kč. Projekt je určen pro úředníky, zaměstnance,
členy zastupitelstva a zaměstnance zřizovaných organizací města Milevska. Dále
je projekt také pro úředníky, zaměstnance, členy zastupitelstev a zaměstnance zřizovaných organizací obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále
jen „ORP“) Milevsko. Je plánováno proškolit cca 90 úředníků a zastupitelů města
Milevska, 50 úředníků a členů zastupitelstev obcí ve správním obvodu ORP Milevsko a 20 zaměstnanců zřizovaných organizací ve správním obvodu ORP Milevsko.
Celkově se plánuje proškolit cca 160 účastníků ve vzdělávacích programech dle metodiky Institutu pro místní správu Praha (dále jen „IMS“). Účastník projektu bude proškolen ve vzdělávacích programech, které potřebuje k výkonu své činnosti. Je plánováno proškolit celkem 1.220 účastníků za 3 roky realizace projektu. Účastníci budou
z 26 obcí a jejich zřizovaných organizací ve správním obvodu ORP Milevsko. Hlavním cílem projektu je podpořit zavádění eGovernmentu do území, zvýšit kvalitu
poskytované služby úředníka k občanovi a naplnit specifický cíl výzvy „Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků úřadů územních samosprávních celků a politiku včetně volených zastupitelů územních samosprávních celků“.
Realizace vzdělávání bude zajištěna prostřednictvím školitelů proškolených IMS
Praha a v případě potřeby dalšími školiteli. Školení bude probíhat kombinovanou
formou pomocí závazných vzdělávacích programů a e-learningových produktů
zpracovaných IMS Praha. Každý z kurzu bude uveden v e-learningovém vzdělávání, na který bude navazovat prezenční seminář a bude zabezpečena podpora
účastníků vzdělávání po celou dobu realizace projektu. Podle zásad tohoto individuálního projektu byla realizace zahájena 14. 9. 2009 a bude ukončena 13. 9. 2012.

CZ.1.04/4.1.00/40.00077
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt:
„ Dílna kvality města Milevska“

M

ěstu Milevsku byla poskytnuta dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“) na grantový projekt, výzva číslo 53
„Dílna kvality města Milevska“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/53.00051,
oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – zajištění vzdělávání, prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby v celkové
výši 6.562.294,- Kč, dotace z Evropských fondů je 5.577.949,90 Kč a město se podílí na tomto projektu 15% spoluúčastí v celkové výši 984.344,10 Kč. Hlavním cílem
projektu je důsledné naplnění principu Smart Administration na Městském úřadě Milevsko, tj. komplexní zvýšení kvality řízení vedoucích ke zkvalitnění činnosti
úřadu i služeb poskytovaných občanům města, klientům úřadu a celého správního
obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Milevsko. Postupným zavedením vybraných metod řízení kvality umožní tento transformační projekt přeměnu v tzv. „chytrý úřad“, který bude:
1) kvalitně a efektivně monitorovat a řídit své interní procesy,
2) efektivně zacházet s vlastními zdroji,
3) efektivně využívat dostupné nástroje informačních a komunikačních technologií,
4) transformovat se do podoby procesně obslužné organizace s jednoznačně definovanými službami, procesy, rolemi v procesech a k nim přičleněnými zodpovědnostmi.
Realizace tohoto projektu je v souladu s cíli vládní strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ Strategie Smart Administration v období 2007 – 2015,
která byla schválená usnesením vlády České republiky číslo 757/2007 a bezprostředně reaguje na potřeby města Milevska v oblasti výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných městem Milevskem a městským úřadem. Městský úřad
Milevsko chce prostřednictvím tohoto projektu realizovat přechod z funkčně strukturované organizace do podoby efektivní procesně obslužné organizace za podpory
informačních technologií. Procesní obslužnou organizaci chápeme jako organizaci s jistou organizační inteligencí vznikající kombinací řízení cílů, procesů a jejich
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nákladů s informačními technologiemi. Obsahem projektu je důsledné naplnění
principu Smart Administration spočívající v kombinaci informačních technologií
a jimi sbíraných dat o reálné efektivitě úřadu manažerských metod měření a zvyšování této efektivity a účelně navržených motivacích, aby se zvyšování kvality a efektivity stalo kontinuálním přínosem pro všechny zúčastněné, zaměstnance města
Milevska zařazené do městského úřadu, zastupitele města Milevska a potažmo i klienty města Milevska a celého správního obvodu ORP Milevsko.
Klíčovými aktivitami projektu jsou:
- systémový audit, znalostní báze a CAF (model CAF je jedním z prostředků řízení kvality v územní veřejné správě),
- projektové řízení a tvorba digitálního projektového modelu,
- procesní řízení, tvorba digitálního procesního modelu a jeho propojení s úřadem,
- transformační strategie na bázi potenciálu procesů, optimalizace ekonomických
procesů.
Datum zahájení projektu je 31. 5. 2010 a bude ukončen nejpozději do 30. 11. 2012.

CZ.1.04/4.1.01/53.00051
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

„Milevsko se představuje svým partnerům“

V

měsíci březnu bylo městem Milevskem ve spolupráci s Domem kultury Milevsko požádáno o dotaci z Fondu malých projektů (dále jen „FMP“) Jižní Čechy Dolní Rakousko - Horní Rakousko v rámci Operačního programu „Cíl 3 - Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ na neinvestiční projekt
„Milevsko se představuje svým partnerům“. V německém znění je to pak „Milevsko stellt sich seinen Partnern vor“. Dne 12. 5. 2010 obdrželo město Milevsko oznámení od Regionálního monitorovacího výboru, že na svém zasedání dne 29. 4. 2010
schválil návrh projektu a rozhodl o přidělení příspěvku z FMP ve výši 3.600 EUR,
tj. 50 % odpočtových nákladů projektu. Od roku 2006 spolupracuje město Milevsko
na různých projektech se svazkem Mühlviertler Alm z Hornorakouského Unterweissenbachu. V rámci rakouského projektu Sprach Alm (www.sprachalm.at) realizuje
na různých úrovních přeshraniční spolupráci mezi Milevskem a partnerskou oblastí
Horního Rakouska, přičemž hlavním těžištěm spolupráce je místní a regionální rozvoj, kultura a vzdělání. Obě strany přicházejí s mnoha podněty a nápady, jejichž vyústěním je i tento projekt. Tímto projektem by se město Milevsko a jeho okolí rádo představilo jako tradiční kulturní centrum se svou historií a množstvím aktivit pro využití
volného času. Dále by chtělo prezentovat turistické možnosti v regionu a jejich infrastrukturu, případně výměnu zkušeností v tomto oboru s rakouskými partnery. Cílem
projektu je rozvíjet příhraniční spolupráci mezi městem Milevskem a rakouským
partnerem. Prioritními oblastmi jsou kultura, volný čas, sport, školství a vzdělávání.
Cílovou skupinou jsou na české straně občané regionu Milevska a na rakouské straně
občané, žijící v obcích, které jsou členy svazku obcí Mühlviertler Alm. Celý projekt by
měl být realizován v termínu od 19. 3. 2010 do 31. 12. 2010. Program a průběh projektu byl, je a bude konzultován, sestavován a následně realizován na základě společných jednání členů koordinačních týmů. V jednotlivých aktivitách projektu se budou
prezentovat jak čeští, tak rakouští účinkující. Výběr účastníků je konzultován na jednotlivých pracovních setkáních. Jedno ze setkání proběhlo v úterý 2. 2. 2010 v Českých Budějovicích a druhé 22. 6. 2010 ve Freistadtu. V termínu 27. - 29. 8. 2010 se
v Milevsku konají tradiční městské slavnosti – Bartolomějské posvícení. Letošní program bude obohacen oslavami 140. výročí založení dobrovolného hasičského sboru
v Milevsku. Partneři z Rakouska se zúčastní těchto oslav, konkrétně je navštíví 10 členů hasičského sboru. Aktivně přispějí do programu výstavou exponátů a účastí v soutěži. V rámci kulturního programu Bartolomějského posvícení vystoupí dvě rakouské
hudební skupiny a několik českých hudebních těles. Cílem tohoto setkání je navázání výměny kulturních aktivit mezi regiony. Od 22. 10. 2010 do 24. 10. 2010 se konají
v Milevsku 2. milevské pivní slavnosti. Rakouští partneři města Milevska přispějí do
kulturního programu jedním vstupem (hudební skupina), dále se zde bude prezentovat jeden rakouský pivovar. V rámci tohoto setkání přivítáme rakouské podnikatele
v oblasti restauračního provozu a hotelnictví, kterým bude zajištěna exkurze ve dvou
jihočeských pivovarech a ve dvou restauračních provozech v Milevsku. Následovat
bude workshop, kde se o své zkušenosti z této oblasti podělí čeští hoteliéři.
Registrační číslo projektu

