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K historii kina – již před válkou se v taneč-
ním  sále  Hotelu  Straka  promítaly  fil-

my. V roce 1959 došlo na větší úpravy, aby se 
mohly  nainstalovat  dřevěné  sedačky  napev-
no  a  mohla  se  vybudovat  promítací  kabina. 
V  podstatě  je  podoba  kina  stejná  a  některé 
věci fungují dodnes.
V  roce  1988  byla  další  rekonstrukce  a  to 
výměna vrzajících sedaček za čalouněná křes-
la a nákup promítacích přístrojů MEO5. A po 
dalších dvaceti letech opět zlepšení - nainsta-
lovaly se nové zvukové stěny a za 1,- Kč se od 
firmy  KV2  Jiřího  Krampery  zakoupilo  nové 
zvukové  zařízení  (hodnota  zvukového  zaří-
zení  činí  544  000,-).  Za  přispění  Kinotech-
niky  bylo  namontováno  a  po  měření  dostalo 
certifikát Dolby Digital Surround s hodnoce-
ním 7.1 (pro srovnání nejlepší multikina mají 
6.1). Znamená to, že zvuk je snímán laserovou 
technologií,  pomocí  procesoru  a  zesilovače 
je  připojován  do  jednotlivých  reproduktorů 
instalovaných po celém obvodu sálu a vzniká 
dojem prostorového zvuku. Nejlepší zážitek je 
u hudebních filmů.
V roce 2009 se nám podařilo získat od Minis-
terstva kultury grant ve výši 1 250 000,-, stej-
nou  částkou  přispělo  město  Milevsko  a  mohl 
začít  projekt  Digitalizace  kina  Milevsko.  Cel-
ková  částka  na  digitalizaci  činila  2  396  000,-, 
jelikož  jsme  měli  již  kvalitní  zvuk  a  před-
běžné  úpravy,  jinak  by  digitalizace  činila 
3 519 318,14 Kč.
V  současné  době  promítáme  z  digitálních 
nosičů  97%  všech  filmů.  Výhodou  je  velmi 
kvalitní  obraz  a  můžeme  promítat  premié-
rové  filmy  současně  s  Prahou,  Paříží  či  Lon-
dýnem.  Například  v  Táboře  ještě  neproběh-
la  digitalizace,  tam  promítají  filmy  postaru 
a s  jeden a půl měsíčním zpožděním. Digita-
lizace je v postatě doručení DCP nosiče, který 
se nahraje do počítačového projektoru Chris-

Milevské kino Bios eM
tii,  uloží  do  paměti  a  když  přijde  emailovou 
poštou  digitální  klíč  pro  spuštění  (o  klíče  se 
žádá  v  Londýně  nebo  Americe  podle  distri-
butora)  po  přenesení  na  „flešku“  je  možno 
film  spustit.  Platnost  klíčů  je  pro  daný  hrací 
termín, např. od pátku 17.00 do neděle 24.00 
hod., poté film zůstává nahraný v projektoru 
a pro opakované promítání se opět musí žádat 
o nový klíč. Klíč, když se vytiskne do písemné 
podoby, tak je to nepřetržitý proud čísel a pís-
men na tři A4 papíru.
Když už bylo kino digitální, tak se zastupitel-
stvo  města  po  delším  váhání  rozhodlo  pod-
pořit projekt 3D technologie. Projekt vyšel na 
898 000,- a je realizován splácením v bezúroč-
ných  měsíčních  splátkách.  Byli  jsme  po  Čes-
kých  Budějovicích  druhé  kino  v  kraji  s  3D 
technologií. A na filmy jezdili diváci z Tábora, 
Písku, Bechyně, Blatné apod.
Největší úspěch zaznamenal film Avatar, který za 
5 dní promítání dosáhl v tržbách 169 650,- Kč.
Srovnání  tržeb nejúspěšnějších filmů v  letoš-
ním roce:
Ve 3D - Méďa Béďa 36 378,- Kč
Ve 2D – Čertova nevěsta 24 420,- Kč
A  v  klasickém  promítání  35mm  –  Hon  na 
čarodějnice 3 440,- Kč

Nyní  je  největší  návštěvnost  na  film  Piráti 
z Karibiku – promítání ve 3D v českém znění.
Kdyby  neproběhla  digitalizace  ve  3D,  tak  by 
jsme je promítali až v červenci s titulky.

Po technické stránce je kino vybaveno nejmo-
dernější technologií a v současné době jej čeká 
úprava střechy a vestibulů.

Švejda Jan - vedoucí kina

V  roce  2010  proběhla  v  milevském  kině 
instalace  3D  technologie.  Hlavní  výho-

dou  digitální  technologie  je  nejen  kvalitněj-

ší  obraz  i  zvuk,  ale  největší  předností  je,  že 
můžeme promítat filmy zároveň s celostátní-
mi premiérami. Na to si ještě diváci nezvykli, 
a  tak  bohužel  některé  premiérové  filmy  jsou 
u nás promítány pro minimální počet diváků. 
Je  pravdou,  že  ve  vnitřním  městě  v  posled-
ních  letech  ubyly  tři  propagační  plochy, 
takže  ten kdo  se o  filmy málo zajímá,  aby  si 
o nich vyhledal informace jinde, není o pro-
gramu kina na veřejných místech dostatečně 
obeznámen.  Informační  skříňky  na  Tyršově 
náměstí a na autobusovém nádraží byly však 
zrušeny  z  ekonomických  důvodů,  protože 
pracovali  vandalové  a  nebylo  měsíce,  aby  se 
dvakrát  i vícekrát muselo vyměňovat rozbitá 
skla.  Informace  jsou  sice  v  Milevském  zpra-
vodaji  a  novinách.  V  poslední  době  byla  na 
webu  Městského  úřadu  uspořádána  nešťast-
ná  anketa  o  budoucnosti  kina.  Proč  nešťast-
ná? Protože nic není jen černobílé a tak odpo-
vědi -ano- -ne- bez bližšího odůvodnění jsou 
naprosto nic neříkající.

Kothera Jan - promítač

Veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná ve středu 15. června 
od 17 hodin ve velkém sále Domu kultury.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města
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Milevské kino Bios eM promítá v současné době téměř pravi-
delně každý den dvě představení. Stává se pak poměrně čas-
to, že některá představení se pro neúčast diváků ruší. Jaký je 
váš názor na četnost promítání? Preferujete např. zachování 
současného stavu, omezení provozu na promítání pouze 1x 
denně, omezení promítání jen na některé dny v týdnu nebo 
máte jinou variantu? Zhlédli jste již v milevském kině film ve 
3D technologii?

Bc. Zdeněk Herout, starosta (ODS)
Do kina chodím poměrně často, takže filmy ve 3D pro mě 
nejsou novinkou. Omezení promítání vnímám jako snížení 
nabídky  služeb.  Pokud  však  ekonomika  kina  klesne  pod 
únosnou míru, může dojít ke změnám, a to  jak v oblasti 
četnosti, ale především by to mělo být v oblasti nabídky.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta (ČSSD)
Myslím, že bude nutné se přizpůsobit realitě a provoz čás-
tečně omezit. Může to být kombinace úplného vynechání 
třeba jednoho dne a promítání jen jednou v některé jiné 
dny. Je možné i podle předpokládané návštěvy film nasa-
dit  jen  jednou a pokud bude skutečný zájem větší, film 

s malým odstupem opakovat. Rozhodně je důležité kino udržet, chápu to 
jako důležitý znak toho, že jsme město a středisko nějakého regionu. I když 
já sám moc pilný návštěvník nejsem a 3D film jsem ještě neviděl.

Ing. Bohuslav Beneš (KSČM)
Na 3D promítání  jsem byl dvakrát  (Alenka v říši divů, Fimfárum).  Jinak 
Vaši otázku považuji za vhodnou pro okurkovou sezónu – ekonomie a s tím 
související  četnost  promítání  plně  spadá  do  kompetence  provozovatele, 
tedy Domu kultury. Když to někdo zaplatí, může se promítat třeba čtyřikrát. 
V městské pokladně ale peníze spíše chybí.

Ing. Bc. Miroslav Doubek (Svobodní)
Zmíněný  problém  je  otázkou  manažerského  řešení  pro 
vedení DK a kina. Zastupitelé by neměli řešit zda je renta-
bilní promítat pro pět či deset diváků. A doufám, že otázka 
nepřipravuje půdu pro požadavek na vyrovnávání ztráty 
z provozu kina, které se v posledních letech modernizova-
lo za finance z rozpočtu města.

MUDr. Zdeněk Hobzek (ODS)
Film ve 3 D technologii jsem zhlédnul. Na ostatní otázky 
se dá zodpovědět, že vše záleží na poptávce po promíta-
ném filmu. Pokud budou nabízeny filmy žádané a kvalit-
ní (což ale není vždy totéž), můžeme promítat i vícekrát 
za den. Jinak stačí 1 x denně. Promítat v Milevsku každou 

novinku je sice dobré, ale ne vždy věhlas filmu dojde tak rychle k milev-
ským divákům. Určitě by k žádané návštěvnosti pomohla i větší propagace 
než jen program a stručný popis od distributora. 

Mgr. Marie Jelenová (ODS)
Kino  uzpůsobilo  promítání  klesajícímu  zájmu,  několi-
krát  měsíčně  je  naplánováno  pouze  jedno  představení 
denně. Možná by stálo za úvahu v případě méně atrak-
tivní  nabídky  filmů  nepromítat  každý  den,  ale  určitě 
jsem pro zachování kina v Milevsku. Film v 3D techno-
logii jsem neviděla.

JUDr. Oldřich Kofroň (TOP 09)
Návštěvnost  kina  se  odvíjí  ve  značné  míře  z  nabídky 
promítaných  filmů.  Záleží  proto  na  vedení  kina  jakou 
nabídku představí. Do četnosti představení bych neza-
sahoval. V milevském kině jsem film ve 3D technologii 
dosud nezhlédl. 

MUDr. Jitka Kofroňová (KSČM)
V milevském kině jsem nebyla  již několik  let, protože se mi tam velmi 
nepohodlně sedí. Ale nechápu proč se promítá tak často když není náv-
štěvnost.  Malá  návštěvnost  kina  byla  připomínána  již  při  schvalování 
finanční částky na pořízení 3D projekce.

