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V  sobotu  18.  června  bylo  otevřeno  nové 
koupaliště.  Milevsko  o  kvalitní  a  dosta-

tečně  velké  veřejné  koupaliště  bez  úspěchu 
usilovalo po desetiletí. Kdysi už krátce fungo-
val menší bazén v prostoru Na Vinicích, což je 
nedaleko  současného  koupaliště.  Protékal  jím 
vlastně potok a tak to bylo dost studené vykou-
pání. Pak plnil  roli koupaliště po dlouhou řa-
du let skvěle a asi bohužel neopakovatelně ryb-

ník Pytlák. Byly tam ale vždy po velkou část léta 
poměrně  výrazné  problémy  s  přítokem  vody 
a dnes už tahle krásná lesní scenérie ke koupání 
prakticky neslouží. Vybudování základní stav-
by stálo město do roku 2010 zhruba 17,2 milió-
nu korun. Byly vystavěny dva bazény, jeden pro 

Milevsko má koupaliště
dospělé a jeden pro děti, s úplným technologic-
kým  vybavením  pro  provoz  v  nejnáročnějším 
režimu.  Na  dokončení  areálu  a  jeho  základní 
vybavení  jsme  v  letošním  roce  vynaložili  ješ-
tě  něco  přes  1,5  miliónu  –  za  ty  se  dokončily 
terénní  úpravy,  které  musely  proti  původní-
mu  projektu  zejména  doplnit  velké  množství 
zeminy na dorovnání a vybudovat drenáže pro 
odvodnění. Postavilo se oplocení, WC, převlé-

kací kabiny, zpevněné plochy, osvětlení. Celko-
vé výdaje se tedy přiblížily k devatenácti mili-
ónům. Kromě toho nájemce připravil a otevřel 
pro  první  sezónu  zatím  provizorní  občerstve-
ní. V příštím roce bychom chtěli  ještě dokon-
čit jedno hřiště pro volejbal a nohejbal a menší 

hřiště  pro  plážový  volejbal,  rozšířit  hřiště  pro 
nejmenší děti, doplnit zeleň a drobné vybavení. 
Čekají nás také úpravy příjezdu z hlavní silni-
ce  a  částečné  zpevnění  parkovacích  ploch.  Po 
ukončení sezóny bude nutné odstranit některé 
závady  na  základní  stavbě,  o  kterých  bohužel 
víme,  uplatnili  jsme  reklamaci,  ale  na  řešení 
už nebyl prostor. Tahle první sezóna nám také 
teprve  ukáže,  jaké  jsou  provozní  potřeby,  co 
by ještě bylo dobré dořešit a dovybavit. Kromě 
toho nájemce občerstvení, pokud všechno bude 
fungovat  tak,  jak  jsme  si  představovali,  uza-
vře smlouvu a začne budovat pevnou budovu, 
která  by  měla  sloužit  od  začátku  další  sezóny. 
Vybudování  nádrží  v  prostrou  mezi  tenisový-
mi hřišti  a  areálem sádek bylo veřejností  vní-
máno  mnohdy  rozporuplně,  ale  dnes  je  nové 
milevské  koupaliště  tedy  konečně  na  světě 
a začíná sloužit. Areál je vybavený, může uvítat 
až 800 návštěvníků, má dostatek prostoru a  je 
obklopený zelení. Počasí v den otevření neby-
lo  sice  právě  nakloněné  koupání.  Při  pohledu 
na zamračenou oblohu se chtělo říct spolu s fil-
movou a literární klasikou: „Tento způsob léta 
zdá se mi být poněkud nešťastným“. Ale o to víc 
budeme  přát  novému  koupališti  a  všem  mile-
všťákům  šťastný  zbytek  sezóny  a  všechna  léta 
příští.  A  co  nejvíce  návštěvníků,  kteří  se  sem 
budou rádi vracet.

Mgr. Martin Třeštík

Zastupitelstvo  Jihočeského  kraje  31.  5.  na 
bouřlivém  jednání  projednalo  návrh  opti-

malizace školství a nakonec jej i schválilo. Důvo-
dů  byla  řada.  Ty  nejdůležitější  -  demografický 
pokles počtu žáků, nadměrné kapacity a samo-
zřejmě potřeby budoucího trhu práce. Při vzni-
ku  krajů  došlo  k  přechodu  189  škol  pod  Jiho-
český kraj. V současné době je kraj zřizovatelem 
136 těchto zařízení. Z 11 000 žáků, vycházejících 
v roce 1990, v letošním roce z 9. tříd vyjde pou-
hých 4 920 dětí. Tento trend se významně nezmě-
ní, ačkoli dojde v dalších letech k mírnému růs-
tu. Proto se s problémem optimalizace potýkají 
všechny kraje, více či méně úspěšně. Cílem Jiho-
českého kraje není pouhá úspora, ale i zachová-
ní poměru nabídky učebních a maturitních obo-
rů v poměru 33:67%. Cílem není ani rušit školy 
umístěné  v  okrajových  částech  kraje.  Zvolená 

Obávaná a nezbytná optimalizace školství
kritéria, podle nichž byly  tvořeny tzv. optimali-
zační karty, o tom vypovídají. Jaká například roz-
hodovala  o  zachování  milevských  škol?  Nejen 
demografická analýza, ale také naplněnost školy, 
aktivity, dostupnost, uplatnitelnost na trhu prá-
ce a úspěšnost dalšího studia, podpora technic-
kých oborů, ekonomika. Kraj má jasnou strategii 
v podpoře perspektivních oborů formou stipen-
dií,  spolupracuje  s  profesními  komorami,  pod-
niky,  cílem  je  dostupnost,  kvalita  a  perspektiva 
na trhu práce. Milevské školy tentokrát přísnými 
kritérii prošly. Šest jiných škol nikoli, i když zvo-
lený postup povede k  realizaci  logických kroků 
při slučování škol oborově i místně blízkých. Dá 
jim příležitost pro další rozvoj. Doufám, že školy 
v našem městě využijí té své příležitosti, aby při 
další vlně optimalizace rovněž obstály.

Mgr. Ivana Stráská
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Zastupitelstvo  Jihočeského kraje dne 31. 5.  2011  svým usnesením zru-
šilo pět středních škol a učilišť, které sloučilo s jinými. Důvody byly po-
kles absolventů základních škol, nadměrná kapacita středních škol a také 
reakce na poptávku trhu práce. V následujících letech stojí podle analýzy 
kraje střední školství před nejhlubším propadem - počty nově nastupu-
jících žáků se v období let 2009 až 2012 propadnou o zhruba 30 procent. 
Další etapu optimalizace by měl kraj navrhnout v roce 2014. V Milevsku 
je Jihočeský kraj zřizovatelem dvou středních škol: Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště Milevsko a Gymnázia Milevsko.

OTÁZKY:
Jak důležitou roli hrají podle vás střední školy v Milev-
sku, jak prospívají životu a dalšímu rozvoji města?
Jaký je váš názor na zavedení státních maturit?

Bc. Zdeněk Herout, starosta (ODS)
1) Základem pro růst ekonomiky, ale i pro sociální rozvoj 
se  stává vysoká úroveň znalostí,  vzdělání  i kvalifikace ve 
všech vrstvách společnosti. Domnívám se, že není účelné 
připravovat  úzce  zaměřené  specialisty  s  hlubokými  pro-
fesními kompetencemi. Jsem přesvědčen, že střední vzdě-

lání musí směřovat k základní přípravě s rozvinutými základními znalost-
mi a dovednostmi. Tuto roli obě naše SŠ plní. Pokud se nám však nepodaří 
udržet obě střední školy v Milevsku, výrazně ztížíme přístup ke střednímu 
vzdělání nejen občanům města, ale i celé spádové oblasti.
2) Státní maturity jsou signálem negativního dění v systému středního škol-
ství a zároveň jsou poměrně málo účinnou zbraní k odstranění problémů.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta (ČSSD)
1) Ještě zhruba před šedesáti lety nebyla v Milevsku žád-
ná střední škola, ale to město nemělo ani tři tisíce obyva-
tel.  Kdesi  jsem  četl,  že  Milevsko  odmítlo  v  době  vzniku 
keramickou školu ve prospěch Bechyně, myslím, že to byla 
velká škoda. Střední školy přivádějí a přidržují mladé lidi, 

jsou pracovním místem pro své profesory, mají řadu vedlejších aktivit, jsou 
v mnoha směrech důležitým kulturním a sociálním centrem. Střední školy 
ve velké míře „dělají“ město.
2) Státní maturita je myslím v principu celkem přijatelná myšlenka, ale to 
provedení - doba zavádění, náklady, byrokracie pro školy, způsob rozvozu - 
to je na můj vkus až příliš české. Navíc bych asi nejdřív sjednocoval procedu-
ru přijímání na vysoké školy, jak je tomu mnohde v zahraničí.

Ing. Mgr. Miroslav Doubek (Svobodní)
1) Spektrum středního školství je jedním z atributů, které 
tvoří město a je jeho nezastupitelnou součástí. Školy a úro-
veň  vzdělání  musíme  nejen  podporovat,  ale  i  udržovat 
na kvalitní úrovni. Přes všechny snahy většina absolven-
tů z města odchází a hledá uplatnění ve větších lokalitách. 

Přesto věřím, že na město svého mládí nezapomenou.
2) Objektivní hodnocení kvality škol je velmi důležité. Maturitu musí student 
získat za osvojení  určitých znalostí a ne za pouhou návštěvu školy. Ovšem 
současný systém státních maturit je nelogicky neuvěřitelně nákladný, zdlou-
havý a posuzují se pouze znalosti na principu IQ testů.

MUDr. Zdeněk Hobzek (ODS)
1) Školy městu prospívají.
2) Myšlenka dobrá, realizace horší... moc drahá a zdlouha-
vá záležitost.

Mgr. Marie Jelenová (ODS)
1) Určitě je pro každou obec přínosem, když v ní fungu-
je střední škola. Problém vidím v tom, že mladí lidé (pře-
devším  gymnazisté),  kteří  po  absolvování  střední  školy 
odcházejí studovat na vysokou školu, se vzhledem k ome-
zeným pracovním možnostem do Milevska nevrací.

1)

2)

2) Se zavedením státních maturit souhlasím, obsah a formu je potřeba upra-
vit. Osobně bych dala před Cermatem přednost testům Scio. Neuspokojivé 
výsledky jsou reálným obrazem skutečnosti.

JUDr. Oldřich Kofroň (TOP 09)
Střední školy v Milevsku mají nezastupitelnou úlohu. Posi-
lují  jeho  význam  jako  města  a  poskytují  vzdělání  a  pří-
ležitost  ke  vzdělání  místním  mladým  lidem,  kteří  se  pak 
spíše mohou po studiích vrátit do Milevska. Nedovedu si 
představit Milevsko bez stávajících středních škol. Pokud se 
jedná o státní maturity, nemám proti nim žádné výhrady.

MUDr. Jitka Kofroňová (KSČM)
1) Pro Milevsko a okolní oblast je střední školství jistě přínosem. Je dobře, že 
alespoň část dětí nemusí dojíždět do vzdálených škol. Především vzhledem 
ke stále se zhoršující dopravní obslužnosti a zdražování jízdného. 
2) Státní maturity by měly přinést objektivní zhodnocení znalostí žáků všech 
středních škol, ale také kvality vyučujících. Jen ta příprava mi přišla velice 
chaotická a také drahá. 