ETZ-KPF/SB/05/048
Fond malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko
„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Gemeinsam mehr erreichen – Společně dosáhneme více“

www.milevsko-mesto.cz
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Odbor dopravy
Problematika autovraků
Na odboru dopravy Městského úřadu v Milevsku se mimo jiné řeší
i problematika technicky nezpůsobilých odstavených vozidel, to je
odstraňování autovraků. Tuto oblast řeší především zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, který v ustanovení § 19 odst. 2 uvádí taxativní výčet činností, které jsou na dálnicích, silnicích a místních
komunikacích zakázány, mimo jiné také to, že je zakázáno odstavovat
silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není
opatřeno registrační značkou nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Majitel vraku je povinen na výzvu vlastníka pozemní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy
k odstranění. Neučiní-li tak, vrak odstraní a zlikviduje vlastník dotčené pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku. Neuposlechnutí
výzvy vlastníka komunikace je přestupkem fyzické osoby podle § 42a
odst. 1 písm. i), resp. správním deliktem právnické a podnikající fyzické osoby podle § 42b odst. 1 písm. i). Za tento přestupek nebo správní
delikt hrozí pokuta až do výše 300 000 Kč.
Pro proces odstranění vraku platí, že vlastník pozemní komunikace (tedy v případě místních poměrů město Milevsko), na níž je vrak
umístěn zašle vlastníku vraku výzvu k odstranění. Pokud se tak ve lhůtě dvou měsíců nestane, město Milevsko vrak odstraní a zlikviduje na
náklady vlastníka vraku. Může však také dojít k situaci, kdy se vlastníka vraku nepodaří zjistit, potom je výzva zveřejněna způsobem v místě obvyklým – to je na úřední desce. V tomto případě náklady spojené
s odstraněním a likvidací vraku hradí vlastník komunikace a při dodatečném zjištění vlastníka vraku může vůči němu být uplatněn nárok
na náhradu nákladů, neboť na tyto činnosti byly vynaloženy veřejné
finanční prostředky.
Obdobným způsobem mohou být řešeny i případy motorových vozidel, které se staly odpadem a jsou odstaveny mimo pozemní komunikace. Takové případy se následně řeší podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, prostřednictvím odboru životního prostředí.
Mimo jiného je nutné dále poznamenat, že s odstavením motorových vozidel, tedy nejen vraků, je úzce spojena i problematika pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Podle ustanovení § 1 zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, nestanoví-li zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní i účelové komunikaci (s výjimkou účelové komunikace, která není
veřejně přístupná) provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za
škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle zákona.
Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Za provozování vozidla bez
pojištění, tedy i ponechání nepojištěného vozidla na uvedené komunikaci je možné uložit pokutu od pěti až do čtyřiceti tisíc korun.
Mgr. Petra Dvořáková,
Zdeněk Neuschel – přestupkové řízení

Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 28. a 29. května se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. V Milevsku se hlasovalo celkem
v devíti okrscích. Na seznamu voličů bylo
7 419 osob, přičemž k volbám se dostavilo
4598 voličů, což představuje účast 63,32 %.
Ve správním obvodu Milevsko dostala nejvíce hlasů Občanská demokratická strana
(1 081 hlasů), následovala Česká strana sociálně demokratická (1 025 hlasů). Více než 5
procent hlasů dostaly i strany: TOP 09 (726
hlasů), Komunistická strana Čech a Moravy
(615 hlasů) a Věci veřejné (483 hlasů).
www.milevsko-mesto.cz
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SPIRIT OF AFRICA

o velkém úspěchu z loňského léta vystoupí v sobotu 24. 7. od 18.30
hodin v amfiteátru Domu kultury africká skupina studentů umělecké školy za Zimbabwe IYASA. Přiváží opět strhující představení plná písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou lidovou kulturou, která
uchvátí diváky svým spádem,
provedením a svou bezprostředností. Vystoupí společně s folkovou hudební skupinou JEN TAK
TAK. IYASA se začala formovat v roce 1998 jako dramatický klub při vysoké škole v Zimbabwe. Soubor v průběhu krátké
doby dosáhl tak vysoké umělecké úrovně, že se z něho stává profesionální soubor. Během krátké doby podnikl soubor IYASA
turné po Švýcarsku, Jižní Africe a Botswaně, navštívil Seattle ve Spojených státech amerických. Svoje první album vydali pod názvem Amunati
Fela, druhé CD Africana – Americano představili při svém turné po Spojených státech amerických v roce 2002. IYASA v současné době vystupuje
s několika typy programů, které velmi sugestivním způsobem interpretují. Jsou to tanečně hudební i herecké kreace, jejichž choreografie vycházejí z afrického dědictví. V jednom tanci jde např. o hudební a taneční love
story, ve druhém zase muži vyjadřují svoje válečnické schopnosti, v dalším oslavují festival prvního ovoce atp.
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MUSIC OF THE MISSISSIPPI RIVER

úterý 6. července od 20 hodin vystoupí v Galerii M unikátní česko-slovenské duo Beňa & Ptaszek hrající tradiční dřevní blues
řeky Mississippi z 19. století. Beňa & Ptaszek se stali Objevem roku
2009 firmy Hohner (největší výrobce foukacích harmonik na světě) a Matěj Ptaszek je od tohoto roku jejich firemním hráčem. Ľuboš
Beňa je čerstvým držitelem oceněnní Trnavského samosprávného kraje za dosažené výsledky na poli rozvoje v oblasti kultury. V Milevsku se
představí s vynikajícím písničkářem
Fernandem Lopezem z Guatemaly. Vstupenky na koncert si můžete
zakoupit v předprodeji v kanceláři
DK a Galerii M za 110 Kč nebo na
místě za 129 Kč.

