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se koná ve středu 17. 6. 2009
od 17 hodin ve velkém sále Domu kultury.

V sobotu dne 23. května  
2009 připravili pracovníci 
Milevského muzea ve spolu-
práci s Domem kultury v rámci 
muzejní výstavy Pára na kole-
jích nostalgickou jízdu parního 
vlaku. Cesta začala na nádraží 
v Milevsku a pokračovala 
s občerstvovacími  a hudeb-
ními zastávkami v Branicích 
a v Červené nad Vltavou až 
do Vlastce, odkud pak soupra-
va nastoupila zpáteční cestu 
do Milevska. Stará lokomo-
tiva řady 310 vyrobená roku 
1906 táhla pět historických 
vagónů, ve kterých cestovalo 
kolem 400 cestujících. Větší 
počet vagónů by už byl nad 
síly starého stroje, která pama-
tuje ještě časy císaře Františka 
Josefa I.  Na milevském nádraží 
byl pro malé diváky připraven 
dětský parní vláček, pro velké 
návštěvníky pak ruční drezí-

na. Fungovala zde i speciální 
vlaková pošta a návštěvníci 
si mohli vybrat z množství 
pohlednic a knih s železniční 
tematikou. Milevské muzeum 
připravilo k této příležitosti 
i reprint jednoho z čísel časopi-
su Zpravodaj hospodářského 
spolku v Milevsku z prosince 
1889, kde se popisuje příjezd 
prvního vlaku do Milevska 
a je zde také uveden ceník 
tehdejšího jízdného. Zároveň 

vydalo muzeum k 120. výročí 
železnice v Milevsku i dobo-
vou pohlednici mostu na Čer-
vené z roku 1916. Obě tyto 
tiskoviny jsou k dostání také 
v Milevském muzeu. Pro potě-
šení návštěvníků zahrála na  
nádraží malá dechovka pana 
Vachty a country skupina Čty-
řválec. Počasí celé akci přálo, 
a tak se jízda parního vlaku 
stala pro mnohé příjemným 
zážitkem.               Vl. Šindelář

PáRA NA KOLEJÍCH
NOStALgICKá JÍZDA 

PARNÍHO VLAKU
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Volby do Evropského parlamentu na území České republiky 
upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského par-
lamentu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).

Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území 
České republiky konat? (§ 3 zákona)

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR ko-
nat ve dnech 5. a 6. června 2009. Dne 5. června 2009 (pátek) 
se bude hlasovat od 14.00 do 22.00 hodin a dne 6. června 
2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 do 14.00  hodin.

Za jakých podmínek má občan České republiky právo 
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území 
České republiky ? (§ 5, § 28 a § 36 zákona)

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do 
Evropského parlamentu na území České republiky za předpo-
kladu, že 

• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva 

VOLBy DO EVROPSKéHO PARLAMENtU
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu, popřípadě hlasuje  na voličský průkaz 
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze 

hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobo-
dy z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti 
k právním úkonům.

Jak volič hlasuje? (§ 37 zákona)
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, 

vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích líst-
ků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací  
lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na 
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů  
dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho 
posuzování vliv. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obál-
ku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.                                                                               n
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RADA  MĚSTA  MILEVSKAIng. Roman Škrabánek, 
kandidát do EP za Nezávislé

Volby do Evropského parlamentu se blíží a víc, než kdy 
jindy bychom se měli zamyslet, kdo  nás bude na tomto pos-
tu zastupovat. Členové Asociace českých cestovních kance-
láří a agentur velice pozitivně přijali možnost kandidatury 
prezidenta této Asociace pana ing. Romana Škrabánka.

Zeptali jsme se ho, proč kandiduje do Evropského parlamentu?
Chtěl bych, aby se rozhodování Evropského parlamentu vrá-

tilo tam, kam patří, tj. k občanům členských zemí EU, kteří své 
zástupce volí a které Evropský parlament zastupuje. Přirozenou 
povinností a lidskou slušností zvolených zástupců by mělo být 
přijímat rozhodnutí v souladu se zájmy svých voličů – o názory 
občanů, občanských a profesních sdružení by se sami měli aktiv-
ně zajímat. Projednávaná témata by měla být zástupci co nej-
více prezentována a občané by rozhodně měli mít v povědomí, 
kdo je v EP, jedné ze tří evropských institucí s rozhodovací pravo-
mocí, zastupuje. Současný stav je takový, že málokterý občan 
České republiky ví, kolik má ČR europoslanců,  vyjmenovat např. 
5 z nich je pro běžného občana nesplnitelný úkol. Z vlastní zku-
šenosti vím, že stávající zástupci, až na čestné výjimky, nepře-
kypují zájmem o názory nás, občanů a našich občanských  
a profesních sdružení. Kandiduji proto, aby při rozhodování  
v EP byly více brány v potaz názory těch, o kterých je rozhodová-
no, aby nebylo rozhodováno o nás bez nás. 