JUDr. Martin Kupec, Ph.D. (ODS)
1) K městu velikosti Milevska střední školy neodmyslitelně 
patří. Je to známka určitého statutu města a jeho vzdělanos-
ti. Sám jsem absolventem milevského gymnázia a vzpomí-
nám si, jak jsem byl tehdy rád, že tady škola byla a nemusel 
jsem nikam dojíždět.

2) Zavedení státních maturit je deklarováno v programovém prohlášení vlá-
dy,  takže se  jim asi nevyhneme, přestože nejsou úplně  ideálně připraveny. 
Osobně bych spíše preferoval tzv. srovnávací zkoušky, které by byly odlišné 
pro jednotlivé typy škol (např. průmyslovka má přeci jen trochu jiné zaměře-
ní než gymnázium nebo střední ekonomická škola).

Jaroslav Peták (ODS)
1) Jak důležitou roli školy mají, by si měli uvědomit poli-
tici v Milevsku a okolních obcí. V případě zrušení některé 
ze škol by náš mikroregion (milevský kraj) ještě více zapa-
dl v zapomnění. Samozřejmě na druhou stranu musí být 
snaha vedoucích pracovníků  těchto škol,  aby se dokázali 

v následujícím období co nejvíce zviditelnit a dokázali ukázat jihočeskému 
vedení, že patří mezi nejlepší školy ve své odbornosti. V tomto směru vidím, 
že nás čeká hodně práce. 
2) Státní maturita je podle mého názoru správný směr.

Michal Polanecký (ODS)
1)  Školství  na  všech  úrovních  je  pro  Milevsko  velmi 
důležité. Plně se ztotožňuji s postojem pana senátora Krej-
či (ČSSD), že jde o nepřipravený, neprojednaný a nekon-
cepční materiál kraje, který nemá návaznost do budouc-
na. Kraj se snaží slučovat školy a nedisponuje dostatečnou 

argumentací pro to, co se stane, pokud kapacita škol nebude dostačovat. Je to 
něco obdobného jako v Milevsku, kde před lety byla varianta zrušení jedné 
mateřské školy a dnes by bez čtyř školek Milevsko nemohlo zaručit dostateč-
nou kapacitu. Místa, kde byla mateřská škola v minulosti zrušena, ji nyní za 
velké náklady obnovují, např. Zbelítov.
2) Dle mého názoru se státní maturitou potírají rozdíly v prestiži jednotli-
vých škol. Pokud státní maturita nebude nahrazovat v určitém dosaženém 
výsledku složení přijímací zkoušky na vysokou školu, považuji tento systém 
za špatný.

Marie Polívková (VV)
V  Milevsku,  jak  Střední  odborné  učiliště,  tak  Gymnázi-
um mají svůj účel a věřím, že zůstanou ve městě stálicí. Žá-
ků bude buď méně, či více, ale naše město je na tyto školy 
hrdé. A státní maturity? Je otázka, v jaké kvalitě jsou při-
pravovány. Pokud vím, propadla u nich pětina žáků a již to 
vede k zamyšlení. 

Ptáme se našich zastupitelů
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ZEPTALI JSME SE… ředitelů středních škol v Milevsku

Považujete zachování středních škol za 
jednu z priorit pro další rozvoj města 
Milevska? Jak důležitou roli hrají podle 
vás střední školy v Milevsku, jak prospí-
vají životu a dalšímu rozvoji města?
Jaký je váš názor na zavedení státních 
maturit? Jak konkrétně probíhaly stát-
ní maturity na Vaší škole?

GYMNÁZIUM MILEVSKO 
191 žáků ve školním roce 
2010/11, 24 zaměstnanců
Rozpočet: 
7,9 mil Kč na přímé výdaje, 
2,1 mil Kč na provozní výdaje

1) Ano. Rozvoj a vůbec fun-
gování  města  jsou  podmí-
něny  několika  provázanými 
faktory. Jedním z nich je exis-
tence  středních  škol.  Absol-
venti  střední  školy  se  často 
vrací  do  místa,  kde  střední 
školu studovali. Uvedu něko-
lik údajů, které byly zjištěny před pár roky, pro-
to  se  dnes  mohou  čísla  v  řádu  jednotek  lišit. 
Absolventy  místního  gymnázia,  kteří  nyní  pra-
cují nebo v blízké minulosti působili v Milevsku, 
jsou například: bývalá starostka obce nyní zastu-
pitelka kraje, bývalý místostarosta obce, (nyněj-
ší místostarosta také absolvoval gymnázium, ale 
byl minulým režimem donucen studovat jinde), 
vedoucí  odborů  a  mnoho  referentů  městského 

1)

2)

úřadu, mnoho   inženýrů a zaměstnanců ZVVZ 
i jeden z bývalých ředitelů ZVVZ, ředitel a někte-
ří další zaměstnanci finančního úřadu, 7  lékařů 
a  2  veterinární  lékaři  (v  Písku  a  v  Táboře  jsou 
další), magistři v lékárnách, 5 právníků, pracov-
níci bank, mnoho podnikatelů, 30 učitelů míst-
ních škol  (a  ředitelé všech pěti  škol v Milevsku 
(1.ZŠ, 2. ZŠ, ZUŠ, Gymnázia, ISŠT). Asi to stačí 
na ukázku významu školy pro nynější i budoucí 
chod města. (Omlouvám se těm, které jsem opo-
mněl.) A co se týká nynějších studentů: podivte 
se na členy sportovních klubů, žáky ZUŠ, členky 
úspěšného pěveckého sboru, a… A prakticky na 
cokoli. Kde není gymnazista? Bez nich a bez dal-
ších místních středoškoláků by tyto aktivity pat-
řící k obrazu města, v němž se dá dobře žít, měly 
potíže  a  zanikaly.  Je  snadné  si  uvědomit,  jaké 
město chceme a potřebujeme.
2) Letošní maturity byly administrativně a orga-
nizačně neúměrně náročné, trvaly cca 3x déle než 
v minulosti  a  s  tím souvisí  i déle  trvající naru-
šování  běžné  výuky  a  zvýšená  zátěž  na  učitele. 
Docházelo i k tomu, že na dvouhodinové písem-
né  vyzkoušení  jednoho  či  dvou  žáků  byli  nut-
ně přítomni tři lidé (zadavatel, komisař, ředitel), 
a to je evidentně velmi neekonomické. A zavede-
ní dvou úrovní u povinných maturitních zkou-
šek považuji  za chybu, která částečně vymazala 
jeden ze záměrů a důvodů zavádění státních čás-
tí maturitních zkoušek, tj. zjistit, co ještě maturi-
tou je a co už ne.
K druhé části otázky - Použili jste slovo konkrét-
ně. S tím asi bude problém. Byly vytvořeny, vytiš-
těny,  prostudovány,  realizovány,  vypracovány, 

VÝSLEDKY ANKETY

Na webových stránkách www.milevsko-mesto.cz probíhá od pátku 17. června anketní otázka: Považujete zachování středních škol za jednu z pri-
orit pro další rozvoj města Milevska?

ano - střední školy v Milevsku být musí
(41)

ne - studenti mohou dojíždět do okolních měst  
(7)

•

•

je mi to jedno - pro rozvoj města to není důležité 
(3)

Celkem hlasovalo: 51, stav ke dni 24. 6. 2011

•

ohodnoceny,  oskenovány,  odeslány,  archivová-
ny tisíce stran papíru, značná část z nich lze zve-
řejnit. Stačí si konkrétně vybrat. Administrativně 
maturity (v tomto okamžiku 16. 6.)  ještě probí-
hají,  neboť  po  zpracování  výsledků  písemných 
prací na CERMATu a zaslání podkladů pro tisk 
protokolů a vysvědčení, budeme vydávat matu-
ritní vysvědčení 20. 6. 2011. Částečně  jsem tím 
odpověděl i na předchozí otázku. Ale aby nezmi-
zelo  to  důležité:  již  víme,  že  všichni  maturanti 
naplnili očekávání mé i mých kolegů tj. maturitní 
zkoušku složili. Ale nejen to. Žáci totiž většinou 
konali povinnou „státní“ zkoušku ve vyšší úrovni 
(v republice si vyšší úroveň zvolilo jen asi 5-10% 
žáků). U nás z 13 žáků třídy 8. X víceletého stu-
dia zvolilo 10 žáků vyšší úroveň alespoň z jedné 
zkoušky a z nich 5 mělo i druhou povinnou „stát-
ní“ zkoušku ve vyšší úrovni obtížnosti.     A z 18 
žáků třídy 4. A čtyřletého studia to bylo 12 žáků 
a z nich 3 měli i druhou povinnou „státní“ zkouš-
ku ve vyšší úrovni obtížnosti. Navíc byli žáci v té-
to vyšší úrovni povinné „státní“ části hodnoce-
ni výborně (7 žáků), chvalitebně (16 žáků)  nebo 
dobře (5 žáků). Nikdo hůř! A to je výborné. Zbý-
vá doplnit, že v 8. X mělo 7 žáků vyznamenání, 
ve 4. A to byli 4 žáci. Je mi potěšením, že mohu 
také touto cestou absolventům blahopřát a vyslo-
vit uznání za to, jak dokázali přesně, sebekriticky 
a  přitom  sebevědomě  zhodnotit  své  schopnos-
ti,  znalosti  a  míru  pracovitosti,  najít  přiměře-
nou dávku odvahy, podle toho všeho zvolit stu-
peň obtížnosti a uspět s výsledky již zmíněnými. 
Tím totiž složili tu pravou „zkoušku dospělosti“. 
Vzkaz pro absolventy: Jste skvělí!

Ing. Ivan Radosta (Svobodní)
1) Myslím si, že samotná existence dvou středních škol v Milevsku povyšuje 
naše město na okresní úroveň v oblasti kultury a vzdělání. Zamezuje předčas-
nému odlivu mladých lidí z Milevska za vzděláním do větších měst. Studentům 
šetří jejich drahocenný čas i finance, neboť jim odpadá zdlouhavé a nákladné 
cestování. Mohou se tak více věnovat svým koníčkům, sportu atd.
2)  Po  14-ti  letech  příprav  a  několikeré  výměně  ministrů  školství  jsme  se 
letos dočkali tzv. náběhové fáze státních maturit. Nejsem jejich zastáncem, 
ale chápu je jako potřebu státu udělit na maturitu státní garanci. Věřím, že 
podaří-li se odstranit řada počátečních nedostatků (nesmyslné otázky, úniky 
testů na veřejnost atd.), může vést zavedení státních maturit ke zvýšení hod-
noty maturity jako takové.   

Mgr. Ivana Stráská  (ČSSD)
1) Škola patří k městu a je nedílnou součástí jeho života. Navíc  se díky exis-
tenci dvou středních škol Milevsko stalo skutečným centrem regionu. Stu-
denti  přinášejí  do  života  města  podněty  sportovní,  kulturní,  tvoří  i určitý 
prvek kupní síly. Pokud by děti odcházely už v patnácti letech, vracelo by se 
jich do Milevska ještě méně.
2) Státní maturity  jednoznačně podporuji, domnívám se,  že nikdy nemě-
lo dojít k rozbití struktury zkoušek. Nelíbí se mi ale ve stávající podobě a už 
vůbec ne ve stávajících nákladech. Ke zlepšení úrovně našeho středního škol-
ství však nelze dojít jinak, než srovnáváním kvality. Povede to zřejmě k hlub-
šímu a velmi potřebnému zásahu do systému středního školství. A obavy 
z maturity? Měli jsme je všichni a všichni jsme to přežili. 