Vlksice září 2010 – nová akce u Tábora

D

ivadlo, hudba, končící léto, nebe širé… Tak zní podtitul nově
vznikající akce. V loňském roce na nádvoří středověké tvrze v obci
Vlksice divadelní spolek Kašpar (Praha) odehrál podvakrát představení Cyrano. Vnímali jsme to jako pilotní projekt, kdy vyzkoušíme, jak to
zvládneme my i diváci. A dopadlo to skvěle - mimořádný zájem publika a velká spokojenost samotných herců z jedinečné atmosféry tohoto místa. Nyní připravujeme další „zazáření“ na tvrzi. Znovu přivezeme Cyrana, nově inscenaci Hamlet, další víkend je nachystána pořádná
porce hudby. Pevně věříme, že by se podobné omamné noci z loňska
mohly opakovat. 4., 5. září ve 20:30 Cyrano - Velký nos velkého ducha
značí – příběh, který nezestárnul. Hrají: M. Hofmann, J. Čvančarová, J. Jankovský a další… 12., 13. září ve 20:30 Hamlet - Mladý princ,
zkažený svět a slepá láska. Být, nebo nebýt? To je otázka! Hrají: P. Lněnička, J. Potměšil, M. Steinmasslová a další. 25. září v 18:00 Nezmaři Třeboňští Pištci - Václav Koubek – Shivers. Přímo v prostředí renesanční tvrze se rozezní tóny Nezmarů - jihočeské folkové klasiky. Třeboňští
pištci navodí tu správnou atmosféru přes gotiku - renesanci až po současnost. Keltskou pohodu přinese kapela Shivers a nebude chybět ani
známý písničkář - harmonikář Václav Koubek. Více info na www.vlksice.cz. Předprodej vstupenek: Informační centrum Milevsko.
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Odbor investic a správy majetku
Zvýšení kvality čištění odpadních vod v Milevsku
Ve městě Milevsku je odpadní voda odváděna z větší části do čistírny
odpadních vod (ČOV) a následně po vyčištění je vypouštěna do Milevského potoka. Na čistírně odpadních vod v Milevsku byla v roce 1999
provedena intenzifikace tak, aby splňovala normy pro kvalitu vypouštěné vody po vyčištění. Většina hlavních technologických zařízení byla
tedy v současné době v provozu již více než 10 let a blížila se k hranici
životnosti, když k 31. 12. 2010 skončí platnost vodoprávního povolení
k vypouštění odpadních vod z ČOV. Proto město v letošním roce přistoupilo k realizaci níže uvedené investiční akce.
Město Milevsko, které je vlastníkem ČOV, ve spolupráci s provozovatelem, tj. ČEVAK a.s. České Budějovice (bývalá 1. JVS), připravilo
návrh na úpravy technologie dle dlouhodobého plánu rozvoje vodohospodářských investic. Tyto návrhy se týkaly výměny a provedení
odborného servisu technologických celků, jež se nacházely na hranici své fyzické životnosti. Projekčně návrh zpracovala firma EKOEKO
s.r.o., České Budějovice – v rámci tohoto projektu byly navrženy úpravy biologické části čistírny.
Vzhledem k finančním možnostem daným schváleným rozpočtem
města v oblasti investic na rok 2010 a po opakovaném výběrovém říze-

Odbor finanční

ní na dodavatele uvedených prací byly v prvním týdnu měsíce května
zahájeny práce firmou, která podala nejvýhodnější nabídku tj. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast
Vodohospodářské stavby, České Budějovice.
Úpravy se týkaly nejen aeračních (provzdušňovacích) elementů, ale
i míchací a čerpací techniky, kyslíkových sond a dmychadel. V dosazovacích nádržích byla provedena výměna řetězového shrabováku kalu ze
dna. V čerpací stanici kalů byla nahrazena stávající kalová čerpadla za
nová a dále byly provedeny revize a rekonstrukce dmychadel a drobné
úpravy rozvodného potrubí vzduchu. Kapacita ČOV po rekonstrukci
technologie zůstala zachována, nebyly prováděny žádné úpravy stavebních objektů ani změny technologie čištění. Postup prací byl koordinován tak, aby v každé fázi úprav bylo zajištěno provizorní čištění odpadních vod a nedošlo k vypouštění biologicky nečištěných odpadních vod
do Milevského potoka.
Dne 15. 6. 2010 byly práce v hodnotě 2.692 tis. Kč vč. DPH dokončeny
a zhotovitelem byla zařízení ČOV předána městu Milevsku a provozovateli bez vad a nedodělků k dalšímu užívání. Provedené úpravy zabezpečují efektivnější čištění odpadních vod a připravily chod čistírny na
lepší, a bezporuchový provoz v následujících letech.
Ing. Bohumil Lavička, vedoucí odboru

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

Změna pokladních hodin
S účinností od 14. června 2010 rozšířil Městský úřad Milevsko rozsah
pokladních hodin v budově úřadu na nám. E. Beneše. Došlo tím k sjednocení pokladních hodin na všech pokladnách úřadu takto:
pondělí		
8.00 – 11.30
12.30 – 17.00
úterý		
8.00 – 11.30
12.30 – 14.30
středa		
8.00 – 11.30
12.30 – 17.00
čtvrtek		
zavřeno
pátek		
8.00 – 11.30
12.30 – 15.00

Půjčovní doba o prázdninách

Pokladna je tak k dispozici občanům vždy až do konce stanovené otevírací doby.

Pondělí		
Středa		

Soutěž o volné vstupenky
na Musicfest Přeštěnice
Pouze jedna milevská kapela se zúčastnila všech devíti
ročníků Musicfestu. Která to je?

a/ Ticho de pre Cupé Band
b/ Suicide
c/ Fantom
Správné odpovědi zasílejte do pátku 2. července do
15.00 hodin na e-mail: zpravodaj@dkmilevsko.cz nebo
SMS na telefonní číslo 605 253 000. Nezapomeňte připojit své jméno a adresu. Čtyři vylosovaní soutěžící
obdrží volnou vstupenku na Musicfest Přeštěnice, který
se uskuteční ve dnech 8. – 10. července 2010. Vstupenky
budou k vyzvednutí přímo na místě.
str. 

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Pondělí 		
Středa 		
Pátek 		

8 – 17 hod.
8 – 17 hod.
8 – 17 hod.

ODDĚLENÍ PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
8 – 11 a 12 – 16 hod.
8 – 11 a 12 – 16 hod.

Vážení odbČratelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. kvČtna 2010 byl dokonþen proces transformace spoleþností 1. JVS a.s. a Vodovody a kanalizace Jižní ýechy, a.s. K tomuto datu vznikla nová spoleþnost
ýEVAK a.s., která se bude nadále zabývat provozováním vodovodĤ a kanalizací.
Spoleþnost ýEVAK a.s. jako nástupnická organizace pĜebírá závazky obou
pĜedchozích dodavatelĤ plynoucích z uzavĜených smluv o dodávce vody
nebo odvádČní odpadních vod. Od 1. 5. 2010 proto bude svým jménem fakturovat vodné a stoþné.
Sídlo spoleþnosti ýEVAK a.s. je v Severní ulici v ýeských BudČjovicích. K dispozici Vám bude bezplatná nepĜetržitá telefonní linka na hlášení poruch
800 120 112 a infolinka 844 844 870 zpoplatnČná místním tarifem. Pro
osobní kontakt mĤžete novČ využít Zákaznické centrum v ýeských BudČjovicích a obchodní kanceláĜe v Písku, TáboĜe a JindĜichovČ Hradci.
ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
* p%* $;
IM¹tFOÅQPSVDIpJOGPMJOLB
FNBJMJOGP!DFWBLD[pXXXDFWBLD[

Naše voda. Náš život.

www.milevsko-mesto.cz
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sobota 24., neděle 25. ve 20 hodin

KINO BIOS „eM“

USA – Akční thriller přezdívaný „čtvrtý Jason Bourne“. V hlavní roli: M. Damon.
přístupný od 15 let
vstupné: 65 Kč

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

106 min.

Kick-Ass

115 min.

Zelená zóna

pondělí 26. až sobota 31. v 17.30 a 20 hodin

Shrek – Zvonec a konec

92 min.

promítání ve 3D

USA – Natočeno podle stejnojmenného komiksu. Film je nadupaný drsnými
fóry, akcemi a černým humorem.
přístupný od 15 let
vstupné: 75 Kč

USA – Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější
Oslík. Jedno velice nerozumné přání a království je vzhůru nohama.
vstupné: 150 Kč

neděle 4., pondělí 5., úterý 6. ve 20 hodin

Předpoklad na srpen 2010: • Vrahouni • Ženy v pokušení • Kájínek • Bez soucitu • Dopisy pro Julii • Muž ve stínu • Solomon Kane • Zatím spolu, zatím živí
• A-tým • Proměna • Muži, kteří nenávidí ženy

Princ z Persie

116 min.

promítání ve 2D

USA – Akčně-dobrodružný příběh rozpustilého prince z tajemné Persie. Od
tvůrců filmové trilogie Piráti z Karibiku.
vstupné: 80 Kč
středa 7., čtvrtek 8. ve 20 hodin

108 min.