JUDr. Martin Kupec, Ph.D. (ODS)
V milevském kině jsem v posledním zhruba roce zažil jak 
do posledního místa vyprodaný sál, tak i situaci, kdy jsme 
si museli na film dokoupit ještě další tři lístky, aby se vůbec 
mohlo promítat. Netroufnu si však dát úplnou odpověď, 
zda zachovat či omezit promítání, musel bych mít k dis-

pozici nějakou statistiku. Spíše bych asi rozsah zachoval, i vzhledem k tomu, 
že rada města nedávno rozhodla o investicích do budovy kina, konkrétně 
o opravách vestibulu, fasády a střechy.

Ing. Václav Pavlečka (ČSSD)
Já  osobně  chodím  do  kina  velmi  málo.  Po  zavedení  3D 
technologie  jsem ze zvědavosti kino několikrát navštívil. 
Příští týden chci jít na 3D film Piráti z Karibiku 4. Pro zvý-
šení celkové návštěvnosti filmů bych omezil promítání na 
vybrané dny.  

Jaroslav Peták (ODS)
Pokud  návštěvnost  klesá,  tak  bych  asi  preferoval  přes 
týden  jedno  představení  a  o  víkendech  dvě  představení. 
V milevském kině mi hlavně chybí zázemí jako v jiných 
kinech, pěknou kavárnu, aby se člověk mohl občerstvit jak 
před tak po představení a rozdělit se o své dojmy s part-

nerkou o právě zhlédnutém filmu. Filmy ve 3D jsem již zhlédl a udělali na 
mě velice dobrý dojem.

Michal Polanecký (ODS)
Promítání  je  třeba nastavit  tak, aby bylo možno v rozum-
né míře ufinancovat náklady spojené s provozem. Na kaž-
dý film je návštěvnost různá a určitě jde odhadnout, který 
film je tzv. trhák a vyplatí se promítat vícekrát za den. Osob-
ně jsem pro zachování promítání minimálně 1x denně. Do 

současné doby jsem zhlédl sedm filmů v 3D technologii a společně s výbor-
ným zvukem jsem byl až na jeden film vždy spokojen. Film, který se ve 3D 
a zvukově nevydařil byl Hurvínek, ale to není chyba kina, ale výrobce filmu.

Marie Polívková (VV)
Ptáte se na četnost promítání. Myslím si, že jsou filmy, kte-
ré diváky upoutají více a méně. Kvalita filmu, či jeho sledo-
vanost se dá zjistit, či odhadnout. A tak méně známé filmy 
by se měly promítat opravdu jen 1x denně. Do nabídky se 
musí hledat více filmů, které jsou přitažlivé a diváci je již 

znají z upoutávek (např. TV, časopisů, nebo plakátů). Jsou sice dražší, ale ve 
většině případů se vyplatí je nabídnout. Ve 3D jsem již v Milevsku viděla 
mnoho filmů. Kinu Bios přeji hojnou návštěvnost diváků a šťastnou ruku 
při vyhledávání v nabídce filmové produkce.

Ing. Lubomír Šrámek (TOP 09)
Četnost  a  rozsah  promítání  je  podle  mého  názoru  jen 
o  manažerském  rozhodnutí  vedoucího  kina.  On  by  měl 
odhadnout jak dlouho film nasadit. Záleží samozřejmě na 
příslušném titulu filmu. Podle mého názoru ale je v součas-
né době zájem pouze o premiérové filmy. Na ostatní před-

stavení je těžké, v době domácího sledování z internetu stažených filmů, při-
lákat diváka. Do úvahy bych dal zřízení filmového klubu. Zde by se možná 
zájem veřejnosti našel. V Milevsku jsem ještě film v 3D technologii nezhlédl.

Na otázku neodpověděli: RSDr. Jiří Kotalík, Ing. Ladislav Machá-
ček, Mgr. Vlasta Machartová, Ing. Pavel Procházka, MUDr. Miroslava 
Pučelíková, Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ivana Stráská

Ptáme se našich zastupitelů
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ZEPTALI JSME SE… vedoucího kina Jana Švejdy

Jak dlouho působíte jako vedoucí milevské-
ho kina?
Do milevského kina jsem nastoupil v roce 1987, 
předtím jsem pracoval v Koh-i-nooru. Měl jsem 
částečné zkušenosti s vedením Filmového klubu.
Pozorujete za tu dobu nějaké změny v nároč-
nosti diváka?
Dříve  byli  diváci  více  nároční  na  „inteligentní“ 
filmy, dnes jsou zahlceny filmy podprůměrnými. 
Je jen málo diváků, co si vybírá kvalitní snímky. 
Lze to srovnat s vydáváním knih, na které se stá-
valy fronty.
Jak se lišila návštěvnost filmů za totality 
a po ní?
Za totalitního režimu byla návštěvnost nižší, než 
je  tomu  v  současné  době.  Stoupala  po  otevření 
filmového trhu na západ. 
Jak dlouho dopředu se připravuje program? 
Jak probíhá výběr filmů?
Program se připravuje cca 3 měsíce dopředu,  je 
to  celkem  složitý  proces  vyhledávání  zakoupe-
ných  filmů.  Díky  digitální  projekci  máme  mož-
nost získat filmy již při premiéře, když bylo kla-

sické promítání 35 mm, filmy 
jsme dostávali po dvou měsí-
cích  od  premiéry,  až  když 
dopromítali multikina. V tom 
vidím  velikou  výhodu  3D 
promítání, lidé neodjíždějí do 
Českých  Budějovic  a  Prahy 
na  filmové  premiéry.  Milev-
ské kino bylo digitalizováno jako druhé v Jihočes-
kém kraji. Například v Táboře na digitální promí-
tání stále ještě čekají.
Obracejí se na vás lidé s dotazy ohledně 
nových filmů?
Ano,  stává  se,  že  si  lidé  přečtou  na  interne-
tu  o  nových  filmech  a  dotazují  se,  kdy  budou 
k zhlédnutí v milevském kině.
Nezdá se milevským občanům cena vstupné-
ho za 3D promítání příliš vysoká?
Stačí si srovnat vstupné za stejné filmy v Praze či 
Českých  Budějovicích  a  zjistíte  podstatný  roz-
díl, a  to ten, že milevské kino vychází o 50,- až 
80,- Kč levněji. Po dohodě s distributorem sjed-
návám co možná nejnižší cenu vstupného. Z cel-

VÝSLEDKY ANKETY

Na webových stránkách www.milevsko-mesto.cz probíhá od 4. května anketní otázka: Milevské kino Bios eM promítá v současné době téměř pravi-
delně každý den dvě představení. Stává se, že některá představení se pro neúčast diváků ruší. Jaký je váš názor na četnost promítání? Preferuji:

zachování současného stavu 
(18)

omezení provozu na promítání pouze 1x denně  
(12)

omezení promítání jen na některé dny v týdnu 
(44)

•

•

•

milevské kino nenavštěvuji, je mi to tedy jedno  
(4)

kino by v Milevsku vůbec nemuselo být 
(77)

Celkem hlasovalo: 155, stav ke dni 26. 5. 2011

•

•

Jak jsou na tom s četností promítání kina v okolí?
Bechyně
- promítají pouze 1x denně,  přes zimu od čtvrtka do neděle, přes léto 
kromě středy každý den
Kovářov
- promítají pouze v sobotu, lidé zde chodí převážně na české filmy
Tábor
- promítá se 2x denně každý den a o omezení provozu neuvažují

kové ceny jde 50% distributorovi, a další procen-
ta jsou DPH a OSA. Teprve zbytek peněz zůstává 
čistým příjmem kina.
Co nového čeká milevské kino?
Již dlouhodobě se plánuje oprava střechy, reno-
vace vestibulů, ale vše je o penězích.
Od kdy bude možné zamluvit si vstupenky 
on-line přes internet?
Zatím  funguje  zamlouvání  přes  telefon  a  také  je 
možno si zamluvit vstupenky přes e-mail, k elek-
tronickému zamlouvání dojde od září 2011.
Jaký film z poslední doby vás nejvíce zaujal?
Obřad  s  Anthony  Hopkinsem  a  Králova  řeč 
s Colinem Firthem.
Jaký žánr filmů je nejvíce navštěvovaný?
Bezesporu vedou dětské filmy a pohádky. V blíz-
ké době se můžou diváci těšit na opakování Pirátů 
z Karibiku ve 3D a Harryho Pottera – 2. část také 
ve 3D. Za zhlédnutí také bude stát nový muzikál 
F. A. Brabce V peřině, jehož převážná část se toči-
la v Písku. Promítat se bude v půlce června.

Děkujeme za rozhovor

Projekce Tržby - fond Představení Diváci Odpadlé představení
3D 250047 75 1814 3
2D 287047 49 3447 13
35 mm 52637 73 772 29
3D - % 42,4 24,87 30,07 6,67

Jak dopadlo milevské kino ve Statistice Unie 
filmových distributorů za rok 2010?