Na otázku neodpověděli: Ing. Bohuslav Beneš (KSČM), RSDr. Jiří Kotalík (KSČM), Ing. Ladislav Macháček (ČSSD), Mgr. Vlasta Machartová (ČSSD), 
Ing. Václav Pavlečka (ČSSD), Ing. Pavel Procházka (TOP 09), MUDr. Miroslava Pučelíková (KDU – ČSL), Ing. Lubomír Šrámek (TOP 09)
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STřEDNí ODBORNÁ šKOLA 
A STřEDNí ODBORNé UČILIšTě MILEVSKO
Počet žáků (studentů) ve 
školním roce 2010/2011 
- 201 v denní  formě studia, 
176 v dálkové formě studia.
Celkový počet zaměstnan-
ců školy ve školním roce 
2010/2011 - 43.
Počet pedagogických pracovníků školy ve škol-
ním roce 2010/2011 
-  19  učitelů  teoretických  předmětů  (všeobecně 
vzdělávacích a odborných), 8 učitelů odborného 
výcviku a 4 vychovatelé.

Roční rozpočet organizace pro rok 2011 (nákla-
dy,  příjmy,  příspěvek  od  zřizovatele)  budeme 
znát na konci ledna 2012, až provedeme celkové 
vyúčtování. Příspěvky od zřizovatele pravidelně 
dostáváme a řádně s nimi hospodaříme.

1) Ano, považuji. Díky exis-
tenci  středních  škol,  se 
v  Milevsku  drží  mladí  lidé, 
kteří se více či méně zapojují 
do  nejrůznějších  akcí  (např. 
Den Země, Den dětí) a tím si 
vytvářejí kladný vztah k měs-
tu.  V  rámci  odborných  pra-

xí a odborného výcviku se naši žáci podílejí na 
nejrůznějších pracovních činnostech, tudíž mají  
občané města možnost vidět naše žáky při práci, 
tedy trochu jinak, než jsou zvyklí. 
2) V době od 16. května do 25. května probíha-
ly ústní a profilové zkoušky a od 30. května do 6. 
června  se  konaly  písemné  zkoušky  a  didaktické 
testy  podle  jednotného  časového  harmonogra-
mu, který vydal CERMAT, a který byl závazný pro 
všechny školy. K maturitám šlo celkem 49 žáků, 2 
žáci prospěli s vyznamenáním, 15 žáků neprospělo. 
Celkově dopadla maturita lépe pro žáky dálkového 
studia, kteří byli úspěšní z 83%, což je hodně dobře 
v porovnání s celorepublikovým průměrem.

Město Milevsko je mimo jiné zřizovatelem 
příspěvkových organizací:

-  1.  základní  škola  T.  G.  Masaryka  Milevsko, 
Jeřábkova 690. 
- 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko,  
J. A. Komenského 1023.
Tyto příspěvkové organizace byly zřízeny k 1. 1. 
2003.
S  obcemi  Branice,  Hrejkovice,  Jetětice,  Jicko-
vice, Křižanov, Kučeř, Květov, Okrouhlá, Osek, 
Přeborov, Přeštěnice, Stehlovice, Zbelítov, Zhoř 
byly  uzavřeny  dohody  o  vytvoření  společných 
školských obvodů. Těmto obcím jsou na zákla-
dě uzavřených dohod účtovány náklady na žá-
ka  –  tzv.  neinvestiční  výdaje.  Pro  1.  pololetí 
školního  roku  2010/2011  bylo  účtováno  1.  ZŠ 
8 664,63 Kč, 2. ZŠ 7.727,03 Kč na jednoho žáka 
(částka se dělí počtem měsíců školního roku). 
Financování: 
Zřizovatel  poskytuje  ze  svého  rozpočtu  příspě-
vek  na  provoz.  Z  tohoto  příspěvku  jsou  kryty 
náklady na provoz školského zařízení  (zejména 
provozní materiál, energie, opravy, služby, mzdy 
a zákonné pojištění některých nepedagogických 
pracovníků a odpisy majetku). Výše příspěvku se 
pohybuje okolo 4 mil. Kč ročně na jednu školu.

Základní školy v Milevsku
Krajský úřad v přenesené působnosti posky-
tuje přímo právnickým osobám vykonávají-
cím činnost škol a školských zařízení, které 
zřizují obce nebo svazky obcí, finanční pro-
středky.  Při  rozpisu  vychází  z  návrhů  před-
ložených  obecními  úřady  obcí  s  rozšířenou 
působností.  O  rozpisu  prostředků  informuje 
krajský úřad příslušné obecní úřady obcí s roz-
šířenou působností.
Ze  státního  rozpočtu  se  za podmínek  stanove-
ných  tímto  zákonem  poskytují  finanční  pro-
středky  vyčleněné  na  činnost  škol  a  školských 
zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí, 
s výjimkou školských výchovných a ubytovacích 
zařízení a jazykových škol s právem státní jazy-
kové zkoušky, a to na platy, náhrady platů, nebo 
mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní 
pohotovost, odměny za práci vykonávanou na 
základě dohod o pracích konaných mimo pra-
covní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěv-
ku na státní politiku zaměstnanosti a na úhra-
du pojistného na všeobecné zdravotní pojiště-
ní, na příděly do fondu kulturních a sociálních 
potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracov-
něprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvý-

šení nákladů spojených s výukou dětí, žá-
ků a studentů zdravotně postižených, výdaje 
na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby 
a na učebnice, pokud jsou podle tohoto záko-
na poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem 
škol a kvalitou vzdělávání.
Ministerstvo zajišťuje a provádí kontrolu správ-
nosti a efektivnosti využití finančních prostřed-
ků,  které  přiděluje  nebo  smluvně  zajišťuje  ze 
státního  rozpočtu,  z  Národního  fondu  a  pro-
středků ze zahraničí poskytnutých mezinárod-
ními  organizacemi  na  základě  mezinárodních 
smluv; přitom provádí předběžnou, průběžnou 
a následnou kontrolu podle zvláštního právní-
ho  předpisu  stanovuje  směrnicí  závazné  zása-
dy, podle kterých provádějí krajské úřady roz-
pis  finančních  prostředků  státního  rozpočtu. 
Stanovuje  směrnicí  závazné  zásady,  podle  kte-
rých provádějí obecní úřady obce s rozšířenou 
působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních 
prostředků  státního  rozpočtu  poskytovaných 
podle § 161 odst. 6 písm. b).

JUDr. Jana Čunátová

ZEPTALI JSME SE… ředitelů základních škol

Co zásadního se ve Vaší škole ve škol-
ním roce 2010/2011 událo?
Jak můžete zhodnotit školní rok 
2010/2011, považujete ho za úspěšný?
Jaké novinky připravujete do školního 
roku 2011/2012?

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko
Počet žáků ve školním roce 
2010/2011:  
Podle zahajovacího výkazu S3 
– 01 k 30. 9. 2010  navštěvova-
lo naši školu v tomto školním 
roce 386 žáků a 2 žákyně plni-
ly  školní  docházku  v  zahra-
niční. 
Celkový počet zaměstnanců školy ve školním 
roce 2010/2011:

1)

2)

3)

O bezproblémový chod školy se stará celkem 46 
pracovníků. 
Počet pedagogických pracovníků školy ve škol-
ním roce 2010/2011:
Celkem  je  28  pedagogických  pracovníků  –  25 
učitelů a 3 vychovatelky.
Roční rozpočet organizace pro rok 2011 (nákla-
dy, příjmy, příspěvek od zřizovatele):
Rozpočet  školy  je  vícezdrojový.  Zjednodušeně 
řečeno – státní prostředky jdou na náklady, kte-
ré se týkají zajištění výuky (např. platy pracovní-
ků, povinné odvody, učební pomůcky a učebnice 
atd.) a prostředky od zřizovatele zajišťují provoz 
školy (energie, opravy, materiál, služby). V roce 
2011 jsme dostali 14 709 000 za státního rozpoč-
tu a od zřizovatele dle schváleného rozpočtu pří-
spěvek ve výši 4 000 000. Státní prostředky jsou 
dány normativem na žáka a příspěvek od zřizo-

vatele je nastaven tak, aby byl zajištěn zdárný běh 
školy.  Předpokládáme,  že  všechny  prostředky 
budou hospodárně využity. Největší část nákla-
dů tvoří platby za energie.

1)  Otázkou  je,  co  si  člo-
věk  představí  pod  pojmem 
„zásadního“. Dle mého názo-
ru  je  pro  nás  nejdůležitější, 
když  celá  organizace  školy 
běží  bez  problémů.  To  zna-
mená,  že  všechny  součásti 
školy  spolu  bezproblémově 
spolupracují a navazují na sebe. Výuka na obou 
stupních,  školní  družina,  školní  jídelna,  spolu-
práce s rodiči a samozřejmě zajištění materiální-
ho provozu školy  – údržba, úklid. 
2) Ano, pokud se podívám na školní rok ze svého 
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pohledu a v intencích předcházející otázky, tak ze 
zpětné vazby, kterou dostávám, se domnívám, že 
v drtivé většině byl úspěšný ke spokojenosti pře-
devším žáků, rodičů i učitelů. O výrazných úspě-
ších  našich  žáků  v  didaktických  a  sportovních 
soutěžích  jsme  veřejnost  průběžně  informovali 
během celého školního roku. 
3)  Stejně  jako  na  ostatních  školách  v  příštím 
roce  začneme  realizovat  projekt  v  rámci  výzvy 
OPVK výzva 1. 4. EU Peníze školám. Náš projekt 
s názvem Škola pro život zaměříme většinou do 
oblasti individualizace výuky, tedy směřujeme ho 
do oblasti dělení hodin výuky pro žáky. Samozřej-
mě, že část peněz půjde i do vybavení školou učeb-
ními  pomůckami.  Nebude  to  jenom  dnes  tolik 
probíraná otázka ICT techniky, ale rádi bychom se 
zaměřili na rozvoj čtenářské, jazykové  a finanční 
gramotnosti žáků. Část prostředků bude věnová-
na na modernizaci učebny přírodopisu.

2. základní škola J. A. Komenského Milevsko
2. základní škola J. A. Komen-
ského  Milevsko  má  18  tříd, 
4  oddělení  školní  družiny 
a  1  oddělení  školního  klu-
bu. Celkem 430 žáků vzdělá-
vá 32 pedagogických pracov-
níků,  včetně  4  vychovatelek 
a pedagogické asistentky. Kromě nich škola ještě 
zaměstnává 15 pracovníků.
Provoz školy zabezpečuje zřizovatel  –  Měs-
to  Milevsko.  Dle  schváleného  rozpočtu  na  rok 
2011 činí provozní dotace 4 100 000 Kč, z  toho 
největšími  položkami  jsou  náklady  na  ener-
gie  1  900  000 Kč  a  povinná  tvorba  odpisů 
700 000 Kč.