Na hraně temnoty

Anglie, USA – V hlavní roli Mel Gibson jako policejní detektiv, který odhaluje
dost vysoké spiknutí.
přístupný od 15 let
vstupné: 70 Kč
pátek 9., sobota 10. ve 20 hodin

122 min.

Špatnej polda

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)

Nádražní 846 • tel.: 383 809 200 • info@dkmilevsko.cz
1. 7. – 31. 8.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
„MILEVSKO NA POHLEDNICI“

USA – New Orleans, uprostřed zuřícího hurikánu Katrina, detektiv z místního
oddělení (Nicolas Cage) zachraňuje vězně před utonutím.
přístupný od 15 let
vstupné: 70 Kč

Fotografie s motivem města Milevska zasílejte na kortanova@dkmilevsko.cz.
Autor vítězného snímku obdrží 300 Kč a jeho fotografie bude použita
k výrobě a tisku pohlednice. Podmínky soutěže a podrobné informace na
www.dkmilevsko.cz.

neděle 11., pondělí 12., úterý 13. ve 20 hodin

čtvrtek 1. 7.

Twilight sága: Zatmění

124 min.

promítání ve 2D

USA – Akční, romantický, horor, thriller. Bella se nemůže rozhodnout, koho milovat!
přístupný od 15 let
vstupné: 70 Kč
středa 14., čtvrtek 15. ve 20 hodin

Predátoři

promítání ve 2D

USA – Akční sci-fi. Nová kapitola v dějinách Predátorů.
přístupný od 15 let
pátek 16., sobota 17. ve 20 hodin

Nejlepší z Brooklynu

vstupné: 70 Kč
132 min.

USA – Strhující drama z prostředí policejního sboru. Hrají: Ethan Hawke,
Richard Gere, Wesley Snipes, Lili Taylor …
přístupný od 12 let
vstupné: 70 Kč
neděle 18., pondělí 19. v 17.30 hodin

Chlupatá odplata

92 min.

Spojené arabské emiráty, USA – Není jednoduché přestěhovat se z Chicaga
do oregonských lesů, kde tě budou nenávidět všechna zvířata.
vstupné: 70 Kč
úterý 20., středa 21. ve 20 hodin

Precious

109 min.

USA – Příběh šestnáctileté silnější Afroameričanky z Harlemu konce 80. let.
Čtyři nominace na Oscara a herečky ve VR. Opravdu velice silný film!!!
přístupný od 15 let
vstupné: 65 Kč

Milevské léto:
CIVILNÍ OBRANA & VOLNEJ PRŮBĚH

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Od 18:00 CIVILNÍ OBRANA
a od 20:00 VOLNEJ PRŮBĚH.
pátek 2. 7.

Serge Gainsbourg

130 min.

Francie – Příběh rebela francouzské hudební scény. Jeho soukromý život
a fascinace ženami.
přístupný od 15 let
vstupné: 70 Kč

www.milevsko-mesto.cz

9.00

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI

výuková učebna

Vyrábíme: netradiční korálky, rámeček na fotografii a veselé motýlky. Přineste
s sebou: nůžky, bavlnku, fotografii, 3 víčka od pet lahví (různé barvy), 3 špejle.
vstupné: zdarma
úterý 6. 7.

21.00

amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

LETNÍ KINO: shrek třetí

Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města
Milevska Bc. Zdeňka Herouta.
středa 7. 7.

18.00 – 20.00

ZUMBA PARTY S VENDULOU

velký sál DK

Přijďte si užít letní podvečer v rytmu latinsko-amerických tanců (salsa,
merengue, reggaeton, chacha, calypso, qeubradita, cumbia, flamenco aj.).
Lektorka: Vendula Kořínková. Rezervace míst: vendula@zumbafitness.cz
nebo na tel.: 604 105 928.
vstupné: 100,- Kč
neděle 11. 7.

čtvrtek 22., pátek 23. ve 20 hodin

18.00 – 22.00
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

18.00 – 22.00

velký sál DK

SENIORSKÉ PODVEČERY – ROZTANČENÉ LÉTO

K tanci a poslechu hraje Milevská čtyřka. Pořádají: DK Milevsko a Sociální služby Města Milevska. Předprodej vstupenek v pokladně DK, tel. 383 809 200
nebo na místě v den konání akce.
vstupné: 50,- Kč

str. 
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úterý 13. 7.

21.00		
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

GALERIE M

LETNÍ KINO: bathory

Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města
Milevska Bc. Zdeňka Herouta.
středa 14. 7.

14.00 – 17.00		

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR

čtvrtek 15. 7.

učebna č. 2

Milevské léto: chuť & triple

odjezd od DK

STARCI NA CHMELU
– OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ Týn nad vltavou

Zájezd na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou. Hraje: Divadelní soubor Vltavan. Cena zahrnuje jízdné a vstupné.
cena: 290,- Kč
úterý 20. 7.

VÝSTAVA AKVAREL A OBRAZŮ

vstupné: 10,- Kč

18.00 – 22.00
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

20.00		

2. 7. – 29. 7.

Vystavují Pavel Vavřík (akvarely) a Vladimír Tůma (obrazy).

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Od 18:00 CHUŤ a od 20:00 TRIPLE.
pátek 16. 7.

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

úterý 6. 7.

20.00

MUSIC OF THE MISSISSIPPI RIVER: DUO Beňa &
Ptaszek & HOST Fernando Lopez z Guatemaly

Unikátní vystoupení česko-slovenského dua Beňa & Ptaszek, hrající tradiční
dřevní blues řeky Mississippi z 19. století – V MILEVSKÉ GALERII M!!! Beňa &
Ptaszek (www.lubosbena.sk) se stali Objevem roku 2009 firmy Hohner (největší výrobce foukacích harmonik na světě) a Matěj Ptaszek je od tohoto roku
jejich firemním hráčem. Ľuboš Beňa je čerstvým držitelem oceněnní Trnavského samosprávného kraje za dosažené výsledky na poli rozvoje v oblasti
kultury. V rámci Milevského koncertu se představí s vynikajícím Guatemalským písničkářem Fernandem Lopezem (www.fernandolopez.net).
vstupné: 129,- Kč

21.00		
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

LETNÍ KINO: NA SAMOTĚ U LESA	

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

Milevské muzeum

Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928
do 22. 8.

čtvrtek 22. 7.

18.00 – 22.00
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

Milevské léto: dětské nápady & munchies	

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Od 18:00 DĚTSKÉ NÁPADY
a od 20:00 MUNCHIES.
sobota 24. 7.

18.30		
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

SPIRIT OF AFRICA:
IYASA TOUR 2010 & jen tak tak

Vystoupení africké skupiny studentů umělecké školy ze Zimbabwe. Představení plné písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou lidovou kulturou,
která vás uchvátí svým spádem, provedením a svou bezprostředností. Společné vystoupení s folkovou hudební skupinou Jen tak tak.
symbolické vstupné: 20,- Kč
sobota 24. 7.

21.00		
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

LETNÍ KINO: mamma miA

VÝSTAVA TVÁŘ NÁRODA

Výstava posmrtných masek významných českých osobností.

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

Momentka – zátiší s knihou

Výstava fotografií ze soutěže Městské knihovny.

Výstava prací žáků ZŠ při Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech

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

Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty města
Milevska Bc. Zdeňka Herouta.
čtvrtek 1. 7.

zájezd č. 8 A

LETNÍ KINO: HANEBNÝ PANCHARTI

čtvrtek 8. 7.

zájezd č. 8

čtvrtek 29. 7.

18.00 – 22.00
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

Prohlídka zámku Vranov, výlet na rozhlednu Rumburak, zámek Bítov. Vstupenky v ceně bez rozhledny. Odjezd v 7.00 hod., zastávka u spořitelny. Oba
zájezdy mají shodný program.
Vede: Miloslav Bártík, Jiří Lesák

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Od 18:00 KAPIŠTO a od
20:00 ŽLUTÝ FIJAKLKY.