Proč právě za Nezávislé?  

Hned z několika důvodů. Tím rozhodujícím je, že politické 
hnutí Nezávislí dává svým kandidátům možnost rozhodovat 
se nezávisle, tj. možnost rozhodovat se na základě vlastních 
úsudků, bez politických závazků k  politické straně a jejímu poli-
tickému aparátu. A to je pro mě jako nestraníka důležité. Blízká 
je mi i skutečnost, že Nezávislí se rozhodli sestavit kandidátku 
z odborníků ve svých profesích, nikoli z politiků. 

Jakou máte osobní zkušenost s legislativním procesem v EU?
Myslím, že poměrně velkou. Vzhledem k tomu, že zastá-

vám funkci prezidenta Asociace českých cestovních kanceláří 
a agentur a jsem i členem užšího vedení evropské asociace 
ECTAA, která sídlí v Bruselu a která se účastní připomínkování 
evropské legislativy s dopadem na cestovní ruch, měl jsem mož-
nost dostatečně se seznámit s celým legislativním procesem, 
počínaje konzultacemi na úrovni Evropské komise, následnými 
konkrétními návrhy nařízení či směrnic Evropské komise, jejich 
projednáváním v Evropském parlamentu a příslušných výbo-
rech až po projednávání v Radě Evropy. Osobně se účastnil řady 
evropských jednání a také jsem připomínkoval některé návr-
hy evropských právních aktů z oblasti cestovního ruchu. Svou 
praktickou zkušenost bych tak mohl produktivně využít při prá-
ci v Evropském parlamentu.

A podpora voličů?    

Do voleb vstupuji jako odborník s velkou podporou členů 
AČCKA. Naše asociace má své nezastupitelné místo na poli ces-
tovního ruchu, je mediálně velmi známá a těší se velké důvěře 
veřejnosti. Naší práci mohou lidé sledovat z pravidelných medi-
álních výstupů mého nejbližšího spolupracovníka a tiskového 
mluvčího naší asociace, pana Tomio Okamury, který je nepře-
hlédnutelný. Věřím, že podporu mé kandidatuře projeví i Vaši 
čtenáři, kterým není lhostejná stávající politická situace v ČR.

www.skrabanek.cz
CK NEAN tOUR podporuje volbu ing. Škrabánka.

Informace z jednání RMM
10. schůze RMM dne 21. 4. 2009:

Na 10. schůzi Rady Města Milevska byl radním předložen 
přehled o finanční podpoře v roce 2008, rada poskytnutí fi-
nanční podpory příjemcům schválila. Dále rada souhlasila se 
zavedením veřejné služby v Milevsku v souladu s ustanovením  
§ 18 a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  
ve znění pozdějších předpisů a schválila smlouvu o zabez-
pečení veřejné služby s obchodní společností Služby Města 
Milevska, spol. s r.o. Radní vzali na vědomí předloženou infor-
maci o výsledku dotazníkové akce – předběžný průzkum 
zájmu o koupi nájemních bytů v čp. 126, 127, 128, 145, 146, 
147 nám. E. Beneše v Milevsku a uložila odboru investic a 
správy majetku připravit podklady k realizaci dotačního titu-
lu. Členové rady také souhlasili s provedeným výběrovým 
řízením na dodavatele vnitřního vybavení šaten zimního 
stadionu a sportovní haly související s investiční akcí „Milev- 
sko – centrum zdravého životního stylu – zkvalitnění infra-
struktury pro volný čas – 1. etapa“ a rozhodli uzavřít smlouvu 
o dílo s firmou PARSEK v. o. s., České Budějovice.

11. schůze RMM dne 6. 5. 2009:

Rada Města Milevska na své mimořádné schůzi schválila 
předložit záměr na rozšíření bezbariérových tras města Milev-
ska do Národního rozvojového programu mobility pro všech-
ny, dále schválila návrh dohody o partnerství a spolupráci 
mezi Městem Milevskem a obecně prospěšnou společností 
Dům pro seniory 1 Milevsko.

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

RADA MěStA MILEVSKA v působnosti Valné  
hromady SPOS Milevsko s.r.o. na svém jednání 19. května 
rozhodla o bezplatném využívání sportovišť ve správě 
SPOS Milevsko pro děti a mládež v oddílu Hockey club 
ZVVZ Milevsko, o.s. do výše uznatelných nákladů nevypla-
cené neinvestiční dotace pro druhé čtvrtletí 2009 od města 
Milevska.