1) Zásadní pro mne je, že jsme prožili školní rok 
bez závažných úrazů a bez vážných problémů, že 
jsme se v klidu mohli věnovat své práci - vzdě-
lávání a výchově žáků. V letošním školním roce 
jsme dokončili ověřování našeho školního vzdě-
lávacího programu, vždy v červnu  jsme drobné 
úpravy zahrnuli do doplňků ŠVP. Dnes již učíme 
podle upravené 2. verze. V září jsme slavnostně 
otevřeli  zrekonstruovanou  žákovskou  kuchyni 
a  novou  tartanovou  dráhu.  Žáci  i  učitelé  obo-
je hodně při výuce i zájmové činnosti využívali. 
Podařilo se nám připravit projekt v rámci Ope-
račního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, který ovlivní výuku na další dva roky. 
Projektové  aktivity  budou  plně  hrazeny  z  pro-
středků EU a státního rozpočtu. Na ně, ale i na 
potřebné  pomůcky,  jsme  získali  2  153  294 Kč. 
Díky tomu jsme mohli znovu obnovit výuku pla-
vání, kterou jsme vzhledem k omezeným finanč-
ním prostředkům museli pozastavit.
2) Mám – li hodnotit uplynulý školní rok, musím 
konstatovat,  že  byl  úspěšný.  Přibyli  nám  žáci,  
narodily se další děti (Michael Prášek, Jan Koso-
bud a Matěj Říha). Zúčastnili jsme se všech sou-
těží  a  žáci  si  vedli  skutečně  dobře.  Mezi  nejú-
spěšnější patřil např. Jakub Dvořák (9. A) - MO 
2. místo, CHO 6. místo, ZO 4. místo, FO 2. mís-
to, Pavel Kos (9. A) – MO 5. místo, DO, FO 5. 
místo,  BO.  Oba  chlapci  reprezentovali  okres 
Písek  i v krajském kole. V konverzační  soutěži 
v  Nj  obsadila  1.  místo  Adéla  Kašparová  (9.  B) 
a 2. místo Miroslava Máchová (9. A). Adéla Kaš-
parová v krajském kole získala krásné 5. místo. 
V  konverzační  soutěži  v  Aj  byla  Kateřina  Kaf-
ková  (7.  A)  čtvrtá  a  Michal  Slaba  (9.  A)  šestý. 
Olympiádě z českého jazyka se věnovala Linda 
Kolářová (9. A) a obsadila 4. místo v okresním 

kole.  Špatně  si  nevedli  ani  žáci  mladší.  Natálie 
Křížová (5. B) – MO 3. místo, Jakub Třešnička 
(6. A) – ZO 3. místo, Jakub Kortan (3. B) – reci-
tace 3. místo, Filip Kortan (3. A) a Patrik Pechá-
nek (5. B) v recitační soutěži získali čestná uzná-
ní. Nemohu tu teď jmenovat všechny naše žáky, 
kteří  se  zúčastnili  soutěží,  ale  chtěla  bych  jim 
všem poděkovat za to, že tak dobře reprezento-
vali svou školu, a poděkovat také jejich učitelům. 
Nejlepších  úspěchů  jsme,  jako  každým  rokem, 
dosáhli  ve  sportu.  Lze  říci,  že  v  každé  soutěži 
jsme obsadili minimálně jedno z prvních míst. 
Dobře  si  vedli  žáci  1.  stupně  i    2.  stupně.  Je 
těžké jmenovat nejlepší, přesto alespoň několik 
jmen:  Jakub Kortan (3. B), Adéla Záhorová (5. 
B), Martin Štemberk (5. A), Milaberský David, 
Filip a Michal (6. A), Daniel Petřík (6. A), Hana 
Váchová (6. B), Žaneta Maťhová (7. B), Roman 
Maršík (7. B), Stanislav Kukrál  (9. A), Adriana 
Havlíková (9. B), Vlastimil Mikeš (9. B). Naši žá-
ci  přispěli  svým  znakem  města  Milevska,  zho-
toveným  z  odpadních  materiálů,  k  vytvoření 
světového  rekordu  Největší  galerie  znaků  měst 
a obcí vyrobených z odpadních materiálů.
3) O hlavní novince ve školním roce 2011/2012 
jsem již čtenáře Zpravodaje informovala. Projekt 
Chceme víc ovlivní výuku žáků od 1. do 8. roční-
ku. U žáků budeme více rozvíjet především čte-
nářskou a informační gramotnost, matematickou 
gramotnost.  Anglický  jazyk  začneme  vyučovat 
již od 1. ročníku, 8. ročníku přidáme anglickou 
konverzaci, zaměříme se na výuku prostřednic-
tvím  digitálních  technologií.  Nejen  naše  žáky, 
ale i nájemce tělocvičny určitě potěší plánovaná 
rekonstrukce WC.

Mgr. V. Heroutová, ředitelka školy

Odbor sociálních věcí

Náhradní rodinná péče
Podle  Úmluvy  o  právech  dítěte  a  řady  dalších 
právních předpisů mají děti přirozené právo na 
rodiče, výchovu, individuální vývoj a vzdělání. 
Bohužel ne všechny děti mají to štěstí vyrůstat 
ve  své  láskyplné  rodině.  Stále  je  u  nás  mnoho 
dětí, které se z různých důvodů ocitly bez vlastní 
rodiny. Je proto zapotřebí, aby společnost nalez-
la nejvhodnější způsob řešení jejich situace. 

Současná  právní  úprava  platná  v  ČR  rozlišuje 
několik typů náhradní rodinné péče. 

Svěření do péče jiné fyzické osoby než 
rodiče:
Zákon  o  rodině  říká,  že  soud  může  svě-
řit  dítě  do  výchovy  jiné  osoby  než  rodi-
če, vyžaduje-li to zájem dítěte. Tato osoba 
musí  se  svěřením  souhlasit  a  poskytovat 
záruku  zdárné  výchovy  dítěte.  Soud  dá 
zpravidla  přednost  příbuznému  dítěte, 
ale může to být i jiná osoba, která je dítě-
ti blízká.

Osvojení neboli adopce:
Při osvojení vzniká mezi osvojiteli a dítě-

1.

2.

tem vztah jako mezi biologickými rodiči 
a vlastními dětmi. Stejně tak vzniká pří-
buzenský vztah k ostatním členům rodi-
ny.  Zanikají  veškerá  práva  a  povinnosti 
ve  vztahu  k  původní  rodině.  O  osvoje-
ní rozhoduje soud. Rozlišujeme osvojení 
zrušitelné, které je v mimořádných přípa-
dech možno zrušit,  a nezrušitelné – pro 
tento typ osvojení je stanovena minimál-
ní  věková  hranice  osvojovaného  dítěte 
jeden rok. 

Pěstounská péče:
Je  státem  garantovaná  forma  náhrad-
ní  rodinné  péče,  která  zajišťuje  hmotné 
zabezpečení  dítěte  a  přiměřenou  odmě-
nu těm, kteří se ho ujali. Pěstounská péče 
vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud ji 
může zrušit. Pěstoun je oprávněn zastupo-
vat dítě a spravovat jeho záležitosti v běž-
ných  věcech.  V  případě  pěstounské  péče 
není  vyloučen  styk  dítěte  s  biologickými 
rodiči, vztahy k původní rodině nezanika-
jí.  Průběh  pěstounské  péče  sleduje  orgán 
sociálně právní ochrany dětí  i soud.

3.

Pěstounská péče na přechodnou dobu:
Tento  poměrně  nový  institut  vzni-
kl  s  cílem  vyloučit  pobyt  dítěte  v  ústav-
ním  zařízení.  Pěstounem  na  přechod-
nou dobu se může stát kdokoliv. Jedinou 
podmínkou je zařazení do evidence osob 
vhodných  k  výkonu  pěstounské  péče  na 
přechodnou dobu, čemuž předchází peč-
livé  posuzování.  Jak  již  z  názvu  vyplý-
vá, jde o péči po časově omezenou dobu, 
kde je předpoklad, že situace dítěte bude 
po  uplynutí  této  doby  vyřešena  –  ať  již 
návratem  do  jeho  rodiny  nebo  třeba 
osvojením.  Zatím  tato  forma  péče  není 
u nás příliš využívána.

Poručenství
Soud  ustanoví  dítěti  poručníka  v  přípa-
dě, že jeho rodiče zemřeli nebo byli zbave-
ni rodičovské zodpovědnosti nebo nema-
jí způsobilost k právním úkonům v plném 
rozsahu. Výkon poručnické funkce je pod 
dohledem soudu.

Michaela Stejskalová, referentka

4.
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Z jednání Rady města Milevska

9. schůze Rady města Milevska dne 23. 5. 2011
Rada města Milevska na své 9. schůzi schválila změnu článku VI., bodu 
1 Pravidel pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním omeze-
ním  v  domech  s  pečovatelskou  službou  města  Milevska  s  platností  od  
1. 7. 2011 takto:
Závislost na pomoci  jiné osoby (zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, v platném znění):

I. stupeň závislosti          40 bodů
II. stupeň závislosti        60 bodů
III. a IV. stupeň závislosti      70 bodů

Důvodem pro posílení tohoto kritéria je, aby domy s pečovatelskou služ-
bou byly využívány zejména pro občany se zdravotním omezením, kteří 
využívají sociální služby a pro které  jsou také tyto domy určeny. Zvýše-
ní počtu bodů za pravidelné využívání sociálních služeb sociální komise 
radě města nedoporučila a schváleno nebylo.
Radní přijali dar - motorové vozidlo - speciální požární automobil LIAZ 
101 CAS 24, RZ PI 83-96 od České republiky – Hasičského záchranného 
sboru Jihočeského pro jednotku SDH města Milevska – Milevsko, organi-
zační složku města. Náhrada stávajícího vozidla typu Škoda 706 RTH CAS 
25  tímto  speciálním požárním automobilem významně přispěje k vyšší 
technické vybavenosti jednotky SDH města Milevska. Vozidlo typu Škoda 
706 RTH CAS 25 bude odprodáno nebo vyřazeno.
Dále radní souhlasili s finanční spoluúčastí ve výši minimálně 15% výda-
jů  na  projekt  Vzděláváním  lidských  zdrojů  ke  zvýšení  efektivity  města 
Milevska,  registrační  číslo  CZ.1.04/4.1.01/69.00013  spolufinancovaného 
finanční  podporou  z  Operačního  programu  Lidské  zdroje  a  zaměstna-
nost. Dne 29. 11. 2010 podalo město Milevsko žádost o finanční podpo-
ru na tento projekt a 27. 4. 2011 obdrželo Vyrozumění o schválení žádosti 
o finanční podporu. Projekt řeší vzdělávání úředníků a zastupitelů měs-
ta Milevska a dále zastupitelů obcí správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Milevsko.

10. schůze Rady města Milevska dne 29. 5. 2011
Na své 10. schůzi radní souhlasili s provedeným výběrovým řízením na 
dodavatele investiční akce „Rozšíření sběrného dvora skládka Jenišovice 
– technické vybavení“, a rozhodli uzavřít kupní smlouvu s firmou Mevatec 
s. r. o., Roudnice nad Labem. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 38 jako zjednodušené podlimit-
ní řízení. Písemně bylo osloveno 5 firem a na základě výzvy uveřejněné na 
webových stránkách města požádaly o zadávací dokumentaci další 4 fir-
my. Nabídky zaslali 3 uchazeči. Hodnotící komise vyhodnotila výběrové 
řízení v souladu se zadávacími podmínkami a dle kritéria „nejnižší nabíd-

•
•
•

ková cena“. Akce bude realizována za podpory dotace z Operačního pro-
gramu životní prostředí ve výši 90 % z uznatelných nákladů. Podíl města 
ve výši 10 % je zahrnut v rozpočtu města na rok 2011.
Rada města Milevska také souhlasila s provedeným výběrovým řízením na 
dodavatele  investiční akce „Rozšíření  sběrného dvora  skládka  Jenišovice 
– stavební část“, a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou ROBRO s. r. o., 
Písek. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dle směrnice o zadávání veřejných 
zakázek  malého  rozsahu  městem  Milevskem.  Písemně  bylo  osloveno  5 
firem a na základě výzvy uveřejněné na webových stránkách města požáda-
lo o zadávací dokumentaci dalších 11 firem. Nabídky zaslalo 8 uchazečů. 
Hodnotící  komise  vyhodnotila  výběrové  řízení  v  souladu  se  zadávacími 
podmínkami  a  dle  kritéria  „ekonomická  výhodnost“  (cena  80%  a  délka 
záruky 20%). Akce bude realizována za podpory dotace z Operačního pro-
gramu životní prostředí ve výši 90 % z uznatelných nákladů. Podíl města ve 
výši 10 % je zahrnut v rozpočtu města na rok 2011.