Další podrobné informace o činnosti Senior klubu ZVVZ najdete na webových stránkách.

úterý 27. 7.

21.00		
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

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

Milevské létO: kapišto & žlutý fijalky

str. 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

milísek – centrum mladé rodiny
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz
sobota až pondělí 3. – 5. 7.

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 2. část

Pokračování putování Českým středohořím, v okolí Litoměřic. Zájezd osobními auty, účast omezená, informace u vedoucích akce.
Vede: Jindřich Janouch, Jiří Lesák

Akce mimo pravidelný program:

Objevujeme v létě Milevsko

čtvrtek 1. 7.

POHÁDKOVÉ LETNÍ ODPOLEDNE

pátek až neděle 9. – 11. 7.

Loutková pohádka „Tři kůzlátka“ + táborák, buřtíky, kytara, zpěv a soutěže.

VELKÝ VANDR

Třídenní pěší putování v oblasti České Kanady (Nová Bystřice, Český Rudolec, Slavonice, Dačice, Telč).
1. DEN: NOVÁ BYSTŘICE 9.30 (0km) - KLÁŠTER 10.30 (5km) - MUZEUM
OPEVNĚNÍ 11.00 (8km) - LANDŠTEJN 12.30 (11.5km) - ČESKÝ RUDOLEC
17.00 (22.5km) - PETŘÍKOV 21.00 (25km)
2. DEN: PETŘÍKOV 7.00 (0 km) - GRASELOVA SLŮJ 7.45 hod (2.5km) -SLAVONICE 10.00 (12km) - MONSERAT 13.30 (17km) - DAČICE 17.00 (30km)
3. DEN: DAČICE 8.00 (0km)- KOSTELNÍ VYDŘÍ 9.00 (4km) - ČERNÍČ 10.30
(10km) - TELČ 12.30 (18km)
Odjezd vlakem v pátek v 4.08 hod., návrat v neděli v 19.50 hod.
Vede: Jindřich Janouch

pondělí 19. 7.

SETKÁNÍ U ROZÁRKY

Vycházka z Branic značenou trasou k sv. Rozálii, odpoledne zpět do Branic.
Pěší trasa cca 12 km. Sraz na nádraží ČD, odjezd vlakem v 7.41 hod.
Vede: Jaromír Mašek
sobota 31. 7. – sobota 7. 8.

SLOVENSKO

Turistická dovolená ve slovenských horách. Zajištěné ubytování ve dvoulůžkových pokojích v Popradě, polopenze a doprava autobusem.
Do programu jsme zařadili Nízké Tatry – Králova hola, polskou část Vysokých Tater – Zakopané a oblast Slovenského ráje.
Vede: Jiří Lesák, Jaroslav Mácha
Podrobnosti a případné změny jsou vždy včas zveřejňovány na webových
stránkách.

Výroba masky vodníka (rodiče + děti).
čtvrtek 22. 7.

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

prostory Latinské školy

„IKONA – TEOLOGIE V OBRAZECH“

Otevírací doba: po-so: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hod.; ne: 11.00, 14.00, 16.00 hod.

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

Hry a soutěže s vodou (rodiče + děti).
čtvrtek 22. 7.

www.milevsko-mesto.cz

15.30

POHÁDKOVÉ LETNÍ ODPOLEDNE

pondělí 26. 7. – pátek 30. 7.

Aktivní pobyt pro maminky
s dětmi na Lipně nad Vltavou

Ubytování v apartmánech, možná polopenze, děti do 3 let zdarma. V případě zájmu nás můžete kontaktovat.
Dále v létě nabízíme:
Herna + zahrada (možnost využití i na soukromou dětskou oslavu). Každá
středa 10.30 – 11.40 – Gravidjóga (těhulky) - nutno objednat se předem. Pravidelný kurz přípravy na porod a rodičovství. Soubor přednášek pod vedením
porodní asistentky. Jazykové kurzy: angličtina, francouzština, italština – stále
je možný zápis do letních kurzů. Dovolená v Itálii: možnost zprostředkování
dovolené s dětmi u moře v termínu 3. 9. – 12. 9. v letovisku PINETO.

ČSŽ NĚŽOVICE
sobota 24. 7.

14.00 – 16.00

VEČERNÍČKŮV POHÁDKOVÝ LES

Sobotní procházka plná pohádkových postaviček, zábavných úkolů a báječných odměn.
vstupné: 50,- Kč

STEAKHOUSE NA PALUBĚ
ul. Nádražní 752 • tel: 777 818 565
www.demence.unas.cz

sportovní hala

Výstava modelů vláčků – Klub Zababov

Veřejné In-line bruslení dle rozpisů.

10.00

„ZÁBAVNÉ SKOTAČENÍ“
- Vodní hrátky a radovánky

Řeholní dům Premonstrátů

úterý 13. 7. – neděle 18. 7.

15.30

„ŠIKOVNÉ RUČIČKY“ - Vodnické odpoledne

Loutková pohádka ,,Káčátko a beruška“ + dětská ovocná párty, děti si samy
nakrájí, zamíchají a připraví ovocné saláty (rodiče + děti).

neděle 18. 7.

do neděle 25. 7.

15.30

sobota 10. 7.
sobota 17. 7.
sobota 24. 7.

Zázvorové pivo (Ochutnávka)
Jidášův plácek (Multižánrový festival)
Hastrmani (Country - Písek)
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Vyhrazeno pro školy
SOŠ A SOU Milevsko

Fotografický výlet studentů SOŠ a SOU Milevsko do J. Hradce

V úterý 15. června jsme využili pozvání Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci na netradiční výlet. Nejprve proběhl teoreticko-historický seminář o základních principech, na kterých fotografie funguje. Sym-

patický lektor Standa nám k několika názorným ukázkám připojil i dobré
rady, jak vyfotografovat dobrý snímek. Potom jsme, vybaveni zapůjčenými fotoaparáty značky Olympus, vyrazili do historické části Jindřichova
Hradce na lov zajímavých snímků. Každý si mohl popustit uzdu své fantazii a fotografování si vyzkoušet. Cvakali jsme o sto šest. Na závěr proběhla
prezentace vlastní tvorby a domů jsme si kromě hezkých zážitků odvezli
i CD s vypálenými fotografiemi.

Projekt strojní mechanik – zámečník

V letošním školním roce se uskutečnil projekt Podpora oboru strojní
mechanik - zámečník, který byl realizován SOŠ a SOU Milevsko ve spolupráci se ZVVZ a.s. Finančně byl podpořen Jihočeským krajem. Smyslem

akce bylo motivovat nejen budoucí absolventy, ale i další zájemce o tento strojírenských obor. Díky spolupráci mezi největší milevskou firmou
a SOŠ a SOU Milevsko mají žáci po skončení studia možnost v ZVVZ
pracovat. Informace o projektu jsou na stránkách www.issou-milevsko.
cz, dalším shrnutím projektu je informační leták a DVD dokument, který
vznikl ve spolupráci se studenty písecké Filmové akademie.
Mgr. Josef Kašpar

Foto: Šárka Krupauerová

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Míša a Ondra music uvádí své kamarády na čtvrtém ročníku multikulturního a multižánrového festivalu