Rozhodnutí Valné hromady vycházelo ze snahy o zachová-
ní hokeje v Milevsku, podpory mládeže, zajištění přípravy pro 
nadcházející sezonu, vleklé finanční potíže HC ZVVZ Milevsko 
o.s. a využití letního povrchu zimního stadionu pro in-line 
bruslení. Vzniklý výpadek příjmů SPOS Milevsko bude řešen 
navýšením provozní dotace, ze strany města Milevska.

Michal Polanecký, místostarosta 

grantový program KULtURA 2009 
Rada Města Milevska projednala na svém zasedání 19. květ-

na Grantový program Kultura 2009. 
Pro letošní rok byla celková částka na tento program navý-

šena na 200 tisíc Kč. Maximální výše poskytnutého grantu 
byla omezena částkou 20 tisíc Kč na jeden projekt. 

Celkem přišlo 28 žádostí, které posoudila hodnotící komi-
se. Hlavním kritériem pro posuzování bylo podpořit zejména 
propagaci místní kultury a kulturního vyžití dětí a mládeže. 
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Pro znační převis požadovaných finančních prostředků 
nebylo možné uspokojit všechny projekty v plné výši, jelikož 
požadovaná částka dosahovala téměř půl milionu Kč. 

Jedinou nekrácenou žádostí byla akce podaná Klubem 
přátel Milevského dětského sboru, který byl pozván za svo-
ji úspěšnou činnost na Mezinárodní festival Malta 2009.  
Hodnotící komise chtěla tímto rozhodnutím vyjádřit oce- 
nění a poděkování A. Maršálkové za její dlouholetou práci 
s dětským sborem.

„Hodnotící komise doporučila RMM částku na grantový 
program kultura 2010 navýšit“, zhodnotil projednávání bodu 
místostarosta Václav Pavlečka. RMM po menších úpravách 
grantový program schválila.                                                            n

CENA VODy V SOUVISLOStECH
Zastupitelstvo Města Milevska na svém zasedání dne 6. 5. 

2009 rozhodlo o nových cenách za vodné a stočné. V minu-
losti byl vytvořen model dvousložkové ceny, který zůstává 
zachován.  Pevná složka – paušál za domácí a bytové vodo-
měry má nezměněnou hodnotu 35,- Kč měsíčně, tj. 420 Kč 
ročně. Hodnota pohyblivé složky se zvyšuje o 1,48 Kč, tj. na 
46,75 Kč za m3. Všechny uvedené ceny jsou bez 9% DPH. 

Výše uvedené usnesení zastupitelstva svádí k zjednodušené 
úvaze: „Zase nám zdražili vodu!“. V následujících řádcích se po-
kusím nastínit problematiku výpočtu ceny a nechám na každém, 
nechť  posoudí, zda je současná cena nízká či vysoká.

Provozování vodohospodářské (VH) infrastruktury města 
Milevska se uskutečňuje společností 1. JVS na základě nájem-
ní smlouvy. Tzn. majetek zůstává městu, vodohospodářská 
společnost zabezpečuje kompletní zabezpečení provozu 
včetně provozní údržby a havarijních oprav. Nájemce vykoná-
vá všechny provozní i administrativní činnosti a nese i riziko 
neúhrady od spotřebitelů. Součástí ceny jsou vykázané nákla-
dy, nájem městu a zisk nejvýše 10%.

Ekonomika: Město zabezpečuje rozvojové a rekonstrukč-
ní investice na tomto majetku. Tyto investice by měly být 
pokryty nájmem  tedy za předpokladu, je-li dostatečný. 
Za odpovídající hodnotu lze považovat výši přirozené repro-
dukce. Ale jak k této sumě dospět?

Ocenění: V uplynulém roce jsem uskutečnil mnoho jednání 
s 1. JVS, společně byl oceněn VH majetek včetně stanovení 
životností jednotlivých částí i celku. 

Celková pořizovací hodnota VH infrastruktury (dle metodi-
ky) města:  je cca 448 mil. Kč (bez DPH). Metodou váženého 
průměru je průměrná odpisová doba = 55 let. Jednoduchým 
vydělením jsme získali potřebné roční tempo obnovy VH 
infrastruktury ve výši 8,15 mil. Kč. Toto je hodnota, kterou 
bychom měli vkládat do VH majetku, aby se nezhoršoval jeho 
stav  tzn. hodnota jaký by měl být nájem. 

Skutečnost: Jaká byla skutečnost v minulých letech (2003-
2008)?  Nájem neustále narůstal až na 4,1 mil. Kč v roce 2008, 
ale do investic se nevracela ani polovina této hodnoty. V pro-
sinci 2008 zastupitelstvo MM schválilo plán oprav a financo-
vání na následující léta, v němž je již počítáno s investicemi 
nad reprodukční hodnotou. Součástí tohoto plánu je i nárůst 
nájemného ročně o 10% až na vykalkulovanou cenu. 