11. schůze Rady města Milevska dne 6. 6. 2011
Radní na své 11. schůzi schválili prodej hasičského automobilu typu Škoda 
706 RTH CAS 25, SPZ PI 51-31 obci Oslov, která zaslala žádost o odkou-
pení tohoto hasičského automobilu. Vzhledem k tomu, že město Milevsko 
získalo od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje darem pro 
jednotku SDH města Milevska – Milevsko modernější hasičský automo-
bil typu LIAZ CAS 25 K, stává se současný hasičský automobil typu Ško-
da nadbytečný a jeho další provozování jednotkou SDH města Milevska 
nerentabilním.
Rada také souhlasila s návrhem zadávacích podmínek pro výběrové řízení 
na dodavatele veřejné zakázky „Obnova vodovodu v ul. Riegrova - Milev-
sko“, vyhlásila výběrové řízení na dodavatele  této veřejné zakázky, a sou-
hlasila  s  návrhem  firem  v  upraveném  znění,  které  mohou  být  vyzvány 
k předložení nabídky. Investice  je  jednou z priorit dlouhodobých vodo-
hospodářských  investičních akcí.  Je kryta schváleným rozpočtem města 
pro  tento rok.  Investice  je vyvolána nabídkou správce komunikace SÚS 
Písek na provedení nového povrchu vozovky v roce 2012. Jedná se o úsek 
cca  od  křižovatky  ulic  Čs.  legií/Švermova  po  křižovatku  ul.  Jeřábkova/
Masarykova. K plánované obnově komunikace byl požádán o vyjádření 
provozovatel vodohospodářských sítí a. s. Čevak, který zaslal své stano-
visko a předložil seznam prací, které by měly být provedeny, aby nemuselo 
být minimálně v nejbližších pěti letech do nové vozovky zasahováno.

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

Odbor životního prostředí

Nakládání s odpady v rámci podnikání - informace pro podnikatele
Podnikající  osoba  jako  původce  odpadu  má 
v  zákoně  o  odpadech  taxativně  jmenova-
né  povinnosti,  jak  nakládat  s  odpady  v  rámci 
své  činnosti.  Kromě  povinnosti  shromažďovat 
odpady utříděné podle druhů na místech zabez-
pečených  před  zcizením  a  únikem  látek,  vést 
průběžnou evidenci odpadů, příp. podávat roční 
hlášení apod., je též povinen odpady převést do 
vlastnictví osobě, jež má oprávnění k nakládání 
s odpady (provozuje skládku, sběrnu apod.).
V poslední době se množí případy, kdy podni-
katelé využívají zvony na tříděné odpady (papír, 
sklo, plast), určené pro občany města k odklá-
dání  svých  vytříděných  odpadů.  Při  případ-
né  kontrole  správním  orgánem  potom  nemo-
hou  doložit,  jak  s  daným  odpadem  naložili 
(nepředloží doklad o předání odpadu oprávně-
né  osobě).  Vhazovat  tříděný  odpad  do  zvonů 

mohou podnikatelé pouze pokud mají uzavře-
nu  smlouvu  s  městem  o  zapojení  do  systému 
města pro nakládání s odpady, a to za předem 
smluvenou  roční  částku.  Pokud  nezvolí  tuto 
možnost, mohou předávat  tyto druhy odpadů 
přímo  firmám  zabývajícím  se  sběrem  a  výku-
pem odpadů (sběrné suroviny apod.) a vyžádat 
si doklad o předání. 
Často  se  rovněž  stává,  že  podnikatelský  odpad 
končí v popelnicích a kontejnerech občanů a fir-
ma sama nemá zavedenu na směsný komunál-
ní odpad vlastní nádobu. Opět tak nemůže být 
doloženo předání odpadu. V tomto případě lze 
zvolit  jednu  ze  tří  alternativ  –  předávat  odpad 
individuálním  odvozem  na  skládku  a  vyžádat 
si potvrzení, uzavřít v případě Milevska a okolí 
smlouvu se Službami Města Milevska, spol. s r. o.  
(SMM)  na  pravidelný  odvoz  popelnic  nebo 

zvolit  tzv.  známkový  systém  –  nákup  známek 
u  SMM.  Při  jejich  osazení  na  nádobu  bude  ve 
svozový den tato nádoba vyvezena. 
Odbor  životního  prostředí  ve  spolupráci  se 
SMM  v  současnosti  mapují  situaci  v  Milevsku 
a  způsob  nakládání  se  směsným  komunálním 
odpadem a tříděnými odpady bude u podnika-
telských subjektů průběžně prověřovat.
Složitější  je  situace,  pokud  se  v  rámci  podni-
kání  produkují  též  nebezpečné  odpady,  jejichž 
pohyb  (produkce,  předávání)  se  přísně  sleduje 
mj.  i pomocí celostátně propojeného počítačo-
vého  programu  EVI.  Podnikatelům  je  vydáván 
souhlas  k  nakládání  s  nebezpečnými  odpady, 
vystavují se evidenční listy jejich přepravy, které 
jsou následně prověřovány. V případě produkce 
těchto druhů odpadů by měl být vždy uzavřen 
smluvní vztah s osobou, která odpad přebírá.
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Všechna představení v tomto měsíci jsou promítána v digitální kvalitě!

pátek 1., sobota 2.    20.00 95 min.
Zbytečná krutost
Čína - Film je postaven na filmu bratří Coenů a zasazen do pouštního hostince 
starověké Číny.
do 18 let nepřístupný vstupné: 75,- Kč

neděle 3., pondělí 4., úterý 5.  17.30 a 20.00  137 min.
Piráti Z karibiku: na vlnách Podivna          3d
USA – Opakování úspěšného filmu s Johnny Deppem.          vstupné: 130,- Kč

středa 6., čtvrtek 7.   17.30   102 min.
Princ a Pruďas
USA – Dobrodružná komedie o lenivém princi a jeho udatném bratrovi. Hrají: 
Zooey Deschanel, Natalie Portman, James Franco a další.
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

pátek 8., sobota 9.    20.00   102 min.
Zvuk hluku
Francie - Švédsko – Hudebně – kriminální komedie – Policajt, který nemá 
hudební nadání a trpí odporem k hudbě, je na stopě hudebníkům, kteří se roz-
hodli ovládnout veřejný prostor hudbou.
do 15 let nepřístupný vstupné: 75,- Kč

neděle 10., pondělí 11.   20.00   131 min.
X - men: První třída
USA – Akční sci-fi. Válka mezi profesorem X a Bratrstvem začíná.

vstupné: 80,- Kč

úterý 12., středa 13.   20.00   120 min.
moZartova sestra
Francie - Génius nebyl jen jeden - život zpěvačky, cembalistky a houslistky Nan-
nerl - o pět let starší sestry Wolfganga.
do 12 let nepřístupný vstupné: 75,- Kč

čtvrtek 14. až pondělí 18.   17.30   150 min.
harry Potter a relikvie smrti – část 2            3d
Anglie - USA – V 2. části sedmého dílu se Harry pokouší zabít Lorda Voldemorta.

vstupné: 130,- Kč

úterý 19., středa 20.    17.30   134 min.                              
transformers 3                                                      3d
USA – Akční sci-fi – Třetí díl dobrodružství ze světa robotů.

vstupné: 130,- Kč

pátek 22., sobota 23.   20.00   111 min.
hanna
Anglie – USA – Německo - Mladá dívka je vychovávaná svým otcem ve finské 
divočině na vytrvalost, sílu a znalosti vycvičeného vojáka. Její život se nepodo-
bá teenagerům, ale k přelomovému bodu dojde ve chvíli, kdy…

vstupné: 90,- Kč

neděle 24., pondělí 25.   17.30   80 min.
méďa béďa                                          3d
USA – Opakování krásné rodinné animované a hrané komedie o chytrém med-
vědovi.                                                                                                             vstupné: 70,- Kč

úterý 26., středa 27.   20.00  100 min.
Pařba v bangkoku
USA – Komedie, ve které poklidná pozdní snídaně přechází…
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

pátek 29., sobota 30., neděle 31.  17.30   101 min.
čertova nevěsta
ČR – Opakování poslední pohádky Zdeňka Trošky.                      vstupné: 80,- Kč

pátek 29., sobota 30., neděle 31.  20.00   126 min.
lidice
ČR – Opakování filmu o příběhu Lidic.
do 12 let nepřístupný vstupné: 70,- Kč

Předpoklad na srpen: Ženy sobě, Auta 2, Jana Eyrová, Captain America, Zroze-
ní planety opic, Kovbojové a vetřelci, Šmoulové.

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ČERVENEC 2011

do středy 31. 8.
2. ročník fotografické soutěŽe 
o neJheZčí balkon či Zahradu
Do soutěže přijímáme fotografie s motivem rozkvetlého balkonu, zahrady, 
skalky, terasy, pergoly apod. Bližší informace a konkrétní podmínky soutěže 
na plakátech, www.dkmilevsko.cz, nebo na tel. 383 809 201.

pátek 1. 7.    09.00 výuková učebna 
PráZdninová dílna Pro děti
Přijďte si ozdobit tričko na prázdniny, vyrobit berušku a veselé letní sluníčko. 
S sebou: bílé bavlněné tričko.                                                              vstupné: 10,- Kč

úterý 5. 7.    21.00 amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

letní kino: shrek
vstupné: ZDARMA

úterý 12. 7.    21.00 amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

letní kino: bobule
vstupné: ZDARMA

středa 13. 7.   14.00 – 17.00 učebna č. 2
Zdravotní PoJiŠŤovna ministerstva vnitra čr

čtvrtek 14. 7.   18.00 – 22.00 amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

milevské léto: hodně Podně & mysky
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

neděle 17. 7.   18.00 – 22.00  velký sál DK
seniorské podvečery – letní taneční setkání
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje Písecká čtyřka. Pořádají: 
Dům kultury a Sociální služby Města Milevska. Předprodej vstupenek v kance-
láři DK, tel. 383 809 200 nebo na místě v den konání akce.     vstupné: 50,- Kč

úterý 19. 7.   21.00 amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

letní kino: 2bobule
vstupné: ZDARMA

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 – ČERVENEC 2011
čtvrtek 21. 7.  18.00 – 22.00 amfiteátr DK

(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)
milevské léto: yemi deset & munchies
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

úterý 26. 7.   21.00 amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

letní kino: aPocalyPto
vstupné: ZDARMA

středa 27. 7.   19.00 – 21.00 amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

JumPing drums - bubenická shoW
Naše hudba je symbiózou rytmů a melodií všech světových kontinentů. Tvorbu 
Jumping Drums inspiruje sám život v jeho plné kráse relativity dobra a zla. Vní-
mejte naši hudbu nejen ušima, ale celým tělem. Nechte ji promlouvat k vašim 
duším. Nechte ji burcovat vaše spící vědomí. Poslouchejte a nechávejte se strh-
nout proudem její energie. Jumping Drums jsou tu, aby zabouchali na vrata 
vašich ulit tak, že je sami zatoužíte rozbít, nadechnout se a ... ostatní je již na 
vás. Vítejte v našem světě JUMPING DRUMS. Bližší informace na plakátech, 
v červencovém vydání Milevského zpravodaje a na www.milevskem.cz. 

vstupné: ZDARMA

čtvrtek 28. 7.   18.00 – 22.00 amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

milevské léto: trash/crash & desPaires
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

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. Jako vždy přijdou na řadu oblíbe-
né parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady popu-
lárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět oboha-
cené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka Izera 
v novém programu bude tentokrát skvělá zpěvačka Šárka Vaňková. Předprodej 
vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 a na www.milevskem.cz.