V letošním školním roce 2009/2010 začala naše škola realizovat projekt
s názvem Další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím multimediální techniky a e-learningu, který je podporován v rámci operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost reg. číslo CZ.1.07./1.3.06/01.0016. Vzdělávání probíhá ve dvou formách. První formou je klasické školení v učebně, nebo
si učitelé mohou vybrat e-learningovou výuku na internetu, kterou po registraci realizují vlastním tempem. Obě formy vzdělávání mají hlavní cíl – naučit učitele využívat multimediální interaktivní tabuli. Nejen ji obsluhovat, ale
také si umět vytvořit pomocí výukového softwaru dodávaného k interaktivním
tabulím vlastní výukové materiály, které mohou využívat ve svých hodinách,
a tím udělat výuku pro žáky atraktivnější. Žáci jsou zvídaví, s dnešní moderní
technikou se seznamují s nadšením a nečiní jim to vůbec žádné problémy. Další kolo školení chceme začít realizovat v září příštího školního roku. Pokud by
kdokoli z učitelů okolních škol měl zájem, může se informovat na naší škole,
tel.: 382 524 459, mail: skola@zsmilevsko.cz nebo na stránkách projektu www.
zsmilevsko.cz/opvk. Zde je možno získat další informace, popřípadě se registrovat do e-learningové aplikace. Všichni zájemci z řad veřejnosti, které tato
problematika zajímá, se mohou podívat, jak naše e-learningová aplikace vypadá, přihlášením se do zkušební verze. Tu najdete na www.zsmilevsko.cz/simpleway, kde do jména a hesla stačí zadat malé písmeno „a“. Získané prostředky
z projektu jsme kromě vzdělávací části použili i na nákup hardwaru - 2 multimediálních tabulí, 4 notebooků a 2 vizualizérů. Další 2 tabule bychom chtěli
dát našim 1. třídám jako překvapení do nového školního roku. Uvidíme, zda se
nám podaří sehnat finanční prostředky. Všem zájemcům o realizaci projektu
v rámci Evropského sociálního fondu bych chtěl poradit, aby se obrnili velkou
trpělivostí, protože administrativní nároky na vedení projektu jsou opravdu
extrémní. Cílem našeho snažení na poli projektů je udělat výuku pro naše děti
co nejzajímavější, aby nešlo pouze o předávání vědomostí a dovedností, ale aby
tento proces byl příjemný pro obě strany – učitele i žáky. Snad se nám to daří.
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy
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Vychutnejte si ojedinělou atmosféru na akci, jenž
po právu dostala přízvisko „milevský Woodstock“,
program bude nabitý, posuďte sami:
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17.07.2010 - MILEVSKO
STEAKHOUSE NA PALUBĚ
Velké poděkování městu Milevsku za poskytnutý grant pro tuto dobročinou akci

Výtěžek bude věnován Domovu pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Začínáme v 12:00 a končíme v nočních hodinách
Bližší rozpis programu týden před akcí na www.ticho.net.
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Fotoobjektivem …

V pátek 28. května uspořádal Dům kultury a Základní umělecká škola
Milevsko již 34. výměnný koncert dětských pěveckých sborů. V průběhu
večera vystoupil Milevský dětský sbor, dětský sbor 1. ZŠ, dětský sbor 2. ZŠ
a host večera Vrabčáci z Netolic.
Česká televize natáčela v Milevsku dokumentární pořad Babylon o menšinách žijících v České republice. Vysílat se bude v září 2010.

Obyvatelé Píseckého předměstí jistě uvítají rozšíření parkovacích míst
na sídlišti. Nové parkoviště bylo předáno k užívání ve středu 2. června.

Dům dětí a mládeže uspořádal pro děti 1. stupně ZŠ zábavné dopoledne
ke Dni dětí. Za podpory partnerů DK Milevsko a VZP děti shlédly divadelní představení, ukázku dřevorubeckého sportu a užily si spoustu legrace při plnění zábavných úkolů.

3. června byl hostem Toulek za poznáním, které pořádá Dům kultury včelař
Richard Šimko. Zajímavou besedu o tom, že včely nejsou jen med a žihadla
zpestřil ukázkou přenosného úlu i ochutnávkou domácí medoviny.

1. června vyhlásila Městská knihovna vítěze jednotlivých kategorií soutěže
„Strach má velké oči“. V této literární a výtvarné soutěži se sešlo 57 prací.
Všechny si můžete prohlédnout a přečíst na stránkách knihovny www.knihmil.cz a najdete zde i jména všech oceněných. Velice nás potěšilo, že se soutěže zúčastnili i žáci ZŠ E. Beneše z Písku, ZŠ Chyšky, Kovářov a Orlík.
www.milevsko-mesto.cz

Předávání výučních listů oboru zámečník a opravář zemědělských strojů
na SOŠ a SOU Milevsko.
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Fotoobjektivem …

V sobotu 19. června se mohli návštěvníci Mazda teamu podívat, jak
vypadá zásah nejnovější techniky integrovaného záchranného systému
při simulaci autonehody.

Ve středu 2. 6. se v dětském oddělení Městské knihovny konala 2.
burza nápadů, tentokrát na téma „Papírové inspirace“. Nejrůznější
výrobky, vystřihovánky, pletení z papíru, zkrátka spousta inspirace
pro tvořivé ruce.

24. května proběhlo v centru Milísek závěrečné ukončení vzdělávacího projektu Motivací a vzděláním k návratu do zaměstnání, který měl
velký úspěch a od září se otevírá II. běh.

str. 12

Žáci I. a II. ZŠ a ZŠ praktické byli v Městské knihovně pasováni na čtenáře a dostali knihu Jiřího Kahouna Legrační dům.

29. května 2010 se ve SOŠ a SOU uskutečnilo setkání absolventů oborů
strojní zámečník a soustružník kovů po 45 letech.

Centrum mladé rodiny Milísek na Den dětí slavnostně otevřelo zahradu pro venkovní aktivity. Zahrada bude k dispozici během celého léta
a budou zde probíhat různé akce. Rodiče, využijte této možnosti a uspořádejte si u nás rodinné oslavy či další akce i přes prázdniny.
www.milevsko-mesto.cz

www.milevsko-mesto.cz

KAVÁRNA LUNA (kavárna)
Husovo nám. 387, tel.: 775 369 012

LUCKY – RESTAURANT – CHINA (restaurace)
Masarykova 185, tel.: 774 895 703
Po – Čt		
11.00 – 22.00 hod.
Pá - So		
11.00 – 24.00 hod.
Ne		
11.00 – 22.00 hod.
wifi, venkovní terasa

RESTAURACE na RYNKU (restaurace)
Sokolovská 390, tel.: 777 571 756
Po – Ne 		
08.00 – 22.00 hod.
venkovní terasa

U KONÍČKA (herna, bar)
Sokolovská 392
Nonstop

HOSPŮDKA ve STODOLE (restaurace)
Masarykova 160, tel.: 602 880 434
Po - So 		
10.00 – 22.00 hod.
venkovní terasa, ubytování,
www.penzionstodola.cz

HERNA – BAR - COBRA (bar, herna)
Masarykova 187, tel.: 382 522 020
Nonstop

PEPÉ BAR (bar)
Masarykova 160, tel.: 724 826 872
Po – So 		
15.00 – 22.00 hod.
Ne		
10.00 – 22.00 hod.

ILLY (cukrárna, kavárna)
Masarykova 161, tel.: 607 226 381
Po - Čt 		
08.00 – 22.00 hod.
Pá
		
08.00 – 24.00 hod.
So
		
09.00 – 24.00 hod.
Ne 		
10.00 – 20.00 hod.
venkovní terasa

SPORT BAR – (Budvarka), (bar)
Masarykova 180, tel.: 603 221 681
Po – Ne		
09 – 23 hod.
wifi, SINOTtip, venkovní terasa

POHOSTINSTVÍ

TURISTICKÉ INFORMAÈNÍ
CENTRUM MILEVSKO

09.00 – 21.00 hod.
09.00 – 22.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
17.00 – 22.00 hod.

RESTAURACE U KOHOUTA (restaurace)
5. května 107, tel.: 382 521 726
Po - Čt 		
10.00 – 22.00 hod.
Pá - So 		
10.00 – 23.00 hod.
Ne
		
10.00 – 22.00 hod.

RESTAURACE U JINDŘICHA (restaurace)
5.května 120, tel.: 736 259 464
Po – Čt, Ne
10.00 – 22.00 hod.
Pá - So
10.00 – 24.00 hod.
venkovní terasa, www.ujindricha.cz

VINÁRNA (u Vinotéky pod Farou), (vinárna)
Riegrova 214
Po – Pá 		
09.00 – 15.00 hod.
venkovní terasa

VINOTÉKA POD FAROU (vinotéka)
Riegrova 214, tel.: 603 226 289
Po – Pá 		
08.00 – 17.00 hod.
So
		
08.00 – 11.30 hod.