Z počtu sledovaných 177 kin se milevské kino umístilo na:
106 místě podle průměrného počtu diváků
101 místě podle počtu představení
55 místě podle výše vstupného

•
•
•
•

Význam 3D projekce pro kino Milevsko

Hospodaření kina Bios eM Milevsko říjen 2010 - duben 2011 
rozpočet Domu kultury Milevsko

OBDOBÍ NÁKLADY VÝNOSY VÝSLEDEK
říjen 10  129 747 Kč   90 340 Kč  -39 407 Kč 

listopad 10  143 016 Kč   95 585 Kč  -47 431 Kč 
prosinec 10  111 054 Kč   53 585 Kč  -57 469 Kč 

leden 11  113 595 Kč   49 200 Kč  -64 395 Kč 
únor 11  119 803 Kč   77 315 Kč  -42 488 Kč 

březen 11  124 460 Kč   43 640 Kč  -80 820 Kč 
duben 11  99 163 Kč   19 325 Kč  -79 838 Kč 
CELKEM  840 838 Kč   428 990 Kč  -411 848 Kč

Dům  kultury  Milevsko  je  provozovatelem  kina  Bios  eM  od  1.  10.  2010. 
Výše  uvedená  tabulka  zachycuje  hospodaření  kina  za  období  provozu 
v  režii DK Milevsko. Nad rámec  tohoto přehledu hradí město Milevsko 
ze svého rozpočtu splátky 3D technologie, měsíčně 24.967,- Kč, poslední 
splátka bude uhrazena 20. 7. 2013. O tuto částku byl snížen příspěvek na 
činnost provozu kina od města Milevska jeho příspěvkové organizaci Dům 
kultury Milevsko.                                                  V. Kratochvíl, DK Milevsko
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Odbor finanční

Závěrečný účet města Milevska za rok 2010
Zastupitelstvo města Milevska na svém 6. zase-
dání  dne  4.  5.  2011  schválilo  Závěrečný  účet 
města Milevska za rok 2010.
Rozpočet města Milevska na rok 2010 byl schvá-
len zastupitelstvem města na jeho 29. zasedání 
dne 16. prosince 2009. Během roku 2010 bylo 
schváleno  a  provedeno  celkem  145  rozpočto-
vých  opatření  obsažených  v  celkem  osmi  roz-
počtových  změnách.  V  následující  tabulce  je 
uvedeno  porovnání  schváleného  rozpočtu, 
upraveného rozpočtu po změnách a skutečnosti 
k 31. 12. 2010:

Oproti původně schválenému deficitu salda pří-
jmů a výdajů ve výši 7,5 mil. Kč předpokládal 
upravený  rozpočet  plusové  saldo  16,9  mil.  Kč. 
To bylo zejména důsledkem opožděného pou-
kázání dotace na 1. část akce „Centrum zdravé-
ho životního stylu - rozšíření sportovišť“ (výda-
je  byly  vynaloženy  v  roce  2009,  dotace  byla 
připsána v roce 2010).
Oproti  schválenému  přebytku  podle  uprave-
ného rozpočtu ve výši 16,9 mil. Kč skončil roz-
počtový  rok  2010  přebytkem  ve  výši  10,6  mil. 
Kč.  Zásadní  vliv  na  zhoršení  konečného  salda 
mělo  opět  pozdní  poukázání  přidělené  dota-
ce na akci „Centrum zdravého životní stylu - 2. 
část“  ve  výši  8,6  mil.  Kč.  Akce  tak  musela  být 
v roce 2010 neplánovaně profinancována pou-
ze z vlastních zdrojů. Dotace byla na účet města 

poukázána až v roce 2011.
Přehled  jednotlivých  vlivů  na  konečné  saldo 
příjmů a výdajů:
-  nenaplnění  celkových  příjmů  o  17,6  mil.  Kč 
z toho představují:
daňové příjmy    - 5,5 mil. Kč 
přijaté transfery    - 12,7 mil. Kč
ostatní příjmy    + 0,6 mil. Kč
- úspora čerpání celkových výdajů oproti upra-
venému rozpočtu 11,3 mil. Kč, z toho:
běžné výdaje       3,9 mil. Kč
kapitálové výdaje    7,4 mil. Kč 

Objem  rozpočtu  jednoznačně  ovlivňují  přija-
té transfery (dotace) z jiných rozpočtů. Zásad-
ní  význam  má  účelová  dotace  na  výplatu  pří-
spěvku na péči a dávky sociální péče a pomoci 
v hmotné nouzi, která v roce 2010 představova-
la částku 65,2 mil. Kč.

Součástí  financování  je  také  čerpání  a  spláce-
ní  úvěrů,  které  má  společně  se  saldem  příjmů 
a výdajů dopad do změny stavu na bankovních 
účtech rozpočtového hospodaření. V roce 2010 
byl čerpán úvěr na financování opravy budovy 
Polikliniky ve výši 5,5 mil. Kč (splatnost 2014).  
Pokračovalo  splácení  úvěru  na  rekonstrukci 
Domu kultury, k 31. 12. 2010 zbývá splatit 1,3 
mil. Kč) a splácení úvěru na skládku Jenišovice, 
k 31. 12. 2010 zbývá splatit 11,2 mil. Kč). Splát-

ky  mají  spolu  s  úroky  vliv  na  stanovení  uka-
zatele  dluhové  služby  jako  kritéria  pro  finanč-
ní hodnocení města např. při podávání žádostí 
o dotace z jiných zdrojů. Město pokračuje v pří-
znivém trendu vývoje tohoto ukazatele z minu-
lých let.

Součástí závěrečného účtu je i přehled o hospo-
daření  městem  zřízených  příspěvkových  orga-
nizací. Za rok 2010 skončilo s kladným hospo-
dářským výsledkem všech deset příspěvkových 
organizací. 

Podle zákona o rozpočtových pravidlech územ-
ních  rozpočtů  a  zákona  o  obcích  je  územní 
samosprávný celek povinen nechat si přezkou-
mat své hospodaření za uplynulý rok. Předmě-
tem tohoto přezkoumání je hospodaření podle 
rozpočtu,  hospodaření  s  ostatními  finančními 
prostředky  a  nakládání  s  majetkem.  Přezkou-
mání hospodaření města Milevska za rok 2010 
provedla  auditorská  společnost  ADEUS  Audit 
s.r.o., Tábor, se závěrečným vyjádřením „nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky“. 

Podrobná  zpráva  k  Závěrečnému  účtu  měs-
ta Milevska za rok 2010 včetně všech příloh je 
k dispozici na webových stránkách města.

Ing.Vojtěch Španvirt, vedoucí odboru

  Schválený rozpočet 
(RS) 

Rozpočet po změnách 
(RU)

Skutečnost 
k 31. 12. 2010

Čerpání rozpočtu
% RS % RU 

Příjmy celkem 143765,00 259221,44 241610,16 168,06 93,21
Výdaje celkem 151339,00 242305,36 231042,01 152,67 95,35
Saldo příjmů a výdajů  -7574,00 16916,08 10568,15 x x

Odbor dopravy

Dětské dopravní hřiště
Jihočeský kraj vyhlásil dne 16. 2. 2011 1. výzvu 
pro  rok  2011  Grantového  programu  Jihočes-
kého kraje na podporu výstavby a moderniza-
ce  dětských  dopravních  hřišť  a  jejich  vybave-
ní. Ve městě není v současné době k dispozici 
dětské dopravní hřiště, původní dopravní hřiš-
tě  v  Libušině  ulici  zaniklo  s  výstavbou  Domu 
s pečovatelskou službou. Nyní máme možnost 
získat grant z výše uvedeného grantového pro-
gramu na vybudování tohoto hřiště. Odborem 
dopravy byla vytipována lokalita v Žižkově ulici 
– vedle mateřské školy Kytička. 
V současné době je dopravní výchova zařazena 
v MŠ a na 1. stupni ZŠ (v prvouce), a to se zamě-
řením na problematiku bezpečné chůze a orien-
tace v silničním provozu. Starší děti se učí dobře 
a bezpečně jezdit na kole a získat důležité řidič-
ské návyky hlavně díky systému práce doprav-
ních hřišť. Vzhledem k tomu, že jen v Milevsku 
jsou  2  ZŠ  a  4  MŠ  a  ve  spádové  oblasti  další  4 

ZŠ a minimálně 4 MŠ, je žádoucí, aby ve měs-
tě bylo k dispozici dopravní hřiště. Pro milev-
ské  ZŠ  a  MŠ  by  tak  nevznikaly  žádné  nákla-
dy  na  dopravu  při  návštěvě  dopravního  hřiště 
v Písku, či Táboře, ušetřily by i ZŠ a MŠ ze spá-
dové  oblasti  Milevska,  díky  kratší  vzdálenosti. 
Vzhledem k možnosti častější názorné doprav-
ní výchovy se zvýší konkurenceschopnost žáků 
těchto škol na dopravních soutěžích, především 
si děti osvojí a zautomatizují návyky bezpečného 
chování v silničním provozu ať už v roli chod-
ce  nebo  cyklisty,  což  povede  ke  snížení  počtu 
nehod, jejichž účastníkem jsou děti. V případě 
vybudování dopravního hřiště by byly do aktiv-
ního výcviku zapojeny každoročně všechny děti 
I. stupně (cca 450 dětí) a zvýšila by se frekvence 
aktivní dopravní výchovy a její efektivnost, pro-
tože by ji děti absolvovaly vícekrát a po menších 
skupinkách.  Zároveň  by  školy  ušetřily  nemalé 
náklady na dopravu.

V žádosti o grant byly uvedeny předpokládané 
náklady na stavební práce - 350 000,- Kč a dále 
na 60 000,- Kč. Další vybavení se bude postup-
ně řešit a také se využije některé stávající vyba-
vení, které je v depozitu Služeb města Milevska. 
Celkový předpokládaný rozpočet na tuto akci je 
410 000,- Kč včetně DPH, grant můžeme získat 
v maximální výši 80% z celkových nákladů t.j. 
328 000,-Kč a náš podíl ve výši 20% by potom 
byl 82 000,- Kč. 
V  minulých  dnech  město  obdrželo  informaci, 
že nám byla přiznána dotace na výstavbu dět-
ského  dopravního  hřiště  od  Jihočeského  kraje 
ve výši 220.000,- Kč. Nyní se zpracovává projek-
tová dokumentace, proběhne územní a staveb-
ní řízení a musíme najít v rozpočtu města chy-
bějící finanční prostředky, aby bylo možné ještě 
v letošním roce zahájit stavební práce a připra-
vit zařízení do částečného provozu. 

Ing. František Kabele, vedoucí odboru



str. 5www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 6/2011

Z jednání Rady města Milevska

7. schůze Rady města Milevska dne 18. 4. 2011
Rada města Milevska na  své 7.  schůzi nesouhlasila  se zrušením přecho-
du pro chodce na Náměstí E. Beneše u č. p. 2. Dopravní komise a DI PČR 
Písek doporučovali přechod zrušit s ohledem na to, že v bezprostřední blíz-
kosti  jsou další přechody pro chodce. Radní však argumentovali  tím, že 
před rokem tento přechod vedoucí na plochu náměstí prošel bezbariéro-
vou úpravou, je zde velká frekvence chodců (je tu parkovací automat k par-
kovišti, plocha náměstí  je využívána  jako plocha pro konání Milevských 
trhů a kulturních akcí a přes plochu náměstí chodí občané na radnici).