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

pátek 15. - neděle 17. 6.
velkÝ vandr
Třídenní pěší putování z Prachatic do Milevska přes Helfenburk, Pražák, Písek, cel-
kem 98 km. Sraz na autobusovém nádraží, odjezd v 5.40 hod.         

Vede: Jindřich Janouch

neděle 17. 6.
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

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
SEPEKOV

sobota 2. 7. 
slavnostní Posvěcení ZvonŮ
10.00 - Mše svatá a posvěcení zvonů strahovským opatem M. Pojezdným
11.00 - Zavěšení zvonů (možnost občerstvení na farním dvoře)
12.00 - Slavnostní rozeznění sepekovských zvonů

LATINSKÁ ŠKOLA 
MILEVSKÉHO KLÁŠTERA

sobota 3. 9.  Latinská škola Milevského kláštera 
malÝ turnaJ v osadnících Z katanu
Započítaný do Mistrovství republiky v Osadnících z Katanu. 9.00 prezen-
tace účastníků, 9.30 začátek turnaje, 16.30 předpokládaný konec. Ceny: 
jako tradičně pěkné a zajímavé hry. Podmínka minimálně 10 účastníků, 
přihlášky na jozef.leskovsky@seznam.cz, předmět „turnaj Milevsko“. Více 
na: http://www.deskovehry.cz/index.php/Osadnici        startovné: 20,- Kč

Předchozí  vydání  Milevského  zpravodaje  bylo 
tématicky věnováno kinu Bios eM v Milevsku. Na 

několika stránkách jsme veřejnost seznámili s inves-
ticemi, které do provozu kina směřovaly v předcho-
zích letech, se současným technickým vybavením ki-
na, současnou návštěvností, porovnáním s ostatními 
kiny v celorepublikovém měřítku a nakonec s hospo-
dářským výsledkem provozu. Otázka pro zastupitele 
se také týkala tématiky kina, stejně tak i anketní otáz-
ka pro veřejnost na oficiálních webových stránkách 
města Milevska. Právě výsledek této ankety mne při-
vedl  k  tomuto  zamyšlení…  Téměř  polovina  ze  155 
odpovědí  se  přiklonila  k  variantě,  podle  které  by 
v Milevsku kino vlastně vůbec být nemuselo.  
Provoz jednosálových kin všeobecně v České repub-
lice  rozhodně  není  žádným  výnosným  obchodem. 
Zcela jiná situace je u multikin – vícesálových mul-
tifunkčních  objektů.  Jejich  příjmem  není  jen  pro-
voz samotného kina, ale především zisk z pronájmu 
nebytových prostor a z navazujících služeb. Multikin 
je v ČR v současnosti 26 a z celkové návštěvnosti čes-
kých kin zaujímají cca 70% podílu. Na ostatní jedno-

Kino v Milevsku
sálová kina, kterých je v česku cca 150, tedy zůstává 
dle statistik pouze zbývajících 30% návštěvníků. Za 
sebe vnímám několik zásadních problémů v oblasti 
provozu kina:

výše vstupného, které si diktují distributoři filmo-
vých kopií, je mnohdy za hranicí dostupnosti pro 
častější návštěvníky kina;
dostupnost pirátských kopií i premiérových filmů 
na internetu bez jakéhokoliv postihu nelegálních 
uživatelů;
technická (milevského kina se netýká) a morální 
zastaralost běžných jednosálových kin – většinou 
neodpovídají současným požadavkům na pohod-
lí, komfort, služby apod.v porovnání s multikiny 
– problematika konkurence;
rozvoj kvalitních finančně dostupných velkoploš-
ných televizorů pro domácnosti

Jak si vlastně vede milevské kino? V roce 2010 se zde 
uskutečnilo celkem 395 filmových představení, kino 
navštívilo celkově 12 656 diváků a průměrně na jed-
no představení 32 diváků. Průměrná výše vstupné-

•

•

•

•

ho na jednotlivá představení činila 94 Kč. V celkové 
statistice všech kin jsme situováni dle různých para-
metrů v první polovině seznamu kin. Do technologií 
v kině Bios eM bylo díky dotacím ze státního fondu, 
příspěvkům z rozpočtu města a příspěvku dárce zvu-
kové aparatury investováno několik milionů korun. 
Technologie jsou tak nyní na špičkové úrovni,  lepší 
vybavení dnes ani neexistuje… Díky nim je možné 
promítat v Milevsku filmy souběžně s celostátní pre-
miérou. Větší problém však lze spatřit v technickém 
stavu budovy kina včetně interiérů. V letošním roce 
by  měla  proběhnout  rekonstrukce  střechy  objektu 
a oprava venkovní fasády. Dále se pracuje na řešení 
interiérů vestibulů.
Snaha vedení DK Milevsko je o co nejekonomičtěj-
ší provoz celého objektu – jak po personální stránce, 
tak i po provozní. Z tohoto důvodu se také snažíme 
nalézt cesty, jak předejít rušení nenavštívených filmů 
a  zároveň  zachování  současné  nabídky  a  vysokého 
programového standardu, na který jsou návštěvníci 
milevského kina zvyklí.

Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko
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sobota 2. 7. 
the fleXible (mil) crossover britPoP revival
ZMĚNA TERMÍNU MOŽNÁ (sledujte plakáty)

sobota 16. 7. 
the blues Pace (ta) JaZZ¨n¨blues

sobota 30. 7.  
JidáŠŮv Plácek
Multižánrový festival (CharitaFest). Music: 200 ZBRANÍ (Pi), SOUR BITCH (Me), 
MySky (Mil), LANDSHIP (Ta), CooPeek (Mil) a mnoho dalších. Dále vernisáže 
autorských děl, divadelní představení, výstava děl DOZP Zběšičky.

STEAKHOUSE NA PALUBĚ
ul. Nádražní 752 • tel: 777 818 565

www.demence.unas.cz

MILÍSEK – CENTRUM MLADÉ RODINY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

středa 6. 7.  15.00 – 16.30 
Šikovné ručičky
Letní zahradní tvoření. Pro děti (od předškolního věku) bez rodičů (dozor zajiš-
těn pedagogem). Pro děti + rodiče.                                                       vstupné: 25,- Kč

pátek 8. 7.   16.00 
letní karnevalová Párty na Zahradě
Příjemné prostředí, soutěže, hry, děti v karnevalových maskách, pro všechny, 
kteří se chtějí bavit a smát.                                                             vstupné: dobrovolné

středa 13. 7.   10.00
vZdor dítěte v PředŠkolním věku
Přednáškový seminář pod vedením PhDr. Vlasty Hořánkové (klinický dětský psy-
cholog). Jak nejlépe zvládat danou situaci. Jak k této situaci přistupovat. Jak si 
správně umět s dítětem promluvit. Diskuze.                                     vstupné: 40,- Kč

středa 27. 7.   15.00 – 16.30 
Šikovné ručičky
Letní zahradní tvoření. Pro děti bez rodičů (dozor zajištěn pedagogem). Pro děti 
+ rodiče.                                                                                                             vstupné: 25,- Kč

Během celého léta je otevřena MINIŠKOLKA pro děti od 2 let do 6 let, v případě 
zájmu nutno objednat předem (možný provoz dopolední od 8.00 – 12.00 hod., 
odpolední od 13.00 -16.00 hod. nebo dle dohody).

OS DIACEL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

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

sobota 2. – sobota 16. 7.
letní dětskÝ tábor Štědronín 2011 
Pro děti se zdravotním postižením. Dle počasí - pěší túra kolem Lužnice 
s koupáním. 
Připravujeme na srpen: 
Turnaj v petanque v Semicích ve spolupráci s Inkanem.

pondělí 11. 7. 
vyrábíme makové Panenky 
Přineste si nůžky.

čtvrtek 14. 7. 
iii. vlastivědná vÝPrava 
Přihlášku si vyzvedněte u paní knihovnice a podepsanou odevzdejte do 13. 7. 
Také rodiče, kteří se zúčastní se svými dětmi, prosíme o včasné přihlášení.

středa 20. 7. 
Pleteme Z PaPíru
Přineste si lepidlo v tyčince.

středa 24. 8. 
PosvícenskÝ turnaJ v deskovÝch hrách

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MILEVSKO 
www.knihmil.cz

nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

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

sobota 9. 7.   17.00
vernisáŽ vÝstavy meZi stromy 
– eX Position v galerii m
12. 7. – 29. 7. 
vÝstava meZi stromy – eX Position v galerii m
Prodejní výstava obrazů, grafiky, fotografií, soch, … Vystavují: Zdeněk Bolek, Pet-
ra Bolková, Vladimír Brůžek, David Fuka, Adéla Gürtnerová, Miguel Banga, Dab, 
Haggim, Lenka Lešňovská, Oleg Michálek, Iva Nováková, Jaroslava Matoušková, 
Marek Herout, Zdeněk Holub, Pavel Herbert, Veronika Kovářová, David Krňan-
ský, Pavel Máša, Radek Poulíček, Markéta Souhradová, Pavla Šimečková, Josef 
Šindelář, Eva Šťastná, Tarčík, Dana Tučková a Daniel Říha.           vstupné: 10,- Kč

Zimní stadion:
In-line veřejné bruslení: dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz

sPortovní hala:  
4. 7., 7. 7., 11. 7., 14. 7., 18. 7., 21. 7., 25. 7., 28. 7. 2011 – 20.00 – 21.00 
- ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy

letní stadion:  
16. 7.    12.00 
memoriál Jana tomáŠka 
– fotbalový turnaj o putovní pohár

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

PARK BAŽANTNICE
sobota 23. 7.   17.00 – 19.00
Zumba v Parku
S předními českými instruktory Vendulou Kořínkovou a Rosťou Šromem. 
Informace a registrace: Anna Randová, 605 161 301, randova@milevsko-
mesto.cz. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Zdeňka 
Herouta.                                                                                              cena: 180,- Kč



str. 10 www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 7/2011



str. 11www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 7/2011

Služby Města Milevska

Třiďte odpad a umožněte recyklaci surovin!
I v dnešní době, kdy o třídění odpadu a recyk-
laci vědí i malé děti ve školkách, se setkáváme 
u části naší společnosti s jistým nezájmem. Tvá-
ří se, jako by třídění odpadu byla jakási nafouk-
nutá bublina, která už je dávno za námi. Na své 
si pak přijdou méně pozorní jedinci, kteří všu-
de kolem sebe šíří fámy typu: „stejně pak všech-
ny kontejnery sesypou dohromady a vyvezou 
na skládku“  a  lidem  uvědomělým  se  dokonce 
pokoušejí třídění vymlouvat.
Mnoho  lidí  „třídí“,  ale  jen  velmi  málo.  Neu-
vědomují  si,  jaké  všechny  odpadky  lze  třídit, 
a žijí v omezeném pohledu, že např. do plas-
tů se hází PET láhve a nic jiného je nezajímá. 
Už jenom drtivá většina obalů od potravin má 
na sobě recyklační značku plastů. Spousta lidí 
je však zkrátka navyklá házet je do směsného 
odpadu.  Podobných  případů  existuje  samo-
zřejmě více…

Proč třídíme odpady?
Někdo z vás odpověděl: protože mám rád pří-
rodu;  nechci,  aby  přibývaly  skládky;  jenom 
správně roztříděný odpad  je možné dále zpra-
covávat - recyklovat;  je to móda; slyšel/a jsem, 
že se to má dělat.
Všechny tyto odpovědi  jsou dobré, zkusíme  je 
utřídit. 