Závěrem: Takovýmto postupem byla vykalkulována 
položka, která znamenala největší podíl na zdražení ceny 
vody.  Pro rok 2009/10 nájemné navýšilo na 4.51 mil. Kč. Pokud 
připočteme i drobný nárůst dalších nákladů (také podrobně 

kalkulovány a rozpočítávány) , považuji výsledný nárůst ceny 
cca o 3% za přijatelný.

Nepomohou analýzy byť sebedokonalejší, ale reálné chování 
občanů a zastupitelstva včetně myšlení na budoucnost.

Zpracoval Ing. Miroslav Doubek 

Město pro byznys 
na jihu Čech  
pro rok 2009

Výsledky krajských kol. Projekt  – Které město nejvíce přeje 
podnikání?

1. Vimperk, 2. Třeboň, 3. Blatná, 4. Trhové Sviny, 5. Písek, 6. 
České Budějovice, 7. Český Krumlov, 8. Bosňany,  9. Milevsko, 
10. Dačice, 11. Tábor, 12. Jindřichův Hradec,13. Strakonice 14. 
Prachatice, 15. Kaplice, 16. Týn nad Vltavou, 17. Soběslav.

Cenové podmínky jsou nejlepší v Milevsku
Výše cen se promítá do nákladů jak firmám, které musí  

zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, 
tak občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá pla-
tová očekávání. Nejnižší ceny sledovaných položek jsou  
v Milevsku. Je zde nulový poplatek za pobyt, nízký poplatek 
za stánek a ceny vodného a stočného jsou v Milevsku o 13 % 
nižší. Naopak na konci žebříčku je samotná krajská metropo-
le. Jsou zde vysoké poplatky a pro firmy cena za odvoz odpa-
du, a kdo si zde chce koupit nemovitost, musí počítat s o 60 % 
vyššími cenami za byty a s třikrát dražšími cenami pozemků. 
Daň z nemovitosti je tu však druhá nejnižší.                               n
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to je tak a ne jinak. Nemyslím, že bych měl v novinách vymýšlet něco, 
co již někdo kompetentní podrobně zpracoval. 

Tento materiál jistě není tajný a asi tedy není problém jej veřejnos-
ti představit.

MUDr. Miroslava Pučelíková (KDU-ČSL)
Myslím si, že by bylo možné vybírat za prv-

ní hodinu parkování 5 Kč a za každou další, byť  
i započatou 10 Kč. Tím by nebyla parkovací mís-
ta stále obsazena. Mnoho lidí si potřebuje vyřídit  
věci v krátkém časovém intervalu a pak je na zvá-
žení, zda by první půlhodina nebyla za  symbolic-
kých 5 Kč, a další hodinové intervaly za 10 Kč.

Mgr. Martin třeštík (ČSSD)
Pokud je to technicky proveditelné, nastavil 

bych první půlhodinu na 5 Kč, další hodinu za 
20 Kč, každou další  hodinu třeba  na 30 Kč nebo  
i víc, aby se neprodražilo krátké zastavení a pokud 
možno vyloučilo příliš dlouhé parkování.“

Ing. Bohuslav Beneš (KSČM)
Nebude se vyjadřovat.
 
Ing. Miroslav Doubek (ODS)
Placené parkování řeší základní problém: 

„Pokud je něco zadarmo je toho nedostatek.“ Ale 
placení by nemělo výrazně omezovat obyvatele 
ani návštěvníky, pouze umožnit zaparkovat tomu, 
kdo to potřebuje.  Můj návrh: První půlhodina až 
hodina zdarma (nebo za symbolický poplatek), 
poté každá hodina á 10 Kč.  To vše pouze v době  7 
až 17 hod., přes noc parkování pro obyvatele zdarma.

Jiří Herout (ČSSD)
Neodpověděl.

Ing. Martin Husa (ODS)
První 1/2 hodina zdarma, každá další 1/2 hodina 

10 CZK v čase od 7.30 do 18.00 hod. v pracovních 
dnech. Ostatní hodiny a dny bez placení. Logiku  
v tom nehledejte, vycházím z cen ostatních měst 
a své vlastní úvahy (kupní síla, možnost parková-
ní, rentabilita zařízení pro výběr atd.).

Alena Knotová (KDU-ČSL)
Sazby za parkování ve městě bych nechala na posouzení dopravní 

komisi a odboru dopravy MěÚ. Mohly by být obdobné jako v okol-
ních srovnatelných městech.

JUDr. Oldřich Kofroň (ODS)
Sazby za parkování bych ponechal na dosavadní výši. Považuji je 

za přiměřené. 
 
MUDr. Jitka Kofroňová (KSČM)
5 Kč 1 hodina, 10 Kč další hodina, bez jakékoliv logické úvahy.