Dále radní schválili vyřazení z účetní evidence a následný odprodej mul-
tifunkčních  tiskáren  značky  MINOLTA.  Z  důvodu  ukončení  nájemní 
smlouvy na multifunkční tiskárny s firmou MINservis spol. s r.o. získalo 
město k dnešnímu dni do majetku celkem 13 ks multifunkčních tiskáren. 
Tyto tiskárny jsou po několikaletém užívání na odborech městského úřadu 
již opotřebované, technicky zastaralé a ekonomicky náročné na provoz.

8. schůze Rady města Milevska dne 4. 5. 2011
Rada města Milevska na své 8. schůzi vzala na vědomí „Protokol o vyhod-
nocení  veřejné  zakázky  „Výměna  oken  v  DK  Milevsko,  Nádražní  846“. 
V  návaznosti  na  usnesení  Rady  města  Milevska  realizuje  Dům  kultu-
ry  Milevsko  záměr  na  výměnu  oken  a  dveří  (kromě  hlavních  vstupních 
dveří).  V  průběhu  1.  poloviny  dubna  2011  proběhlo  výběrové  řízení  na 
dodavatele, dle zadávací dokumentace schválené Radou města Milevska. 
Hodnotící komise toto výběrové řízení vyhodnotila. Jediným hodnotícím 

kritériem byla stanovena cena, ostatní požadavky byly uvedeny v podmín-
kách vyhlášené veřejné zakázky a přihlášené firmy tato kritéria dodržely. 
Nejnižší cenu nabídla firma Binter s.r.o. České Budějovice.

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

Odbor sociálních věcí

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

Mimořádné  výhody  jsou  přiznány  občanům 
starším  jednoho  roku  s  těžkým  zdravotním 
postižením  uvedeným  v  příloze  č.  2  vyhlášky 
MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, které podstatně omezuje jejich pohy-
bovou  nebo  orientační  schopnost.  Zdravotní 
stav  občana  posuzuje  posudkový  lékař  Okres-
ní  správy  sociálního  zabezpečení  Písek,  LPS 
ČSSZ. Podle druhu a stupně postižení se posky-
tují mimořádné výhody I., II. a III. stupně.

Výhody plynoucí ze skutečnosti, že byly občanu 
přiznány mimořádné výhody pro těžce zdravot-
ně postižené občany, uvádí příloha č. 3 vyhláš-
ky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů: 

Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):
nárok  na  vyhrazené  místo  k  sezení  ve 
veřejných  dopravních  prostředcích  pro 
pravidelnou  hromadnou  dopravu  osob; 
kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo 
k sezení vázáno na zakoupení místenky,
nárok  na  přednost  při  osobním  projed-
návání  záležitostí,  vyžaduje-li  toto  jed-
nání delší čekání, zejména stání, za osob-
ní projednávání záležitostí se nepovažuje 
nákup v obchodech ani obstarávání pla-
cených služeb ani ošetření a vyšetření ve 
zdravotnických zařízeních.

Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):
výhody uvedené v bodu 1,
nárok na bezplatnou dopravu pravidelný-
mi spoji místní veřejné hromadné dopravy 
osob (tramvaj, trolejbus, autobus, metro),
sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě 
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní 
přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnit-
rostátních spojích autobusové dopravy.

Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P):
výhody uvedené v bodech 1 a 2,
nárok  na  bezplatnou  dopravu  průvodce 
veřejnými hromadnými dopravními pro-
středky  v  pravidelné  vnitrostátní  osobní 
hromadné dopravě,
u  úplně  nebo  prakticky  nevidomých 
občanů  nárok  na  bezplatnou  přepravu 
vodícího psa, pokud je nedoprovází prů-
vodce.

Dále  může  být  držitelům  průkazů  ZTP 
a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupné-

1.
a)

b)

2.
a)
b)

c)

3.
a)
b)

c)

4.

ho na divadelní a filmová představení, kon-
certy a jiné kulturní a sportovní podniky. Při 
poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P 
se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich 
průvodci. 

Držitelé  průkazů  ZTP  a  ZTP/P  mohou  využít 
příspěvku na provoz motorového vozidla pokud 
splní podmínky pro přiznání tohoto příspěvku. 

Osobě, které byly přiznány mimořádné výhody 
II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo 
praktickou hluchotou nebo III. stupně, se podle 
zvláštního právního předpisu vydává „označe-
ní vozidla přepravující osobu těžce postiženou 
nebo  těžce  pohybově  postiženou“  (dále  jen 
„O  1“),  tzv.  symbol  vozíčku.  Vlastníku  moto-
rového  vozidla,  kterému  byly  přiznány  mimo-
řádné  výhody  II.  stupně  z  důvodu  postižení 
úplnou  nebo  praktickou  hluchotou,  je  vydáno 
„označení  vozidla  řízeného  osobou  sluchově 
postiženou“ (dále jen „O 2“).

Silniční motorové vozidlo přepravující  těžce 
zdravotně postižené občany, jimž byly přizná-
ny výhody II. stupně, s výjimkou postižených 
úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. 
stupně, nepodléhá poplatku za užití zpoplat-
něné  pozemní  komunikace  (dálniční  znám-
ka), pokud je držitelem silničního motorové-
ho vozidla postižená osoba sama nebo osoba 
jí blízká. 

Michaela Stejskalová, referentka

Zdravotně  postiženým  občanům  je  ze  systému 
sociální péče poskytována podpora, jejímž cílem 
je přispět k odstranění bariér, které s sebou zdra-
votní  postižení  přináší.  Okruhy  oprávněných 
osob  jsou  pro  dávky  sociální  péče  stanoveny 
různými způsoby, některé z nich  jsou navázány 
na přiznání  tzv. mimořádných výhod pro  těžce 
zdravotně postižené občany. Jedná se o přiznání 
určitého statutu občanovi  s  těžkým zdravotním 
postižením, který má význam i v jiných oblastech 
mimo  systém  sociální  péče.  Přiznáním  mimo-
řádných výhod vzniká těžce zdravotně postižené-
mu občanovi nárok na některé z příspěvků upra-
vených ve vyhlášce MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a na řadu výhod sta-
novených jinými právními předpisy.
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Střípky z minulosti

Burkovák u Nemějic - posvátné místo jihočeského pravěku?
Jednou z nejznámějších jihočeských pamá-
tek starší doby železné v jižních Čechách 
je vrch Burkovák u Nemějic na Písecku. Na 
první pohled jde o málo výrazný kopec, kte-
rých se v jižních Čechách nachází nespočet. 
Na tomto místě však přibližně před 25 stale-
tími naši předci prováděli náboženské obřa-
dy a nalezené kultovní předměty na Burková-
ku je možné pokládat za naprosto unikátní, 
je možné uvažovat o jakési přírodní svatyni.
Vrch Burkovák se nachází v pahorkatin-
né oblasti středního Povltaví, jižně od obce 
Nemějice, asi 15 km jižně od Milevska na 
mírné rovině, kde je možné spatřit v blíz-
kosti zmíněné obce vrchol Burkováku. 
Kopec je také nazýván Tábor podle stejno-
jmenné biblické hory v dnešním státě Izrael, 
kde došlo k proměně Ježíše Krista v symbol 
Syna Božího. 
Lokalitu objevily v letech 1923 – 1925 amatér-
ští archeologové z Tábora Josef Švehla a Fran-
tišek Lískovec. Během první poloviny 20. sto-
letí zde proběhlo několik archeologických 
výzkumů. Do archeologického bádání se zde 
zapojil také známý jihočeský archeolog Bed-
řich Dubský. Toto místo je známé zejména 
nálezy hliněných plastik představující prav-
děpodobně symboly slunce, části zápřahu, 
napodobeniny kovových, skleněných a janta-
rových šperků nebo nástrojů z organických 
látek. Byly rozpoznány ženské (cívky, hrano-
ly, miniaturní závaží) i mužské prvky (koně), 
zastoupeny byly i symboly božstev (ozubená 
kolečka, hliněné kruhy). Pravděpodobně se 
jednalo o náboženské předměty s magickým 
nábojem, které zde byly ukládány při slav-
nostech a kultovních obřadech. Při výzku-

mech byly objeveny stovky těchto hliněných 
předmětů, v kterých byly provrtané otvory 
pro případné zavěšení. Lokalita byla v minu-
losti chápána jako pozůstatek pravěké díl-

ny na výrobu kultovních hliněných předmě-
tů, pravěké obětní místo nebo jako obětiny 
spadlé z posvátného stromu. Dnes se uvažu-
je na základě nálezů drobných jam, o dřevě-
né stavbě nebo kůlech, na kterých byly tyto 
kultovní předměty rozmístněny. Nejpravdě-
podobnější se proto zdá funkce „posvátné 

hory“ s ohništěm nebo s kultovním stromem 
se zavěšenými obětinami a kultovní stavbou, 
než původní teze o závěscích z konstrukce 
nějaké neznámé hradby. Svým významem 
a nálezy nemá lokalita Burkovák obdoby 
nikde v Čechách. Nálezy jsou podle archeo-
logické terminologie zařaditelné do halštat-
ské mohylové kultury, jejíž lid v době 8. – 5. 
století před Kristem sídlil v jižních Čechách. 
Nejbližší podobné svatyně se nacházejí ve 
venetské oblasti v severovýchodní Itálii, zná-
má je například svatyně prozkoumaná u ter-
málních pramenů na břehu jezera San Piet-
ro Montagnon v severní Itálii datovaná do 2. 
pol. 7. až 5./4. století před Kristem.
O významu celého okolí Burkováku svědčí 
nedaleké pravěké mohyly. V jedné z nich bylo 
při odebírání kamene v roce 1905 nalezeno 
„sluneční kolo“, bronzový závěs kultovního 
charakteru. Kolo mělo čtyři špice a ouška pro 
čtyři řetězy, aby se celý symbol udržel v rovi-
ně a uprostřed v místě protínání kříže byly 
figurky čtyř vodních ptáků pijících z mis-
ky ze středu kola. Další čtyři byly na obvo-
du kotouče.  
Druhá významná etapa historie vrchu Bur-
kovák byla psána v dobách husitů na počát-
ku 15. století, kdy se zde shromažďovali lidé 
a kněží jim kázali o křivdách a nespravedl-
nosti. Velké shromáždění se konalo 22. čer-
vence 1419, kdy se sešlo 42 tisíc stoupenců 
Mistra Jana Husa. Důvodem poutí byly zása-
hy panovníka a vrchností, kteří omezovali 
husitské bohoslužby a víra ve spásu věrných 
křesťanů na „horách“ při zániku světa.