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na život-
ní prostředí mají toto pořadí:

Omezování vzniku (minimalizace) odpadů 
-  už  při  nákupu  rozhodujeme,  kolik  odpadů 
vyprodukujeme.
Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad 
smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpra-
covat, proto je nutné třídit odpady již v domác-
nostech. 
Odstraňování odpadů - odpady, které nemů- 
žeme  již  dále  využít,  se  zneškodňují  (např. 
skládkováním).

Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpa-
dů. Pokud však odpady už doma třídíte a dává-
te  je  do  barevných  kontejnerů,  umožníte  tak 
recyklaci  více  než  třetiny  tohoto  množství.  Za 
rok  tak  můžete  vytřídit  až 30 kg papíru,  25 kg 
plastů, 15 kg skla. 
Pokud budete  jednotlivé druhy odpadů  správ-
ně  třídit, umožníte  tak  jejich další  zpracování. 
Odpady, které vhodíte do barevného kontejne-
ru,  odveze  velké  svozové  auto  na  dotřiďovací 
linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, 
kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento pro-
ces se nazývá recyklace odpadu.
Společnost  Služby  Města  Milevska  spol.  s  r.o. 
od  letošního  roku  nově  třídí  obsah  kontejne-

1.

2.

3.

rů na směsné plasty. To znamená, že kromě již 
zavedeného třídění a lisování papíru a PET lah-
ví dále zpracováváme igelit, obaly od drogerie, 
nápojové  kartony,  polystyrén  a  směsný  plast 
(kelímky,  plastové  obaly  a  výrobky  z  plastu). 
Do kontejnerů na směsné plasty je nyní mož-
né vhazovat i hliníkové plechovky od nápojů, 
plechovky od potravin a kovové obaly od kos-
metiky! Nově také bude společnost provozovat 
oddělené střepiště pro bílé a barevné sklo, které 
dosud svážela externí firma.

Panáček s košem znamená, že použitý obal 
máme hodit do příslušné nádoby na odpad

Zelený  bod  znamená,  že  je  za  obal 
zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž 
zajišťuje sběr a využití obalových odpa-

dů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka 
ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce zapla-
til za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limoná-
du nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do 
barevného kontejneru!

Šipky s číslem nebo zkratkou nás infor-
mují o materiálu, z něhož je obal vyro-

ben. Podle nich poznáme, do kterého kontejne-
ru máme obal později vyhodit.
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Odbor životního prostředí

Sběrný dvůr Jenišovice rozšířil seznam přijímaných 
odpadů o jedlé oleje a tuky
Město uzavřelo v nedávné době smlouvu s firmou BILIT s. r. o. specializující 
se na zpracování použitých jedlých olejů a tuků. Do sběrného dvora v Jenišo-
vicích byly  instalovány speciální 
barely, do kterých mohou občané 
aj. původci tento odpad (přepále-
né tuky z fritovacích hrnců, jinak 
znehodnocené jedlé oleje a tuky 
apod.) zdarma předat a nezatížit 
tak  životní  prostředí  vypouš-
těním  těchto  odpadů  do  kana-
lizačního  řádu  nebo  uložením 
na skládku. Sebrané oleje a tuky 
následně putují k dalšímu využití 
v chemickém průmyslu.

Městská knihovna Milevsko

Soutěže  Která  postava  z  českých  dějin  mě  nejvíce  zaujala  se  zúčastni-
lo  téměř  150  soutěžících  z  8  škol.  Všichni  zapsaní  na  seznamu  získávají 
diplom a knihu:
MŠ Pastelka  Nelly Dušková 
MŠ Kytička  kolektiv
ZŠ Orlík n. V.   V. třída - Tereza Márová - kněžna Libuše - 1. místo
ZŠ Chyšky   IV. třída – Václav Strouhal
         VI. třída – Celestina Vaverková
      VIII. třída – Vojtěch Chochole
I. ZŠ Milevsko   IV. A – Zuzana Dvořáková
                                  IV. B – Václav Žalud a Vojtěch Šobek
Školní družina   Vendula Kadlecová
II. ZŠ Milevsko   IV. A – Petr Kolář
    IV. B – Michal Růžička
    V. A – Filip Čáp
    V. B – Samuel Csanda
ZŠ E. Beneše Písek VIII. B – Veronika Skoblíková, Anna Hrabáková
    IX. A – Anežka Bartošíková - Toyen a já - 1. místo
    IX.C – Ladislav Žížek
Gym. Milevsko  Dagmar Bártíková, Kateřina Pletková

OZNÁMENÍ
Pobočka Městské knihovny v Domě kultury bude uzavřena ve dnech 4. a 8. 
7. a 18. – 29. 7. 2011. Městská knihovna na nám. E. Beneše 1 je otevřena 
i o prázdninách.

Půjčovní doba o prázdninách

80 let:
Miloslava Sýkorová

Hana Průšová
Marie Novotná

Miluška Školníková

85 let:
Dobroslava Kroupová

Vlasta Veselá

V mìsíci květnu oslavili životní výroèí
a souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

90 let:
Věra Zelenková

více než 90 let:
Marie Kubecová

ODDĚLENÍ PRO 
DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

Pondělí   8 – 17
Středa      8 – 17
Pátek        8 – 17

ODDĚLENÍ PRO 
DĚTSKÉ ČTENÁŘE

Pondělí    8 - 11     12 - 16
Středa       8 - 11     12 - 16

DŮM KULTURY MILEVSKO ve spolupráci s KVĚTINÁŘSTVÍM ROMANTIK
vypisují 2. ročník fotografické soutěže

O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU
Do soutěže budou přijímány od každého soutěžícího maximálně 2 
fotografie s motivem rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, per-
goly apod. Snímky zasílejte do 31. srpna 2011 na e-mail soutez@dkmi-
levsko.cz, poštou na adresu DK Milevsko, Nádražní 846, Milevsko nebo 
noste osobně do kanceláře DK (rozměr fotografie 10x15 cm). Přihláše-
né fotografie musí obsahovat tyto údaje: jméno, příjmení a bydliš-
tě autora; telefonní číslo, popř. e-mailovou adresu; stručný název; 
prohlášení, že výše jmenovaný je autorem fotografie. Odborná 
komise vybere nejpozději do 15. září 2011 tři fotografie, jejichž majitelé 
obdrží věcné ceny. Na malý dárek se mohou těšit všichni soutěžící.

Ve středu 27. července od 19 hodin zavítá do amfiteátru Domu kultury 
čtyřčlenná skupina bubeníků s názvem Jumping drums. Tvorbu Jum-

ping Drums inspiruje sám život v jeho plné kráse relativity dobra a zla. Jak 
sami  bubeníci  Jumping 
Drums  říkají,  hudba  se 
dá vnímat nejen ušima, 
ale celým tělem, můžete 
ji  nechat  promlouvat 
k  vašim  duším,  nechat 
ji  burcovat  vaše  spí-
cí  vědomí.  Poslouchejte 
a nechávejte se strhnout 
proudem  její  energie. 
Jumping Drums jsou tu, 
aby svým živým koncer-
tem, atmosférou, zabou-
chali na vrata vašich ulit 
tak,  že  je  sami  zatouží-
te  rozbít,  nadechnout 
se  a…  ostatní  je  už  na 
vás.  Prožijte  s  Jumping 
Drums  strhující  bube-
nickou show – vítejte ve 
světě Jumping Drums.

Bubenická show 
v amfiteátru Domu kultury
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Jedná  se  o  zařízení  fungující  s  vysokou  efektivitou  na  poli  prevence.  Je 
vhodné především pro úseky, kde řidiči opětovně nerespektují maximální 
povolenou rychlost a ohrožují bezpečnost. Týká se to především míst, kde 
jsou ohroženi chodci a děti a kde je častý provoz. Systém výrazně přispívá 
k bezpečnosti v obcích a městech a snižuje nehodovost. Město Milevsko 
disponuje  v  současné  době  čtyřmi  pří-
stroji, které se nám osvědčily, neboť na 
převážnou většinu řidičů působí kladně 
a donutí je ke snížení okamžité rychlos-
ti vozidla na rychlost v místě povolenou. 
Tři  z  těchto  přístrojů  máme  umístěny 
na pevných stanovištích, a to na příjez-
dech do města od Bernartic u Suchano-
va  rybníka,  od  Zvíkova  na  „Šibeňáku“, 
třetí měřič je v místní části Velká, kde je 
umisťován střídavě ve směru od Milevska nebo od Zvíkova. Čtvrtý měřič 
je opatřen solárním zdrojem a jeho umístění budeme postupně využívat 
v různých lokalitách města, dle potřeby. Nyní je umístěn v Blechově uli-
ci a postupně bude využíván v Petrovické, Dukelské, Nádražní a dalších 
frekventovaných ulicích.

Ing. František Kabele, 
vedoucí odboru

V pátek 17. června se Taneční skupina EFK zúčastnila Mistrovství Čes-
ké republiky soutěže Evropa2 Taneční skupina roku tour 2011, na kte-

rou se probojovala přes dvě postupová kola. Prvním bylo kolo regionál-
ní za kraje  Jihočeský a Vysočinu, konané v dubnu v Třeboni, které EFK 
s velkým náskokem vyhrálo. Druhým postupovým kolem, mistrovstvím 
Čech, si EFK prošlo v Praze, kde obsadilo krásné třetí místo. Pro taneč-

ní skupinu z menšího města, jako je Milevsko, která funguje teprve čtvr-
tým rokem a díky tomu nemá, v porovnání s ostatními skupinami z větších 
měst, tak velikou základnu, zkušenosti a jméno, by byla jen účast na Mis-
trovství vítězstvím. EFK však nezaváhalo a podtrhlo své  letošní úspěchy 
druhým místem, které jim vyneslo titul „vicemistr České republiky pro rok 
2011 v disciplíně hip-hop v kategorii dospělí“. Získaný titul není jen oceně-
ním choreografie „Gravitace“, se kterou EFK soutěžilo, ale také symbolem, 
že i malá a neznámá skupina může v obrovské konkurenci uspět a přináší 
skupinu i město Milevsko do podvědomí úplně novému okruhu lidí.