LETNÍ TERASA LAGUNA (občerstvení)
Nám. E. Beneše
Po – Pá 		
09.00 – 18.00 hod.
So
		
09.00 – 12.00 hod.

RYCHLÉ OBČERSTVENÍ (bufet)
Riegrova 127, tel.: 603 173 990
Po – Pá		
08.30 – 16.30 hod.

CUKRÁRNA U MAARŮ (cukrárna)
Riegrova 146, tel.: 382 521 010
Po - Pá		
07.30 – 17.00 hod.
So		
07.30 – 11.30 hod.
Ne		
13.30 – 17.00 hod.
venkovní terasa

RELAX CLUB (restaurace)
Riegrova 549, tel.: 382 522 554
Po - Čt		
10.00 – 22.00 hod.
Pá - So		
10.00 – 02.00 hod
Ne		
10.00 – 22.00 hod.
wifi, venkovní terasa,

CAFÉ BISTRO (kavárna, disko)
Riegrova 149, tel.: 739 061 010
Po - Čt		
07.30 – 23.00 hod.
Pá		
07.30 – 04.00 hod.
So		
09.00 – 04.00 hod.
Ne		
10.00 – 23.00 hod.
wifi, veřejný internet, víkendové disco

BISTRO FANY (jídelna,bufet)
Riegrova 338, tel.: 382 521 570
Po - Pá		
07.00 – 15.30 hod.

Po - Čt		
Pá		
So		
		

CAFÉ a RESTAURANT HARLEKÝN
(kavárna,restaurace)
Nádražní 846, tel.: 739 292 261
Po – Pá		
15.00 – 23.00 hod.
So - Ne		
10.00 – 23.00 hod.
Venkovní terasa

VINÁRNA ZÁMEČEK (vinárna)
Nádražní 470, tel.: 777 193 488
Út – So		
14.00 – 23.00 hod.
wifi, venkovní terasa, ubytování, www.
zamecek.xf.cz

KLABO SALOON (restaurace)
Nádražní ulice 492, tel.: 777 091 144
Po – Čt		
10.00 – 24.00 hod.
Pá – So		
10.00 – 02.00 hod.
Ne		
10.00 – 23.00 hod.
wifi, venkovní terasa, rozvoz pizzy, ubytování, www.klabo.cz

SAMOOBSLUŽNÁ JÍDELNA LIDOVKA
(jídelna)
Generála Svobody 413, tel.: 382 521 549
Po - Pá		
10.30 – 13.00 hod.

CAFÉ ALFA (kavárna)
Havlíčkova 445
Po - Čt		
10.00 – 22.00 hod.
Pá		
10.00 – 23.00 hod.
So		
16.00 – 22.00 hod.
wifi, venkovní terasa

CAFÉ BAR KAMENÁČ (bar)
Havlíčkova 279, tel.: 775 573 186
Út – St		
15.00 – 22.00 hod.
Čt		
15.00 – 23.00 hod.
Pá		
15.00 – 24.00 hod.
So		
17.00 – 24.00 hod.
Ne		
16.00 – 21.00 hod.
wifi, venkovní terasa

RESTAURACE U BROUČKA (hospoda)
Nám. E. Beneše 18, tel.: 382 521 582
Po - Ne 		
09.00 – 22.00 hod.
startip

PIZZERIA GIANNO (restaurace)
Nám. E. Beneše 10, tel.: 723 809 397
Po - Čt 		
09.00 – 22.00 hod.
Pá - So 		
09.00 – 23.00 hod.
Ne 		
13.00 – 21.00 hod.
wifi, venkovní terasa, http://pizzeriagianno.
cz

RESTAURACE U RADNICE (restaurace)
Nám. E. Beneše 96, tel.: 722 669 115
Po - Ne 		
10.00 – 22.00 hod.
venkovní terasa, víkendové disco

KEMP VÁŠŮV MLÝN (občerstvení)
Vášův mlýn 594, tel. 721 341 397
Po – Ne 		
08.00 – 23.00 hod.
ubytování, sportovní rybolov, www.
vasuvmlyn.cz

RESTAURACE STEAKHOUSE NA PALUBĚ
(restaurace)
Nádražní 752, tel.: 731 527 375
Po – Pá		
10.00 – 22.00 hod.
So		
16.00 – 24.00 hod.
Ne		
16.00 – 22.00 hod.
wifi, venkovní terasa

HOSPODA U VLAKŮ (hospoda)
Nádražní 402, tel.: 739 014 416
Po - Pá		
09.00 – 22.00 hod.
So - Ne		
16.00 – 22.00 hod.

HERNA BAR 7 (herna, bar)
Jiráskova 1523, tel.: 777 131 064
Nonstop

HOSPŮDKA NA BECKOVĚ (hospoda)
Jiráskova 836
Po – Čt		
14.30 – 22.00 hod.
Pá		
14.30 – 24.00 hod.
So 		
15.00 – 24.00 hod.
venkovní terasa

KAVÁRNA HVĚZDA (kavárna)
Libušina 1401, tel.: 721 325 611
Po - Pá		
07.30 – 20.00 hod.
So 		
08.00 – 11.00 hod.		
		
15.00 – 20.00 hod.

HOTEL STADION (restaurace)
J. A. Komenského 1034, tel.: 382 521 670
Po – Čt		
14.00 – 22.00 hod.
Pá
		
14.00 – 24.00 hod.
So – Ne 		
10.00 – 24.00 hod.

SPORT HOTEL (restaurace)
J. A. Komenského 1034, tel.: 724 505 083
Po 		
10.30 – 21.00 hod.
Út 		
10.30 – 22.00 hod.
St 		
10.30 – 23.00 hod.
Čt 		
10.30 – 21.00 hod.
Pá 		
10.30 – 23.00 hod.
So 		
11.00 – 23.00 hod.
Ne 		
11.00 – 21.00 hod.

RYCHLÉ OBČERSTVENÍ (jídelna)
Komenského 1219, tel.: 607 547 579
Po – Pá		
09.00 – 17.00 hod.
veřejný internet, venkovní terasa

TULLAMORE DEW BAR (bar)
Nádražní 846, tel.: 733 164 657
St – Čt		
17.00 – 23.00 hod.
Pá – So 		
17.00 – 01.00 hod.

UBYTOVÁNÍ

Tel.: 383 809 101
www.milevskymkrajem.cz

Provozní doba:
PO – PÁ: 8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00
SO: 8:00 – 12:00 (v období èerven-záøí)

TURISTICKÉ INFORMACE•KOPÍROVÁNÍ
VEÀEJNÝ INTERNET•VSTUPENKY NA
KULTURNÍ AKCE•MAPY•SUVENÝRY
POHLEDNICE

TURISTICKÉ INFORMAÈNÍ
CENTRUM MILEVSKO

UBYTOVÁNÍ V MILEVSKU (Ubytovna)
Švermova ul., tel.: 728 879 560
email : masopustova@unikopisek.cz

Tábořiště Vášův mlýn
Tel.: 382 584 098, 776 693 590
www.vasuvmlyn.cz

Privát Koudelka
Sadová 1280
Tel.: 382 521 253, 777 119 029, 602 491 788
e-mail: m.koudelka@razdva.cz
www.ubytovani-koudelka.wz.cz./index.html

ZÁMEČEK BARDA
Nádražní 470, tel.: 777 193 488
email: RBarda@seznam.cz
www.zamecek.xf.cz

KLABO SALOON
Nádražní 492, tel.: 777 091 144
www.klabo.cz/saloon/index.html

PENZION STODOLA
Masarykova 160, tel.: 725 505 971
email: info@penzionstodola.cz
www.penzionstodola.cz

SPORT HOTEL
Komenského 1034, tel.: 724 505 083
e-mail: sporthotel@spos-milevsko.cz
spos-milevsko.cz/ubytovani.htm

Hotel Stadion
Komenského 1034,
Tel.: 382 521 670, 739 717 846
e-mail: sporthotel.milevsko@volny.cz
www.hotel-stadion.ic.cz

Milevský zpravodaj 6/2010
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English with Cookie
– kurzy angličtiny pro předškolní děti
Od září rozšiřuje Dům kultury Milevsko
nabídku kurzů o kurz angličtiny pro předškolní děti s názvem English with Cookie. Kurs je
vhodný pro děti od 3 do 6 let, rozdělen bude
na 3 úrovně (1. skupina 3 – 4 roky, 2. skupina
4 – 5 let, 3. skupina 5 – 6 let). Výuka se bude
konat v prostorách DK Milevsko vždy jednou
týdně v dopoledních či odpolední hodinách.
Konkrétní den a čas bude upřesněn začátkem září dle požadavků případných zájemců. Maminky i mladší sourozenec mohou být
přítomni na hodině. Délka vyučovací hodiny
je 40-45 minut, minimální počet žáků v kurzu
je 6, maximální 10.