Petr Menšík, archeolog Milevského muzea

Odbor regionálního rozvoje

Územní plán
V současné době probíhá projednávání změny č. 5 územního plá-
nu sídelního útvaru Milevsko. Po jejím dokončení a schválení, kte-
ré je předpokládáno v první polovině příštího roku, bude zahájeno 
projednávání pořízení nového územního plánu (ÚP) našeho měs-
ta. Odbor regionálního rozvoje (ORR) již připravuje zadávací doku-
mentaci na výběr zpracovatele nového ÚP. Projednávání nového ÚP 
musí být zahájeno co nejdříve z několika důvodů. Hlavní z nich je 
ten, že k datu 31. 12. 2015 pozbývají platnosti všechny ÚP pořizované 
dle starého stavebního zákona a schválené před 1. lednem 2007, tedy 
i ten náš. Další důvod je ten, že kdo bude chtít pořídit nový ÚP „na 
poslední chvíli“, může mít velký problém se zajištěním zpracovatele, 
neboť jejich kapacita bude, vzhledem k velkému množství požadav-
ků na projednání nových ÚP před termínem pozbytí jejich platnos-
ti, již vyčerpána nebo budou pracovat za vyšší cenu. ORR upozorňuje 
všechny případné zájemce o změnu stávajícího ÚP, že jejich požadav-
ky budou zahrnuty až do nového ÚP, neboť projednávání změny č. 5 
ÚP je ve fázi, kdy zařazování nových požadavků do této změny není 
již možné. Schválení nového ÚP je předpokládáno koncem roku 2014. 
O zahájení projednávání nového ÚP budou všichni občané včas infor-
mováni několika informačními prostředky.

Ing. Petr Švára, vedoucí odboru

Ukázka hliněných nálezů z Burkováku u Nemějic

80 let:80 let:
Jiří VysokomýtskýJiří Vysokomýtský
Jaroslav PokornýJaroslav Pokorný

85 let:85 let:
Jiří PejšaJiří Pejša

Jiřina BeránkováJiřina Beránková
Anežka BečkováAnežka Bečková

více než 90 let:více než 90 let:
Jaroslava KotrbováJaroslava Kotrbová

Vlasta ŠnejdováVlasta Šnejdová

V mìsíci dubnu V mìsíci dubnu 
oslavili životní výroèíoslavili životní výroèí

a souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:a souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:
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středa 1.     20.00   96 min.
Westernstory	 	 	 	 2D
Westernové městečko v Boskovicích se chystá na show jako Wild West Show.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

čtvrtek 2. - neděle 5.   20.00   126 min.
LiDice	 	 	 	 	 2D
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic? Film podle scénáře Zdeňka Mahlera.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 90,- Kč

pondělí 6., úterý 7.    20.00    113 min.
neznámý
Anglie-USA-Německo-Francie - Liam Neeson ztvárnil muže, který se probere 
po autonehodě a jeho žena jej nepoznává a cizí muž si přisvojil jeho identitu. 
Všichni jej ignorují, kromě atentátníka.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 70,- Kč

středa 8., čtvrtek 9.   20.00   120 min.
VoDa	pro	sLony	 	 	 	 2D
USA – Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého století 
o zakázané lásce.                                      do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

pátek 10., sobota 11., neděle 12.  20.00   90 min.
cesta	za	horizont		 	 	 2D
Francie - Film se pohybuje na hraně thrilleru, sci-fi a dramatu. Je poslední rolí 
předčasně zesnulé mladé hvězdy francouzského filmu Guillauma Depardiea.

vstupné: 70,- Kč

pondělí 13., úterý 14., středa 15.   17.30
Kung	Fu	panDa	2		 	 	 	 3D
USA – Chlupatý bojovník se vrací! V českém znění.

vstupné: 130,- Kč

čtvrtek 16. - pondělí 20.   20.00   103 min.
V	peřině		 	 	 	 	 3D
Magický svět dobrých i zlých snů se ukrývá v peřinách a ožije v muzikálu režiséra 
F. A. Brabce. Film se točil v Písku s herci: Lucie Bílá, Karel Roden, Amelie Pokorná, 
Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Jiří Mádl a další. První hraný český film ve 3D.

vstupné: 130,- Kč

úterý 21., středa 22., čtvrtek 23.  17.30   70 min.
meDVíDeK	pú		 	 	 	 2D
USA – Hrdina ze Stokorcového lesa po 35 letech opět na plátně. Krásný animo-
vaný film v českém znění.

vstupné: 70,- Kč

pátek 24., sobota 25., neděle 26.  20.00   114 min.
oreL	DeVáté	Legie	 	 	 	2D
USA – Dobrodružné drama z dob římského impéria, kdy se dva muži vydávají za 
hranice dosud neznámého území. V hlavní roli nová hvězda: Channing Tatum.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

pondělí 27., úterý 28.  17.30                                     

pan	popper	a	jeho	tučňáci	 	 2D
USA – Život byznysmena nabere obrátky poté, co zdědí šest tučňáků. V hlavní 
roli: Jim Carrey. České znění. 

vstupné: 80,- Kč

pondělí 27., úterý 28.   20.00   104 min.
pauL		 	 	 	 	 	 2D
USA – Sci-fi komedie - Příběh dvou kamarádů, kteří se zajímají o UFO. Stanou se 
svědky autonehody a co nevidí, mimozemšťana Paula co mluví anglicky, s kte-
rým nuda nebude.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

středa 29., čtvrtek 30.   20.00   94 min.
zDrojoVý	KóD			 	 	 	 2D
USA – Jake Gyllenhaal v akčním thrilleru – příběh vojáka, který se probudí v těle 
neznámého muže a zjišťuje, že se právě zapojil do náročné mise.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

Předpoklad na červenec: Zbytečná krutost, Piráti, Princ a pruďas, Zvuk hluku, 
X-men: První třída, Mozartova sestra, Harry Potter 2. část, Transformers 3, Méďa 
Béďa, Čertova nevěsta.

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ČERVEN 2011

do 12. 6.
Letní	Kino	2011	–	VýBěr	FiLmŮ
Hlasujte pro film, který chcete v letním kině v amfiteátru DK Milevsko vidět!  
Hlasování probíhá do 12. 6. 2011 na webu www.dkmilevsko.cz a v Kavárně 
Harlekýn.

středa 1. 6.   08.30  amfiteátr DK nebo velký sál 
(dle počasí)

Den	Dětí
Určeno žákům I. stupně milevských základních škol. Pořádá DDM Milevsko 
pod záštitou starosty města Bc. Zdeňka Herouta. Partnerem akce je DK Milev-
sko. Soutěže pro děti – DDM Milevsko. Program na podiu - modelování balón-
ků, soutěžení, scénky, tanec a naučný program v jednom. 

čtvrtek 2. 6.   18.00    malý sál
touLKy	za	poznáním	-	KoLiKátého	je	Dnes?	
KaLenDář	a	označoVání	času
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko. Doc. PhDr. Marie Ryan-
tová, CSc. ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických Filozo-
fické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přiblíží, proč píšeme 
právě takové datum, jaké píšeme, a ne jiné a jinak, jak se postupně vyvíjelo 
vnímání, počítání a označování času v minulosti.  

vstupné: 25,- Kč

pátek 3. 6.   07.00 – 15.30  kancelář DK
zahájení	zápisu	Do	tanečních	2011
Kurz obsahuje deset tanečních lekcí, prodlouženou, závěrečný ples – Věneček, 
výuku stolování s rautem, DVD z průběhu tanečních, CD s fotografiemi z prů-
běhu tanečních, 2 přípitky. Zahájení výuky je v pátek 9. 9. 2011. Kurzovné se 
platí při zápisu!

kurzovné: 1800,- Kč

neděle 5. 6.  14.00 amfiteátr DK nebo velký sál 
(dle počasí)

taneční	shoW	poD	Širým	neBem
Unikátní taneční show, na které se představí milevské taneční skupiny a jejich 
hosté. V průběhu odpoledne hudební produkce kapely RM Band. Akce se 
koná pod záštitou starosty města Bc. Zdeňka Herouta. Kompletní výtěžek ze 
vstupného bude použit pro charitativní účely, všichni účinkující vystupují bez 
honoráře.

vstupné dobrovolné

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

kino@dkmilevsko.cz

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

info@dkmilevsko.cz
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – ČERVEN 2011
úterý 7. 6.   16.00 amfiteátr DK nebo velký sál 

(dle počasí)
poháDKa	KřemíLeK	a	VochomŮrKa
se	zDraVotní	pojiŠŤoVnou	mV	čr
Pohádky z mechu a kapradí už léta baví dětské publikum z televizní obrazov-
ky. Tentokrát se s Křemílkem a Vochomůrkou potkáme v divadelní podobě.
Hraje: Malá scéna Zlín. Díky finanční podpoře Zdravotní pojišťovny Minister-
stva vnitra ČR představení bez vstupného.                                  vstupné: zdarma

středa 8. 6.   14.00 – 17.00  učebna 2
zDraVotní	pojiŠŤoVna	
ministerstVa	Vnitra	čr

neděle 12. 6.   18.00 – 22.00  velký sál
jaro	na	parKetu	–	Léto	je	za	DVeřmi
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje oblíbená táborská sku-
pina KLASIK TRIO. Pořádají: Dům kultury a Sociální služby Města Milevska. 
Předprodej vstupenek v kanceláři DK, tel. 383 809 200.           

vstupné: 50,- Kč

středa 15. 6.   17.00   velký sál 
Veřejné	zaseDání	zastupiteLstVa	
města	miLeVsKa

od středy 15. 6. do středy 31. 8.
2.	ročníK	FotograFicKé	soutěŽe	
o	nejhezčí	BaLKon	či	zahraDu
Do soutěže přijímáme fotografie s motivem rozkvetlého balkonu, zahra-
dy, skalky, terasy, pergoly apod. Pořádá Dům kultury Milevsko a Květinářství 
Romantik. Bližší informace a konkrétní podmínky soutěže na plakátech, www.
dkmilevsko.cz, nebo na tel. 383 809 201.