Jarda „Jerry“ Kálal

TS EFK vicemistrem ČR 
pro rok 2011

Máte zájem dostávat Milevský zpravodaj 
v elektronické podobě?

Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz a my vám jej každý 
další měsíc zašleme.

Milevsko – Cyklotoulky
se budou vysílat na TV Barrandov

27. července od cca 16.10 hodin

Dne  1.  6.  2011  převzal  starosta  města  Milevska  Bc.  Zdeněk  Herout 
z  rukou ředitele Hasičského záchranného sboru  Jihočeského kraje  - 

Územního  odboru  Písek 
plk.  Ing.  Luboše  Broulima 
speciální  požární  automo-
bil LIAZ 101 CAS 24. Auto-
mobil daroval městu Milev-
sku  pro  jednotku  Sboru 
dobrovolných hasičů města 
Milevska – Milevsko Hasič-
ský záchranný sbor Jihočes-
kého kraje zastoupený jeho 
ředitelem plk. Ing. Lubomí-
rem  Burešem.  Slavnostní-
mu převzetí na nám. E. Beneše v Milevsku byli přítomni další příslušníci 
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a členové jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů v čele 
s  jejím  velitelem  Davi-
dem  Matouškem.  Speciál-
ní požární automobil LIAZ 
101 CAS 24, který nahradí 
ve  službě  dosud  používa-
ný  automobil  typu  Škoda 
706 RTH CAS 25, význam-
ně přispěje k vyšší technic-
ké  vybavenosti  jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů 
města Milevska – Milevsko.

Dar městu Milevsku

Dne 23. května proběhla v Českých Budějovicích soutěž žáků základních 
uměleckých škol ve hře na elektronické klávesové nástroje. Zúčastni-

lo se  jí 38 mladých muzikantů 
z  několika  jihočeských  ZUŠ. 
Také  ZUŠ  Milevsko  zde  měla 
své zastoupení žákyněmi ze tří-
dy  p.  uč.  Jolany  Staré.  A  byla 
to  účast  velmi  úspěšná.  Zuza-
na  Dvořáková  i  Alena  Pučelí-
ková  získaly  ve    své  kategorii 
1. místa a Alena Pučelíková se 
stala  dokonce  absolutní  vítěz-
kou  soutěže!  Byla  to  v  tomto 
školním  roce,  po  výborných 
vystoupeních zejména v klavír-
ní a kytarové soutěži, další skvělá reprezentace školy i města Milevska. Bla-
hopřání putuje za úspěšnými žákyněmi i jejich vyučující (na snímku).

V. Horek, foto P. Pich

Úspěch žákyň ZUŠ Milevsko

Odbor dopravy

Informační panely pro měření rychlosti
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Letošní ročník přeštěnického festivalu nabídne zatím zřejmě největší  
hudební  mix  historie.  Na  třech  scénách  se  představí  téměř  60  kapel 

z Čech i zahraničí. Aneta Langerová, MIG21 v čele s Jiřím Macháčkem, UDG, 
Sunshine, Wohnout, zpěvačka Debbi nebo charismatický písničkář Tomáš 
Klus spolu s italskou pop punkovou partou Vanilla Sky a argentinským ska 
reggae orchestrem Karamelo Santo budou tvořit hlavní taháky legendárního 
festivalu. Nicméně uvidíme a uslyšíme také spoustu dalších zajímavých sku-
pin, ze kterých dozajista ční kultovní undergroundová skupina Plastic Peop-
le of the Universe. Příznivce klasického hard rocku potěší vystoupení ACDC 
revivalu. Novinkou letošního festu je sobotní taneční scéna obsazená žánry 
jako hip hop nebo rap. Nebude chybět také divadelní představení a zábav-
né centrum G-city. Pro nedočkavce je připraven ve čtvrtek mejdan, který je 
zdarma! Na něm vystoupí  také skupiny KEKS, Bohemian Acoustic Music 
nebo Cirkus Vladimir. Vstupenky jsou k mání v Drogerii Václav Mára. Infor-
mace naleznete na www.prestenice.cz a www.facebook.com/prestenice

Pestrý hudební mix 
na festivalu v Přeštěnici

Závěr  školního  roku  je  vždy  spojen  s  hod-
nocením.  Dobře  odvedenou  práci  je  potře-

ba ocenit. Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem žákům, kteří úspěšně reprezentovali naši ško-
lu. V didaktických soutěžích byli jako již tradičně 
nejúspěšnější v přírodovědných soutěžích. Žák 7. 
r. Tomáš Řezáč zvítězil v okresním kole Zeměpis-
né olympiády, v krajském kole obsadil výborné 2. 
místo a úspěšně reprezentoval i v celostátním kole 
soutěže Eurorébus. Výrazně se naši žáci prosadili 
v okresním kole Matematické olympiády: 1. mís-
to obsadil Daniel Divíšek z 8. r. a žáci 5. r. získa-
li první tři místa: 1. - 2. místo Kateřina Kovando-

Úspěchy žáků 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
vá a Štěpánka Slámová, 3. místo Štěpán Komárek. 
Umístění do 10. místa v okresních kolech didak-
tických soutěží dále získali: Martin Hejl (Zeměpis-
ná olympiáda), Jan Marvan, Tomáš Řezáč, Jaroslav 
Dvořák, Zuzana Šilhanová (Matematická olympi-
áda),  Kateřina  Hejnová  (Chemická  olympiáda), 
Jaroslav Dvořák, Karolína Holánová, Tomáš Pilík 
a Daniel Divíšek (Fyzikální olympiáda). V okres-
ní  soutěži  Hlídek  mladých  zdravotníků,  orga-
nizované  ČČK,  zvítězilo  družstvo  I.  stupně  ve 
složení  Eliška  Reindlová,  Jan  Volf,  Pavel  Hroch, 
Filip  Kolařík,  Petr  Pilnáček  a  Eliška  Jedličková. 
Žáci  II.  stupně  (Tomáš  Řezáč,  Gabriela  Kopen-

cová, Nikola Dadejová, Patrik Houska, David Pe-
šek) obsadili 3. místo. V soutěži Mladý záchranář, 
pořádané  Hasičským  záchranným  sborem,  žá-
ci I. stupně skončili 1., žáci II. stupně 4. V obou 
soutěžích mladší žáci úspěšně reprezentovali ško-
lu  také  v  krajském  kole.  Mezi  největší  sportovní 
úspěchy patří postup do celostátního kola atletic-
ké soutěže Kinderiáda, 2. místo v minifotbalu  Mc 
Donald´s Cupu a Atletickém přeboru. Ředitelství 
školy děkuje všem žákům i pedagogům, kteří jsou 
ochotni pracovat nad rámec svých povinností.

Mgr. Marie Jelenová, 
zástupce ředitele 1. ZŠ Milevsko
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Fotoobjektivem …

Velké poděkování všech dětí i zaměstnankyň 
MŠ za báječnou oslavu patří panu Vladisla-
vu Klímovi, který dětem z MŠ Kytička k jejich 
svátku  věnoval  Den  her.  Uznání  a  dík  pat-
ří  i panu Martinu Křížovi, který vše zajistil 
a zrealizoval. Děkujeme. Marcela Brčková

Budoucí školáci z MŠ Klubíčko si poslední spo-
lečné  chvíle  opravdu  užívají.  Ve  čtvrtek  16. 
června se děti proměnily v indiány. Po návratu 
z indiánské stezky, kde prokázaly svou odvahu 
a obratnost, na ně čekalo překvapení - za zvuku 
bubnů si zatancovaly svůj válečný tanec kolem 
totemu a připravily si indiánskou hostinu.

V městské knihovně proběhlo pasování prvňáč-
ků na čtenáře. Na snímku skřítek Abecedníček 
pasuje jednoho z nových čtenářů.

Setkání  důchodců  v  penzionu  Lidovka  zpří-
jemnilo vystoupení dětí z MŠ Klubíčko. Foto-
grafie je z pohádky O Sněhurce.

Celostátního kola Kinderiády v Praze na sta-
dionu Slávie se zúčastnilo celkem 43 škol z celé 
republiky. Žáci 1. ZŠ T. G. Masaryka obsadili 
pěkné 11. místo.

V  pondělí  20.  června  proběhlo  v  sále  ZUŠ 
v  Milevsku  slavnostní  předávání  maturitní-
ho vysvědčení studentů SOŠ a SOU Milevsko. 
Na  snímku  přijímá  Zdeněk  Hron  gratulace 
od ředitelky školy Dagmar Švárové a starosty 
města Zdeňka Herouta.

Pásmo písní na texty dětí z terezínského ghetta 
přijel do milevské Galerie M ve středu 8. červ-
na uvést skladatel Daniel Dobiáš (vpravo) spo-
lu s Dagmar Šímovou, která přežila díky pomo-
ci sira Nicolase Wintona emigrací do Londýna. 
Vyprávění  bylo  doplněno  interpretací  básní, 
které výborně přednesly studentky milevského 
gymnázia Kateřina Mošanská, Nina Radosto-
vá  a  Daniela  Tollingerová,  které  na  recitaci 
básní připravovala prof. Jana Beránková.

V  úterý  7.  června  přijel  do  Milevska  soubor 
Malá scéna Zlín s pohádkou Křemílek a Vocho-
můrka. Amfiteátr Domu kultury byl za sluneč-
ného počasí zaplněn dětmi všeho věku.

V pátek 10.  června si mohli občané a náv-
štěvníci  Milevska  prohlédnou  na  nám.  E. 
Beneše  vozy,  které  budou  zajišťovat  spoje 
na zavolání.

V sobotu 18. června uspořádal Milevský smí-
šený  sbor  koncert  v  římskokatolickém  kláš-
terním  kostele  Nanebevzetí  Panny  Marie 
v Bechyni.

Ve  čtvrtek  2.  června  proběhly  na  hřišti  u  1. 
základní  školy  v  pořadí  již    čtvrté  Sportov-
ní hry mateřských škol. Zúčastnilo se jich cel-
kem 11 školek z Milevska a blízkého okolí. Na 
snímku si pro svou odměnu běží děti z vítěz-
né školky Sluníčko Milevsko. Na druhém mís-
tě  se  umístila  MŠ  Klubíčko  a  na  třetím  MŠ 
Pastelka.
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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. července 2011 na telefonní číslo 
605 253 000, získají vstupenku na film Lidice, který uvede milevské 
kino Bios eM od 29. do 31. července. K odpovědi nezapomeňte při-
pojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
a) Kostel sv. Bartoloměje, nám. E. Beneše, b) vinárna Zámeček, 
Nádražní ul., c) kostel Panny Marie, klášter
Výherci: Helena Hlavínová, Milevsko, Jana Pecháčková, Milevsko, 
Vlasta Benešová, Milevsko

a b c

Ve čtvrtek 9. června  přivítal starosta Bc. Zdeněk Herout v obřadní síni rad-
nice nové občánky města Milevska. Zleva Leona Kalejová, Sofie Stejskalová 
a Adéla Šifaldová.

Noví občánci města

Dalšími novými občánky města jsou zleva Lukáš Polodna, Nela Millerová, 
Jakub Kalina, Filip Weber a Jana Hanusová.

Ve čtvrtek 16. června byli přivítáni zleva Michal Urban, Tereza Pohunková, 
Jan Kaleja a Daniel a Lukáš Vlkovi.

Dalšími  novými  občánky  jsou  zleva  Daniela  Vančíková,  Ondřej  Mrakeš, 
Vojtěch Truc a Laura Košťálová. 