Ing. Lubomír Šrámek (ODS)
Ohledně cen za parkování jsme měli již diskusi 

na dopravní komisi města. Zavedení parkovacích 
automatů a sazby za parkovné musí mít regulační 
charakter tak, aby se zvýšil komfort parkování ve 
středu města a aby dlouhodobě parkující auto-
mobily neblokovaly místa návštěvníkům města. 

PLACENé PARKOVáNÍ 
V Milevsku se ve středu města (nám. E. Beneše 420, Riegro-

va ul., Husovo nám.  …)  připravuje placené parkování s výbě-
rem pomocí parkovacích automatů. 

Bude nutno stanovit režim a ceny za parkování. Přestože 
je rozhodnutí v kompetenci Rady Města Milevska, jistě bude 
zajímat naše čtenáře pohled všech zastupitelů. 

OTáZKy: 
Jaké byste navrhl(a) sazby za parkování?  
Na základě jaké logické úvahy?

Zdeněk Herout, starosta (ODS)
Na RMM budu navrhovat 5 Kč/hod.
Pomocí parkovacích automatů chceme regu-

lovat parkování v centru a ne vydělávat na ob-
čanech. Věřím, že takto  pomůžeme jak podnika-
telům, tak i jejich zákazníkům. Celý systém bude 
v průběhu provozu monitorován a po nějakém 
čase vyhodnocen, jak z hlediska návratnosti in-
vestice, tak z hlediska efektu regulace parkování. Teprve na základě 
faktických údajů nastane čas zamýšlet se nad možným posunem 
ceny parkovného.  

 
Michal Polanecký, místostarosta (ODS)
V radě města budu prosazovat parkovné ve výši 5 Kč za hodinu  

s platností po celém městě, tzn. Milevsko bude jedna parkovací zóna 
a parkovací lístek bude platný všude, dokud nevy-
prší zaplacený čas. Takto bude předložen i mate-
riál do rady, jelikož mám odbor dopravy ve své 
kompetenci.

1) Jedná se o motivační částku, která by pro                  
     nikoho neměla být problém.
2) Podařilo se vysoutěžit kvalitní parkovací
     automaty za zajímavou cenu.
3) Bude se nově platit v místech, kde se nikdy neplatilo.
4) Cena nebude řidiče nutit hledat stání v bezplatných zónách.
5) Po zkušebním provozu lze s cenou vždy hýbat.

Ing. Václav Pavlečka, 
místostarosta (ČSSD)
Navržená výše parkovného by měla být pro 

parkující řidiče přijatelná, ale zároveň by měla 
plnit i funkci regulační, aby placené místo  
v centru města nebylo celý den obsazeno jedním 
automobilem. Navrhuji částku 10 Kč/hod.

 
MUDr. Zdeněk Hobzek (ODS)
Nebudu sám navrhovat cenu. Předpokládám 

projednání v radě města, kde bude předložen 
návrh od lidí za dopravu zodpovědných.  Tam věc 
probereme a doufám v konsensuální závěr.

Mgr. Josef Kašpar (SNK)
10 Kč

Ing. Pavel Procházka (ODS)
Předpokládám, že pokud již existuje konkrétní záměr na instala-

ci parkovacích automatů, tak je tento záměr doplněn i o kalkulace 
předpokládaných nákladů a výnosů, včetně důvodové zprávy, proč 
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Navrhoval jsem proto sazbu  na náměstí a v ulici Riegrova 20 korun 
za hodinu s minimální sazbou 10 korun. V ulicích mimo úplné cent-
rum města pak 10 korun za hodinu. 

Mgr. Dagmar Švárová (ČSSD) 
Myslím si, že sazba 10 Kč za hodinu parkování je dostatečná. Tato 

cena by měla platit první dvě hodiny, na další hodiny bych pak navr-
hovala cenu za parkování zdvojnásobit na 20 Kč, protože střed měs-
ta není odstavné parkoviště a dvě hodiny jsou dostatečně dlouhá 
doba na vyřízení potřebných záležitostí. Alespoň se může vystřídat 
více lidí. Dále bych navrhovala placení parkovného pouze ve všední 
dny v době od 8 do 17 hodin, o víkendu zdarma.

MUDr. Marie tibitanzlová (ČSSD)
Neodpověděla.

PharmDr. Lenka třeštíková (ČSSD)
Nebude se vyjadřovat.                                                                                n

Nová Pravidla pronajímání bytů
 PRO SENIORy A OSOBy SE ZDRAVOtNÍM  

OMEZENÍM V DOMECH  
S PEČOVAtELSKOU SLUžBOU MěStA MILEVSKA

 

Rada Města Milevska schválila dne 21. 4. 2009 nové znění 
pravidel pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním 
omezením v domech s pečovatelskou službou Města Milev-
ska (dále jen pravidla). Na základě změn obsažených v těch-
to nových pravidlech dojde k přehodnocení všech dosud 
podaných žádostí o přidělení bytu v domech s pečovatelskou 
službou a sestavení pořadníku žadatelů o přidělení bytu 
v domech s pečovatelskou službou.