čtvtek 16. 6.  19.00 učebna 1
zeLený	Večer
Povídání o zelených potravinách.

čtvrtek 23. 6.     letní stadion Milevsko
Den	se	záchranáři
Ukázka výcviku policejních psů, ukázky záchranářské, policejní a hasičské tech-
niky, policejního výcviku… Akce je určena pro žáky škol. Pořádá SPOS s. r. o. 
Milevsko & Dům kultury Milevsko.

pátek 24. 6.   19.30   velký sál
semiFináLe	miss	miLeVsKo	2011
9. ročník soutěže Miss Milevsko. Semifinále moderuje Kuba Kajtman, hraje 
kapela Elizabeth. Po ukončení oficiálního programu následuje volná zába-
va s kapelou Elizabeth. Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 
383 809 200 a na www.milevskem.cz.                                

vstupné: 50,- a 40,- Kč

sobota 25. 6.    odjezd v 8.00 od DK
zájezD	Do	zoo	jihLaVa
Přihlášky se přijímají do 10. června v kanceláři DK, na tel. 383 809 201 nebo na 
e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. Chcete jet do ZOO zadarmo? Odpovězte 
na soutěžní otázku a mějte štěstí při losování – více na www.dkmilevsko.cz 
a v červnovém čísle Milevského zpravodaje.                  

cena dopravy: 250,- Kč

sobota  25. 6.   15.00     velký sál
zaKončení	roKu	–	taneční	sKupina	eFK
Přehlídka všech skupin a tanečníků TS EFK k příležitosti zakončení další-
ho úspěšného tanečního roku. Rádi přivítáme rodiče, příbuzné, kamarády 
i fanoušky.                                                                                        vstupné: dobrovolné

čtvrtek 2. 6.
zájezd	č.	5B	–	LetiŠtě	ruzyně	a	muzeum	KBeLy
Třetí exkurze s průvodcem na letišti Ruzyně (prohlídka hangárů a terminálů, 
zázemí letiště, požární stanice, zásobování), odpoledne prohlídka leteckého 
muzea ve Kbelích. Odjezd od klubovny v 7.00 hod., zastávka u spořitelny.
      Vede: Jiří Lesák, Zdeněk Vávra

čtvrtek 9. 6. - zájezd	č.	9	–	BaVorsKý	Les 

úterý 21. 6.  - zájezd	č.	9a 
Pro milovníky přírody a netradičních zážitků – navštívíme stezku v koru-
nách stromů v bavorském lese (bezbariérový přístup) a blízkou zoologic-
kou zahradu. Vstup na stezku je 7€, do ZOO 5€ (vstupné si hradí každý sám). 
Cestovní pojištění je zajištěno. Odjezd v 6.00 hod., zastávka u spořitelny 
(celkem 300 km). Cena pro členy 160,- Kč, partner +30,-, ostatní 250,- Kč.   
   Vede: Jaroslava Jelínková, Jiří Lesák

čtvrtek 23. 6. - zájezd	č.	10	–	KoKořínsKo  

čtvrtek 30. 6. – zájezd	č.	10	a -	ještě	jsou	volná	místa!	                                                       
Prohlídka hradu Kokořín, skalních útvarů „Pokličky“ a tajuplného hradu 
Houska. Odjezd od klubovny v 7.00 hod., zastávka u spořitelny (celkem 350 
km). Cena pro členy 220,- Kč, partner +30,-, ostatní 380,- Kč.  
   Vede: Jiří Lesák, Jaroslava Jelínková

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

úterý 28. 6.   21.00  amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

1.	promítání	Letního	Kina
Hlasujte pro film, který chcete v letním kině vidět na www.dkmilevsko.cz.  
Konkrétní titul, který uvedeme, bude uveřejněn do 20. 6. na www.dkmilevsko.cz.

vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME:
sobota 24. 9.  19.30    velký sál 
ze	DVou	se	to	Lépe	táhne
zDeněK	izer	a	ŠárKa	VaňKoVá
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným 
a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera.

vstupné: předprodej 180,- Kč, na místě 200,- Kč

GALERIE M
nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

čtvrtek 2. – středa 29. 6.       
země	Krásou	oDěná
-	LiDé	a	země	poD	Karpaty
Výstava fotografií Jiřího Vetýšky - člena společnosti přátel Podkarpatské Rusi 
v Jindřichově Hradci.                                                                                    vstupné: 10,- Kč

středa 8. 6.  16.00   
K	čemu	je	sLunce,	KDyŽ	není	Den?
Pásmo písní na texty básní dětí z terezínského ghetta, které zhudebnil skladatel 
Daniel Dobiáš. Sám toto pásmo uvede s pí Dagmar Šímovou, která přežila díky 
pomoci sira Nicolase Wintona emigrací do Londýna. Básně napsaly děti, o nichž 
rozhodli nacisté, že nemají právo na život, v nepředstavitelných podmínkách 
na prahu smrti. Z Terezína odešlo „na východ“ na 7600 mladých vězňů, z nichž 
přežilo jen 142. Z Milevska bylo v té hrůzné době deportováno do terezínského 
ghetta 134 občanů židovského vyznání, z toho 7 dětí ve stáří do 10 let a 12 mla-
distvých ve stáří do 18 let. Přežilo 16 občanů. Patronaci nad pořadem převzal 
starosta města Bc. Zdeněk Herout. Pořádá Český svaz bojovníků za svobodu, ZO 
Milevsko – L. Szingert.                                                                                  vstupné: 30,- Kč
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – ČERVEN 2011

sobota 4. 6.
česKý	KrumLoV
Autobusový zájezd – prohlídka města, zámku a grafitového dolu. Odjezd v 7.00 
hod. od sokolovny.  Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.  

                                                                          Vede: Jaroslav Mácha, Jiří Lesák

pátek 17. – neděle 19. 6.
oLomoucKo
Třídenní putování – Olomouc, Svatý kopeček, Příkazy, Litovel, Uničov. Zájezd 
osobními auty, účast omezená, pro předem přihlášené.

                                                                Vede: Jaroslav Mácha, Jindřich Janouch 
                                                                                            
sobota 25. 6.
sepeKoVsKá	„21“
Turistický pochod s trasami 10 - 20 km, cyklotrasy do 45 km. Pořádá TJ SOKOL 
SEPEKOV. Sraz na nádraží ČD v 8.20 hod.                                  Vede: Jaromír Mašek

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

MILíSEK – CENTRUM MLADé RODINY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

pátek 3. 6.  09.30 – 11.30
BeseDa	-	pLaVání	KojencŮ	a	BatoLat

Vstupné: zdarma

pátek 3. 6.   16.00 
příjemné	oDpoLeDne	
pro	Děti	i	DospěLé	–	K	mDD

Vstupné: zdarma

OS DIACEL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

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

pátek 3. až neděle 5. 6. 
VoDácKý	VýLet	otaVa		
	
Připravujeme:
sobota 2. – sobota 16. 7.
Letní	DětsKý	táBor	ŠtěDronín	2011
Pro děti se zdravotním postižením.

středa 1. 6.  14.30  dětské oddělení
Která	postaVa	z	česKých	Dějin	
mě	nejVíce	zaujaLa
Výsledky, vyhodnocení a předání cen. 

do pátku 10. 6.    prostory knihovny
maLujeme	–	KresLíme
Výstava Mateřské školy Pastelka.

MěSTSKá KNIHOVNA MILEVSKO 
www.knihmil.cz

nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

zimní	staDion:
In-line veřejné bruslení: dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz

sportoVní	haLa:		
2. 6., 9. 6., 16. 6. - 20.00 - 21.00 ZUMBA aerobní cvičení na taneční  rytmy
23. 6., 30. 6.
15. 6., 19. 6.  Zababov 
25. 6.  12.00 Turnaj  žen - staré gardy v házené

Letní	staDion:		
04. 6.       08.00   Krajské kolo soutěže SDH
05. 6.       13.00  Dorost - Břilice
05. 6.       17.00   Muži C - Mirotice
12. 6.     12.00   Kadeti B - Písek 
 13.30   Ml., st. žáci - Český Krumlov
 17.00   Muži A - Veselí n/Lužnicí 
 13.00   Dorost - Blatná
 17.00   Muži C - Podolí I

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

TRES ARTES 2011 – festival duchovní a dramatické tvorby
pátek 10. 6.  19.30  Latinská škola
mirosLaV	částeK	–	KaŽDý	sVé	Břímě
Pocta lidickému faráři.

sobota 11. 6.  16.00  Latinská škola
umění	jaKo	jeDna	z	cest	K	Bohu	a	K	čLoVěKu
Otevřené setkání umělců a přátel umění milevského kraje. 

sobota 11. 6.  19.00  Klášterní bazilika
gaBrieLa	VránoVá	–	mít	oči	ŽiVé	oD	LásKy
Duchovní poezie.

neděle 12. 6.  16.00  Klášterní bazilika
Bára	munzaroVá	–	joseF	somr
BiBLicKé	příBěhy

ŘEHOLNí DŮM PREMONSTRáTŮ 
www.milevskoklaster.cz

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

ČESKÝ RYBáŘSKÝ SVAZ
MíSTNí ORGANIZACE MILEVSKO

sobota 4. 6.  07.00 - 12.00  rybník Kubík
ryBářsKé	záVoDy	pro	Děti	Do	15	Let
Dále bude v průběhu dne 4. 6. od 09.00 do 13.00 v budově ČRS, U Stříbr-
ného 1373, připravena pro děti obří autodráha.
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Vyhrazeno pro školy

Základní umělecká škola 
Chcete se učit hře na hudební nástroje nebo si vyzkoušet různé výtvarné činnosti? Přijďte do ZUŠ.