Cíle kurzu a způsob výuky:

Hlavním cílem kurzů je představit našim
nejmenším angličtinu zábavnou formou.
V malých skupinkách a příjemném podnětném
prostředí se děti seznámí se základy anglického jazyka a podpoří přirozenou touhu učit se
a poznávat svět. Kurzy se důsledně řídí zásadami a principy jazykové výuky v předškolním
věku podle Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole, kterou vydal Výzkumný
ústav pedagogický v Praze. Základní metodou
výuky je prožitkové učení hrou. Ta kombinuje pohyb, výtvarnou a hudební činnost (tzv.
TPR – Total Physical Response). Jedná se o přímé učení, o celkovou fyzickou odezvu se zapojením všech smyslů. Děti reagují na podněty v cizím jazyce přímo skutečným pohybem
a dalšími výrazovými prostředky. Osvojují si

cizí jazyk tak, jako když se učí jazyk mateřský,
tj. nápodobou. Děti tak brzy reagují na podněty v cizím jazyce, aniž by samy uměly jazyk
aktivně použít. Později se aktivně zapojují do
komunikace. Lektor děti motivuje k porozumění mimikou, obrázky, hračkami a maňásky.
Kromě písniček a říkanek děti také dramatizují příběhy. Rozvíjí se tak jejich představivost.
Důležité je též střídání činností. Malé děti se
nedokážou dlouho soustředit na jednu činnost.
Naše výuka je proto živá, pestrá a podnětná
s častým střídáním aktivit. Ty se často opakují a děti tak získávají sebedůvěru. Ve výuce se
snažíme používat výhradně angličtinu, češtinu jen výjimečně. Děti pozitivně motivujeme
a chválíme během i na konci výuky.

Učebnice Cookie and Friends (OUP)

V kurzech budeme používat učebnice Cookie
and Friends. Je to praktický třídílný kurz pro
mladší děti, které začínají s angličtinou, kde
nezáleží na délce vyučovacích hodin či počtu
hodin za týden. Učebnice sleduje základní cíle
předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání. Lingvistické a obsahové cíle učebnice jsou:
- vyvíjet receptivní dovednosti dětí
- uvést je do mluvené angličtiny
- využít vrozené schopnosti malých dětí napodobit mluvený jazyk a rozvíjet jejich výslovnost a intonaci
- prezentovat jazykové učivo a stále ho opakovat

- obklopovat je potřebnými větami a výrazy, aby
byly schopné komunikovat ve třídě
- využít dětské obliby písniček, říkanek, příběhů, hraní, dramatizace, kreslení, stříhání, nalepování a vybarvování
- poskytnout dětem zázemí rutiny, aby se cítily
bezpečné a citově jisté
- používat různá cvičení s celou skupinou či ve
dvojicích, aby se mohly vyvíjet sociální dovednosti dětí v různých vzorcích vzájemných
vztahů
- nabízet činnosti a cvičení, která budou pro děti
náročná, ale také poskytnou pocit individuálního a skupinového úspěchu.
Cookie and friends se v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání zaměřují na rozvoj dětí po stránce fyzické,
intelektuální, osobnostní, sociální a morální, a to
na základě pěti kurikulárních oblastí:
1. Vědomí a ovládání svého těla a sebe sama
2. Objevování okolního prostředí a spolupráce s ostatními
3. Vývoj jazyka a komunikace
4. Vývoj početních představ
5. Umělecké vyjádření a tvořivost
Přihlášky, další podrobnosti a informace týkající se průběhu a organizace kurzů Vám ráda
podá a případné dotazy zodpoví lektorka kurzů Mgr. Petra Vlčková na informativní schůzce začátkem září a nebo volejte 777 973 350 či
pište peta.vlcice@seznam.cz. Přihlášky se přijímají již nyní.

VEČERNÍČKŮV
„Ne vy pro počítač, ale počítač pro vás“

D

ům kultury Milevsko a obecně prospěšná společnost Attavena
nabízí od září 2010 rekvalifikační počítačové kurzy pro rodiče
na mateřské nebo rodičovské dovolené, osoby pečující o závislého člena rodiny, či rodiče samoživitele. Cílem kurzu je rozšíření, popřípadě
doplnění si svých znalostí v oblasti informační technologie a zvýšit tak
svoji cenu na trhu práce v okamžiku nástupu zpět do pracovního poměru. Oproti standardním kurzům je nabízena výuka s asistentem, přičemž největší důraz je kladen nejen na výklad, ale především na praktické procvičování za pomoci lektora. Ve spolupráci s MC Delfínek o.s.
bude rovněž pro účastníky kurzu zajištěno hlídání dětí od 1 roku věku.
Projekt není určen pro osoby vykonávající aktivně zaměstnání ani pro
OSVČ. Bližší informace a přihlášky u koordinátorky projektu Aleny
Kloudové na tel. 774 223 247 nebo 327 314 082 a www.attavena.cz.
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pohádkový les
v sobotu 24. července 2010
v Něžovicích
start: 14:00 – 16:00
vstupné: 50,- Kč / osoba

sobotní procházka plná pohádkových postaviček,
zábavných úkolů a báječných odměn,
na kterou vás srdečně zve ČSŽ Něžovice

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

Pro koho je detoxikace vhodná?

Pro všechny, kteří mají dlouhodobější problémy chronického původu a necítí
se lépe ani po četných lékařských vyšetřeních. Detoxikace je velmi vhodná pro
odstraňování alergií všech typů, bolestí kloubů, bolestí hlavy, deprese, nepravidelné či bolestivé menstruace, neplodnosti, močových zánětů, kožních chorob,
zánětů dýchacího ústrojí, hormonální a imunitní poruchy, únavy, zažívacích problémů, atd. Je také velmi vhodná pro páry, které se rozhodly založit rodinu. Ženy,
které prošly detoxikací spolu s partnerem rodí zdravé, toxiny nezatížené děti!
Pro jakékoliv dotazy a veškeré informace o řízené detoxikaci, průběhu
vyšetření a působení detoxikačních preparátů se lze objednat na telefonním čísle: 605 582 250.
Alena Králová		
Odborná terapeutka
www.joalis.cz		

www.milevsko-mesto.cz

Konzultační hodiny: dle domluvy
OD CENTRUM - ORIFLAME
Nám. E. Beneše 10, 399 01 Milevsko
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 14. července 2010 na telefonní číslo 605 253 000, získají poukázku v hodnotě 100,- Kč od sponzora soutěže Kavárny Harlekýn v DK Milevsko.
K odpovědi nezapomeňte připojit své jméno a adresu.

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

Správná odpověď z minulého čísla:
Kaplička v Sokolovské ulici
Výherci: Pavel Pecháček, Milevsko; Marcela Brčková, Milevsko;
Martin Kostínek, Milevsko

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

str. 16

www.milevsko-mesto.cz