Pořadník žadatelů bude sestaven Sociální komisí Rady  
Města Milevska podle následujících pevně stanovených hod-
notících kritérií:
– stupeň závislosti na pomoci jiné osoby /příspěvek na péči 
 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
 znění pozdějších předpisů/
– rozsah využívání sociálních služeb
– sociální situace žadatele /v domě není výtah; fyzicky ná- 
 ročné vytápění; chybějící WC, voda či koupelna v bytě/
– trvalý pobyt
– případné uvolnění městského bytu
– doba podání žádosti
– odmítnutí nabízené možnosti přidělení bytu v domě 
 s pečovatelskou službou /z celkového počtu získaných 
 bodů bude odečteno 35 bodů/.

Uvedený pořadník bude sloužit jako podklad pro rozho-
dování Rady Města Milevska při přidělování bytů v domech 
s pečovatelskou službou a bude veřejně přístupný na odbo-
ru sociálních věcí a na webových stránkách Města Milevska 
– www.milevsko-mesto.cz – v sekci sociální služby.

Žadatel je také nově povinen jedenkrát ročně svoji žádost 
písemně aktualizovat, tedy písemně oznámit odboru sociál-
ních věcí Městského úřadu Milevsko, zda na své žádosti trvá 
a zda u něj nenastaly změny, které by mohly mít vliv na jeho 
žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Tato 
aktualizace je povinná i v případě, že žádné podstatné změ-
ny nenastaly. Písemnou aktualizaci žádosti je třeba doručit na 

Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí, a to vždy v prů-
běhu měsíce července každého kalendářního roku, počínaje 
červencem 2010.

Dojde-li u žadatele o přidělení bytu v domech s pečovatel-
skou službou ke změnám, které by mohly mít vliv na bodové 
ohodnocení jeho žádosti /např. změna stupně závislosti na 
péči jiné osoby; změna rozsahu využívání sociálních služeb 
apod./, je třeba tyto změny Městskému úřadu Milevsko, 
odboru sociálních věcí, doložit i mimo termín stanovený pro 
roční aktualizaci žádosti. 

K vyřazení žádosti z pořadníku žadatelů dojde v následují-
cích případech:
1. Na vlastní žádost žadatele.
2. Žadatel uvedl do žádosti nebo jejích příloh nepravdivé 
 skutečnosti.
3. Žadatel odmítne provedení sociálního šetření v místě sku- 
 tečného pobytu.
4. Žadatel neprovede roční aktualizaci žádosti ani v  termínu  
 30 dnů po písemném upozornění.
5. Žadatel odmítne dvakrát nabídnutou možnost přidělení  
 bytu v domě s pečovatelskou službou (před projednáním  
 v radě města) nebo jedenkrát radou města již schválené  
 přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.
6. Žadateli vzniknou nesplacené závazky vůči městu, zřizo- 
 vaným organizacím nebo správcům nemovitého majetku  
 ve vlastnictví Města Milevska.
7. Žadatel začal trvale využívat pobytovou sociální službu.
 Pokud dojde k vyřazení žádosti z evidence na vlastní žá- 
 dost nebo vinou žadatele, může žadatel podat novou 
 žádost po uplynutí jednoho roku nebo po vyřešení nespla- 
 cených závazků. Dřívější zařazení žádosti do evidence  
 může schválit sociální komise.

Nové znění pravidel je platné od 1. 7. 2009.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na odboru soci-
álních věcí MěÚ Milevsko, Za Radnicí 95, Milevsko – 1. pat-
ro budovy Froll, kancelář č. 205, Pavlína Hajská, DiS. nebo na 
telefonním čísle 382 504138.

Pavlína Hajská, DiS., referentka odboru sociálních věcí

INfORMACE K VEřEJNé SLUžBě
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), umožňuje od 1. 1. 2009 
využít pro zaměstnání osob v hmotné nouzi nový institut 
„veřejná služba“, který doplňuje vedle veřejně prospěšných 
prací, krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby mož-
nosti zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě 
setrvávajících ve stavu hmotné nouze. Na základě písemné 
smlouvy lze tímto způsobem osoby v hmotné nouzi zapo-
jit do činností, které jsou konány ve prospěch obce a jejích 
občanů (udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 
zlepšování životního prostředí v obci, apod.).

Od 1. 1. 2009 se stanovují částky živobytí a v návaznosti na 
to i výše příspěvku na živobytí podle toho, zda osoba pobírá 
příspěvek na živobytí krátkodobě (tj. do 6 měsíců) nebo dlou-
hodobě (déle než 6 měsíců).