Junák Milevsko

Na jaře je čas pomáhat!
Milevští skauti v měsíci květnu pod-
nikli 2 akce pro své okolí. První květ-
novou schůzku se kluci rozhodli, že 
nebudou  zahálet  a  že  si  příroda  na 
jaře zaslouží trochu služby. Vydali se 
proto  k  nedalekému  Smolařovské-
mu rybníku, aby uklidili  jeho okolí 
od odpadků a všeho, co by se kolem 
rybníka  nemělo  povalovat.  Úklido-
vá četa v počtu osmi skautů a jejich 
vedoucích se do úklidu pustila s ver-
vou a za chvíli měli hotovo. Nasbíra-
li tři pytle odpadků a odklidili jednu 
pneumatiku.  Všichni  doufáme,  že 
okolo  rybníka  vydrží  dlouho  pořá-
dek  a  že  všichni,  kdo  tam  přijdou, 
ocení jeho čistší jarní tvář.

11. května skauti zasvětili tradič-
nímu  Dni  proti  rakovině.  Od  tří 
skupinek  skautů  v  krojích  a  žlu-
tých  tričkách  Ligy  proti  rakovi-
ně  jste  si  mohli  „koupit“  žlutý 
kvítek  a  přispět  tím  na  boj  pro-
ti  rakovině.  Tématem  letošního 
ročníku byla myšlenka, že každý 
je strůjcem svého zdraví a měl by 
se věnovat prevenci vzniku rako-
viny a dodržovat zásady zdravého 
životního  stylu.  V  Milevsku  při-
spělo skautům celkem 450 dárců, 
s  jejichž pomocí vybrali 10 141,-
Kč. Děkujeme všem, kteří sbírku 
podpořili!

Vendula Nováková

Zveme všechny budoucí prvňáčky i nynější žáky 1. tříd ZŠ k přihlášení do 
přípravné hudební výchovy (PHV) v Základní umělecké škole Milevsko 
od září 2011. Přihlásit se mohou i děti mladší, podmínkou je dovršení ale-
spoň 5 let věku. V PHV nabízíme výuku na tyto hudební nástroje: akorde-
on (harmonika), bicí nástroje, housle, klavír (jako hlavní nástroj i jako pří-
prava pro hru na elektronické klávesy), kytara, zobcová flétna (jako hlavní 
předmět i jako příprava na jiný dechový nástroj) a sólový zpěv.
PHV  je  jakýmsi  zkušebním  ročníkem  pro  nejmenší  muzikanty  ve  věku 
5 - 7  let. Děti navštěvují  jednou týdně kolektivní výuku, kde si osvojují 
základní hudební znalosti a dovednosti, zároveň navštěvují jednou týdně 
také hodinu nástrojové hry nebo zpěvu, kde se vyučuje ve skupince dvou 
žáků. Nástroj si mohou žáci zvolit podle svého zájmu. Zájemci o hru na 
dechové nástroje (trubka, pozoun, tenor, baryton, tuba, saxofon, klarinet, 
příčná flétna) vždy začínají na zobcovou flétnu a po 2-3 letech přecházejí 
na zvolený nástroj. Zájemci o hru na elektronické klávesy jsou zpočátku 
zařazeni do hry na klavír. Při domácí přípravě však klavír není vyžadován, 
žák tedy doma cvičí už na elektronické klávesy.
Při výběru a zakoupení vhodného nástroje doporučujeme využít zkuše-
ností našich pedagogů, kteří vám rádi zdarma poradí.
V přípravné hudební výchově zaplatíte za výuku pouze 200,- Kč měsíčně. 

Využijte této možnosti na doposud levnou, státem podporovanou a kont-
rolovanou, kvalifikovanou výuku pro vaše děti.
Uvítáme i starší děti od 7 let věku, které už neabsolvují PHV, ale zařadíme 
je do 1. ročníku. 
Prosíme rodiče, aby vyjádřili svůj zájem o zařazení dítěte do ZUŠ Milev-
sko  buď  osobně  v  hlavní  budově  ZUŠ  Milevsko  na  adrese  ul.  Libušina 
1217 (nacházíme se v areálu II. ZŠ, vstup brankou z ulice Libušina) nebo 
telefonicky v kanceláři školy - p. Průšová, tel. 382 521 733 nebo u ředitele 
– Mgr. Horek, tel. 383 809 253, možno i e-mailem na zus.milevsko@quick.
cz - nejpozději do 27. 6. 2011.
Dále nabízíme výtvarný obor (zástupce ředitele Mgr. Pich, Mgr. Pichová - 
tel. 382 521 191). Přihlásit se můžete osobně u těchto vyučujících na adre-
se výtvarného oboru ZUŠ – ul. B. Němcové 1380 (vstup brankou do areálu 
MŠ Klubíčko, pavilon VO je zcela vzadu), telefonicky nebo  e-mailem na 
zus.vo.milevsko@volny.cz. 
Můžete navštívit také naše www stránky: zus-milevsko.cz. Jakékoliv další 
informace Vám velice rádi poskytneme při Vaší osobní návštěvě nebo na 
uvedených telefonních číslech, či e-mailem. Těšíme se na Vás.

Mgr. Vladislav Horek, ředitel ZUŠ Milevsko

V neděli 5. června se od 14 hodin uskuteční v amfiteátru Domu kultury 
Taneční show pod širým nebem. Během odpoledne vystoupí se svým 

programem taneční skupiny z Milevska a jejich hosté. Své vystoupení před-
staví  taneční skupina Farida pod vedením Zdeny Stachové,  taneční sku-
pina EFK Jardy Kálala, taneční klub Čížová pod vedením Evy Michailidu 
a taneční skupina Domu dětí a mládeže pod vedením Věry Filipi. Na pro-
gramu budou například orientální tance, samba, flamengo, hip-hop nebo 
kankán. V průběhu celého odpoledne bude hrát kapela RM Band, taneční 
show bude moderovat Nina Radostová. Akce se koná pod záštitou staros-
ty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta. Všichni účinkující vystupují bez 
nároku na honorář, vstupné na akci je dobrovolné, kompletní výtěžek bude 
použit  pro  charitativní  účely.  V  případě  nepříznivého  počasí  bude  akce 
přesunuta do velkého sálu Domu kultury.

Mirka Bardová

Taneční show 
pod širým nebem

Také  letos  se  amfiteátr  Domu  kultury  promění  každé  úterý  o  letních 
prázdninách na letní kino. O filmech, které budou promítány, můžete 

rozhodnout  i  Vy.  Na  webových  stránkách  www.dkmilevsko.cz  nebo 
v Kavárně Harlekýn máte možnost do neděle 12. června hlasovat o tom, 
který z nabízených filmů chcete vidět. Na výběr je více než 60 filmů, a to jak 
pro děti tak pro dospělé. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webo-
vých stránkách DK Milevsko a v příštím čísle Milevského zpravodaje. Prv-
ní promítání je naplánováno už na 28. června od 21 hodin. Začátky jsou 
plánovány  vždy  po  setmění.  V  případě  nepříznivého  počasí  se  projekce 
přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.

Mirka Bardová

Hlasujte pro film 
v letním kině
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Milevský  Dům  kultury  ve  spolupráci  s  Květinářstvím  Romantik 
připravil 2. ročník fotografické soutěže s názvem O nejhezčí bal-

kon či zahradu, která se před dvěma lety stala velmi úspěšnou. Do sou-
těže se budou přijímat fotografie rozkvetlého balkonu, zahrady, terasy, 
pergoly, skalky apod. 

Každý může přihlásit do soutěže dvě fotografie a to těmito způsoby:
zasláním na e-mail soutez@dkmilevsko.cz 
zasláním poštou na adresu Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 
399 01 Milevsko
přinést osobně do kanceláře DK (rozměr fotografie 10x15)

K fotografiím nezapomeňte připojit své jméno, adresu, telefonní kontakt, 
název snímku a prohlášení, že jste autorem fotografií. Snímky se přijímají 
od 15. června do 31. srpna 2011. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne 
v září, ale my se už teď na vaše fotografie těšíme. Ze všech došlých snímků 
bude sestavena výstava, která bude k vidění v prostorách Domu kultury. 
Soutěží se o poukázky na odběr zboží v hodnotě 500, 300 a 200 Kč.

Martina Kortanová

1)
2)

3)

O nejhezčí balkon 
či zahradu

Centrum Milísek o.s. získalo podporu z oblasti rodiny ze státního roz-
počtu pro rok 2011. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo 

projekt Centra Milísek pod názvem ,,Společně tvoříme program pro rodi-
nu“ částkou 89.683,- Kč. Hlavním cílem projektu je prevence sociálního 
vyloučení rodičů pečující o děti. V rámci projektu budou v centru Milí-
sek realizovány v roce 2011 aktivity pro celou rodinu, tak i pro samotné 
rodiče, pro které jsou připraveny letní přednášky, semináře z oblasti psy-
chologie, pedagogiky, zdravé výživy a zdravého životního stylu. Již nyní 
může Centrum Milísek nabídnout témata připravovaných letních před-
nášek pod vedením PhDr. Vlasty Hořánkové.
„Vzdor dítěte v předškolním věku“

jak nejlépe zvládat danou situaci
jak k této situaci přistupovat
jak si správně umět s dítětem promluvit
diskuze

,,Osobní problémy maminek na MD“
jak se naučit zvládat problémy
jak se vyrovnat s problémy

•
•
•
•

•
•

Centrum Milísek dostalo dotaci z MPSV
překonání komplexů, izolace, méněcennosti
prevence proti vyhoření
diskuze

„Vztah a komunikace mezi rodiči“ (mužem a ženou)
nejčastější problémy ve vztahu
odlišnosti z hlediska myšlení
rozdílnost názorů
vliv komunikace ve vztahu mezi mužem a ženou
diskuze

Během přednášek a seminářů bude vždy zajištěna péče o děti v mini-škol-
ce Centra Milísek. V rámci celoročního programu jsou již nyní uskuteč-
ňovány jednorázové akce pro celou rodinu a to zcela bezplatně na zahra-
dě Centra Milísek. Rodiče mají možnost spolu se svými dětmi provádět 
společné aktivity a zapojit se tak do společenského života. Nová připra-
vená  akce  k  MDD  je  3.června  od  16.00  ,,Příjemné  odpoledne  pro  děti 
i  dospělé“  na  zahradě.  Dále  Centrum  Milísek  zajišťuje  realizaci  herny, 
jedná se o neřízenou, neorganizovanou činnost, jako možnost pro setká-
vání rodin a vytváření tak aktivit dle vlastního nápadu.

•
•
•

•
•
•
•
•

Máte zájem dostávat Milevský 
zpravodaj v elektronické podobě?

Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz 
a my vám jej každý další měsíc zašleme.
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Ve středu 18. května uspořádalo OS Diacel Písek v pořadí 8. Den zdra-
ví v Milevsku. Akce probíhala ve spolupráci s DK Milevsko a za pod-

pory VZP a města Milevska, podpořit ji přišel i pan starosta. Od začátku 
bylo plno, přišlo celkem 205 lidí, kterým není lhostejné jejich zdraví. Měli 
možnost nechat si změřit glykemii,  tlak, citlivost nohou, kyselost orga-
nismu a cholesterol. K dispozici byly letáky z VZP, informace o zelených 
potravinách, ochutnávka upečených výrobků – dia, pro celiaky a běžné-
ho pečiva. Se zdravím souvisí  i zabezpečení člověka,  informace podala 
zájemcům společnost Akropol. Potěšující je, že přišli se svými učiteli děti 
a studenti milevských škol, pro ně byly uspořádány krátké besedy, aby se 
dozvěděly alespoň něco málo o nemocech, se kterými se děti z OS Diacel 
potýkají. Osvěty určitě není nikdy dost. Celou akci pro občany Milevska 
zabezpečili nejen rodiče zdravotně postižených dětí a zástupci různých 
společností, ale i studentky SZŠ Písek. Další Den zdraví by měl proběh-
nout opět na jaře příštího roku.

Zdenka Staňková, OS Diacel Písek

8. DEN ZDRAVÍ v Milevsku

Dne 11. června 2011 se v době od 12.00 do 16.00 hodin 
uskuteční jedna z etap 46. ročníku tradičního cyklis-

tického závodu s mezinárodní účastí LIDICE na okruhu 
kolem Milevska (okruh – Milevsko, Osek, Květov, Rukáveč 
a zpět do Milevska). Start závodu bude před budovou rad-
nice. S tímto závodem jsou spojena určitá dopravní ome-
zení v Milevsku a v přilehlých obcích. Za dopravní ome-
zení související s cyklistickým závodem se město Milevsko 
omlouvá a zve všechny příznivce cyklistiky na tuto akci.

Cyklistický závod 
– dopravní omezení

Fotoobjektivem …

Hraju, zpívám, tancuju... tak zněl název pořadu, ve kterém se v úterý 
24. května představily děti navštěvující kurzy v Domě kultury. Na sním-
ku jsou žáci hudebního kurzu hry na kytaru. Dále se představily děti 
hrající na klavír, taneční centrum Z.I.P., pěvecký sbor Večerníček, Dět-
ské umělecké studio Hlásek, P-Klub a Předškoláček.

V sobotu 30. dubna se Amfiteátr u Domu kultury zaplnil návštěvníky, 
kteří si nenechali ujít tradiční pálení čarodějnic.
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Fotoobjektivem …

U příležitosti vydání debutové desky Anar, která vyjde v létě, se písnič-
kářka Markéta Irglová vydala na první samostatné miniturné po Čes-
ké republice. Koncertní zastávkou turné bylo i zcela zaplněné kino Bios 
eM. Intimní atmosféra, dokonalý zvuk a přemýšlivé rozpoložení - tak 
se představila Markéta Irglová se svojí tříčlennou doprovodnou kape-
lou, již tvoří bubenice a vokalistka Aida Shaghasemi, hrající na speciál-
ní perský buben daf, kytarista Simon Good a basista Tim Iseler. Mimo 
písní z nadcházející desky Anar a ze Swell Season zahrála Irglová i tři 
převzaté. Jednu americkou, jednu irskou a jednu českou - svou oblíbe-
nou Děkuji od Karla Kryla. V průběhu vystoupení dala prostor také 
autorské tvorbě své „bubenice“ a kamarádky Aidy Shaghasemi, která je 
mimo jiné i výtečnou zpěvačkou.

Na pondělí 18. 4. připravilo město ve spolupráci s OS Ochrana fauny 
ČR soutěžní den u příležitosti oslav Dne Země, kterého se zúčastnilo 
celkem 101 dětí ze 3 mateřských a 677 žáků z 8 základních škol z Milev-
ska a okolí. S organizací soutěže pomáhali rovněž studenti 1. ročníku 
milevského gymnázia.

22. duben - Den Země si jako každoročně připomněli studenti SOŠ 
a SOU Milevsko úklidem okolí města, při kterém bylo sebráno celkem 
0,7 tun odpadu. Všem zúčastněným město děkuje.

V dětském oddělení městské knihovny proběhla 29. dubna V. čarodějnická akademie. Poděkování za hezký průběh celé akce patří žákům 1. ZŠ 
Ondřeji Hrtoňovi, Sandře Fáberové, Lucii Kolaříkové, Táně Ryantové, Simoně Ševčíkové a táborským studentkám knihovnictví Ludmile Kodado-
vé, Kamile Marešové a Lucii Čapkové.

V sobotu 21. května se konal již 36. ročník pochodu Praha - Prčice. 
Z Milevska se na něj vydalo celkem 1464 účastníků. Nejvíce z nich - 
1093 si vybralo trasu dlouhou 31 km, na 40 km se vydalo 54 účastníků 
a cyklotrasu jich absolvovalo 317. Ze všech tras se do Prčic vydalo cca 
20 000 účastníků.
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Fotoobjektivem …

Verunka s babičkou si v sobotu 14. května při návštěvě maňáskového 
divadélka v Centru Milísek nenechala ujít možnost půjčit si postavič-
ku prasátka

V okresní soutěži hlídek Mladých zdravotníků zvítězili žáci 1. ZŠ T.G. 
Masaryka Milevsko. Zároveň obsadili i 1. místo  v soutěži organizované 
hasičským záchranným sborem Mladý záchranář. Družstvo ve složení 
Eliška Jedličková, Eliška Reindlová, Petr Pilňáček, Pavel Hroch, Filip 
Kolařík a Jan Volf postoupilo v obou soutěžích do krajského kola.

28. dubna přijeli do milevské knihovny besedovat zejména o esperantu 
Dr. Pavla Dvořáková a Dr. Max Kašparů.

Ve čtvrtek 28. dubna navštívily dětské oddělení MěK i děti ze Základ-
ní školy v Kovářově.

Na fotbalovém stadioně proběhlo v sobotu 14. května Mistrovství 
republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Celkem se ho 
zúčastnilo 10 družstev.

V měsíci květnu probíhala v Galerii M velmi úspěšná výstava prací žá-
ků Základní umělecké školy pod vedením manželů Pichových.

Krásné počasí přivítalo v sobotu 7. května návštěvníky 4. setkání 
motorkářů s požehnáním na cestu.
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Jak dobře znáš své město?

Vaším úkolem je odhalit, kde se v Milevsku nachází věže z obrázků. 
Za správnou odpověď budeme považovat i určení dvou ze tří zve-
řejněných kreseb věží a věžiček. Tři vylosovaní výherci, kteří správ-
nou odpověď pošlou SMS do 10. června 2011 na telefonní číslo 
605 253 000, získají vstupenku na nový český film V peřině, kte-
rý uvede milevské kino Bios eM od 16. do 20. června. K odpovědi 
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
a) Kostel sv. Jiljí, klášter, b) Kostel sv. Bartoloměje, nám. E. Beneše,
c) Budova U soudu, nám. E. Beneše
Výherci: Eva Kašparová, Milevsko, Pavel Pecháček, Milevsko 
a Helena Hlavínová, Milevsko.

a b c

Na poslední červnový víkend, na sobotu 25. června, přichystal milev-
ský Dům kultury zájezd do zoologické zahrady v Jihlavě. ZOO leží 

v malebném údolí řeky Jihlávky, v areálu jsou vodní plochy, zalesněné sva-
hy,  louky  i  skály.  Součástí  zoo  je  krásné  hřiště 
pro děti, největším lákadlem však pro návštěv-
níky  stále  zůstává  Africká  vesnice  Matongo, 
komplex  deseti  chýší  a  několika  menších  pří-
střešků. Jihlavská „zoo bez mříží“ je domovem 
pro více jak 150 druhů exotických zvířat, včetně 
druhů ohrožených vyhubením a specializuje se 
na chov kočkovitých šelem, opic a plazů. Odjezd 
autobusu je v 8.00 hodin od Domu kultury, cena 
jízdného je stanovena na 250,- Kč. Jeden z vás 
teď  může  jet  do  zoo  zadarmo,  stačí  odpově-
dět  na  soutěžní  otázku  a  mít  štěstí  při  losová-
ní. Otázka zní: Jaký je český překlad názvu afric-
ké vesničky MATONGO? Vaši odpověď na přiloženém kuponku doručte 
do kanceláře DK nebo na e-mail kortanova@dkmilevsko.cz do 10. června. 
Nápovědu hledejte na stránkách jihlavské ZOO.

Zájezd do ZOO Jihlava

SOUTĚŽNÍ KUPON – ZÁJEZD DO ZOO JIHLAVA
Soutěžní otázka: Jaký  je  český  překlad  názvu  africké  vesničky 

MATONGO?
Odpověď:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:



DŮM KULTURY MILEVSKO
oznamuje 

ZAHÁJENÍ ZÁPISU 
DO TANEČNÍCH 2011

Pátek 3. června od 7.00 do 15.30 hodin v kanceláři DK
Kurzovné: 1800,- Kč

Kurz obsahuje deset tanečních lekcí, prodlouženou, 
závěrečný ples – Věneček, výuku stolování s rautem, 
DVD z průběhu tanečních, CD s fotografiemi 
z průběhu tanečních, 2 přípitky. 

Zahájení výuky je v pátek 9. 9. 2011. 
Kurzovné se platí při zápisu!
Přednostně se přijímají páry.

Provozní doba kanceláře:
pondělí - pátek 
07.00 - 11.30
12.15 - 15.30