Částka živobytí osob, které budou pobírat příspěvek na 
živobytí déle než 6 měsíců a musejí si zvyšovat příjem vlastní 
prací, přitom nejsou účastny „běžného trhu práce“ nebo pro-
gramů aktivní politiky zaměstnanosti a vykonávají veřejnou 
službu:
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– alespoň 30 hodin měsíčně, odpovídá částce existenč- 
 ního minima zvýšené o polovinu rozdílu mezi život- 
 ním minimem osoby a existenčním minimem,
– alespoň 20 hodin měsíčně, odpovídá částce životního 
 minima,
– méně než 20 hodin měsíčně, odpovídá výši existenční- 
 ho minima.

Lhůta 6 měsíců se počítá od 1. 1. 2009, výkon veřejné služ-
by začne ovlivňovat výši příspěvku na živobytí od července 
2009. Aby nedošlo od 1. 7. 2009 ke snížení dávky na exis-
tenční minimum, osoba v hmotné nouzi musí odpracovat již 
v červnu 2009 v rámci veřejné služby minimálně 20 hodin.

Pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi si osoba vykoná-
vající veřejnou službu každý měsíc nechá potvrdit formulář 
„Potvrzení o vykonané službě“. 

PříKlAD:
Osoba (jednotlivec) pobírala po dobu 6 měsíců příspěvek na 

živobytí ve výši 3.126,- Kč. Od sedmého měsíce bude příspěvek 
na živobytí vyplacen:
	ve výši 2.020,- Kč (= existenční minimum), pokud osoba 
 nevykonává dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu 
 alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně,
	ve výši 3.126,- Kč (= částka životního minima), pokud osoba 
 odpracuje v rámci dobrovolnické nebo veřejné služby ales- 
 poň 20 hodin měsíčně,
	ve výši 3.679,- Kč (= částka životního minima zvýšená  
 o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenč- 
 ním minimem), pokud osoba vykonává dobrovolnickou 
 nebo veřejnou  službu v rozsahu min. 30 hodin měsíčně.
	pokud osoba nebude vykonávat veřejnou službu nebo 
 odpracuje méně než 20 hodin za měsíc, výše dávky klesne 
 na existenční minimum,
	pokud osoba odpracuje v rámci veřejné služby 20 – 29 hodin 
 za měsíc, výše dávky se bude rovnat částce životního mini- 
 ma
	pokud osoba odpracuje 30 a více hodin, dojde ke zvýšení  
 příspěvku na živobytí.

Informace k organizaci veřejné služby poskytne:
•	 Jana Vítková, DiS. – pověřený pracovník obecního úřadu, 
 tel.: 382 504 148,
•	Pavla Jansová, DiS. – referent na úseku dávek pomoci  
 v hmotné nouzi, tel.: 382 504 141,
•	Bc. Hana Augustinová – referent na úseku dávek pomoci 
 v hmotné nouzi, tel.: 382 504 120.

Pavla Jansová, DiS., referentka odboru sociálních věcí

Použité zářivky do popelnic nepatří
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do nádob na směs-

ný komunální odpad – mohou z nich při rozbití unikat nebez-
pečné látky. 

Správným místem pro odložení vyřazených světelných zdro-
jů (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je 
sběrný dvůr v areálu Služeb Města Milevska, spol. s r.o. v Kar-
lově ulici nebo sběrný dvůr na skládce Milevsko-Jenišovice, 
které slouží m.j. jako místa  zpětného odběru veškerého elek-
trozařízení z domácností. Mimo vysloužilých televizí, ledniček, 
praček, elektr. sporáků, malých spotřebičů jako např. vysava-
čů, žehliček, rádií, fénů, elektr.nářadí aj. zde můžete bezplatně 
odevzdat i zářivky nebo úsporky. Tyto světelné zdroje však 
musí být celé a nepoškozené, jinak nepodléhají zpětnému 
odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. Pokud se 
nepoškozené dostanou k recyklaci, bude možné z nich více 
než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) využít. U ostat-
ních elektrozařízení je obdobně  kladen důraz na to, aby byla 
odevzdávána kompletní.

Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i práv-
nické osoby a podnikatelé, aniž by se museli v případě ode-
vzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo 
jiným dokladem. 

Dalším  místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářiv-
ky a výbojky (obdobně též ostatní elektrozařízení), jsou prodej-
ny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou 
zpět tolik kusů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zá-
kazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru 
použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto 
informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektro-
zařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr 
vázal na nákup nových výrobků. 

Cílem je separovat elektrozařízení obsahující využitelné či 
nebezpečné látky od ostatního odpadu, který  končí na sklád-
kách nebo ve spalovnách.  

Zpětný odběr použitých světelných zdrojů (zářivek a výbo-
jek) zajišťuje smluvně pro naše město kolektivní systém EKO-
LAMP, zpětný odběr ostatních vyřazených elektrozařízení 
kolektivní systém RETELA.

Společnost EKOLAMP navíc instalovala do našich sběrných 
dvorů speciální sběrné nádoby a stejně jako RETELA přispívá 
na náklady spojené s provozem sběrného místa a plně hra-
dí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím město ušetří 
část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systé-
mu nakládání s komunálním odpadem.

Celý systém ekologického zpracování a recyklace vyřaze-
ných elektrozařízení však nemůže fungovat bez aktivního  
a vstřícného přístupu každého z nás. 

Odbor životního prostředí MěÚ Milevsko 
ve spolupráci s EKOlAMP s.r.o.

SPORTOVNě STřELECKý KLUB MILEVSKO POřáDá 
dne 21. 6. od 9 do 15 hodin 

NA StřELNICI DEN OtEVřENýCH DVEřÍ 
Veřejnost má možnost navštívit střelnici a vyzkoušet si střelbu  

z malorážky, velkorážné pistole, brokovnice nebo samopalu vz. 58. 
NA MíSTě JE MOŽNOST ZAKOUPIT SI DROBNé OBČERSTVENí. 

Milevská střelnice je umístěna u silnice na Přeštěnici.
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DŮM KULTURY
(www.dkmilevsko.cz)

Nádražní 846 • tel. 382 521 918, 382 521 244
  

KuLTuRA A SpORT V MILEVSKu A OKOLÍ – ČERVEn 2009
KINO BIOS „eM“

ul. 5. května 117 • tel. 382 521 216

MILEVSKÉ MUZEUM
Klášterní 563 • tel. 382 521 093, 382 521 928

Do 10. 9.

VýSTaVa 
– PáRa Na KOLEjích
 

Navštívit ji můžete denně kromě pondělí, vždy od 9 - 12 a od 13 - 17 hod. 

GaLERIE M
nám. E. Beneše 1 • tel. 382 522 082

2.- 27. 6. 

PETR DILLINGER: Výběr z tvorby – Písecko a okolí
Otevřeno: ÚT a ČT 9.00 – 17.00 / ST a Pá 9.00 – 16.00

1.- 4. a 6. ve 20 hodin    140 minut 
aNDěLÉ a DÉMONI
USA – Thriller podle předlohy Dana Browna a jako v Šifře mistra Leonar-
da řeší rituální vraždu harvardský odborník na religionistiku Robert 
Langdon(Tom Hanks).
Přístupný od 12 let   Vstupné: 80 Kč 

Pátek 5. ve 20 hodin

KONcERT irského písničkáře LIaMa Ó MaONLaí  
a MaRKÉTY IRGLOVÉ
7. – 8. ve 20 hodin   117 minut
GRaN TORINO
USA – Clint Eastwood ve svém novém filmu hraje hlavní roli válečného 
veterána, který se musí vyrovnat se svými rasovými předsudky.
Přístupný od 12 let   Vstupné: 70 Kč

9. – 10. ve 20 hodin   104 minut
BájEČNý SVěT ShOPahOLIKŮ
USA – Jak nakupovat – i nenakupovat. Americká milostná komedie  
o největších civilizačních problémech.
Přístupný   Vstupné 70 Kč

11. – 12. ve 20 hodin   115 minut
La BOhÉME
Německo/Rakousko – Filmový přepis slavné Pucciniho opery s Annou 
Netrebko a Rolandem Villazónem v hlavních rolích. Hudební lahůdka! 
Přístupný od 12 let   Vstupné: 70 Kč

13. – 14. ve 20 hodin  124 minut
PřEDČíTaČ 
Německo/USA – Kate Winsletová v Oscarem oceněné roli bývalé dozor-
kyně v koncentračním táboře.
Přístupný od 15 let   Vstupné: 70 Kč

15. – 16. ve 20 hodin  136 minut
ODPOR 
USA – Jeden z nejzajímavějších příběhů 2. světové války. V roce 1944 
vyšlo 1200 lidí z hlubokých neobydlených běloruských lesů. V hlavní roli:
Daniel Craig.
Přístupný od 15 let   Vstupné: 65 Kč

18. – 20. ve 20 hodin   115 minut
LíBáš jaKO BŮh
ČR – Opakování komedie Marie Poledňákové o sympatické profesorce 
francouzštiny.
Přístupný   Vstupné: 70 Kč

21. – 23. ve 20 hodin  130 minut
TERMINaTOR SaLVaTION
USA/Německo/VB – Další díl slavné trilogie z temné budoucnosti, tento-
krát pod režisérem McG.
Přístupný   Vstupné: 80 Kč

25. ve 20 hodin   74 minut
OBČaN haVEL PřIKULUjE
ČR – Akční film o lásce k pivu v režii Jana a Adama Novákových. 
Přístupný   Vstupné: 70 Kč

26. – 27. v 17.30 hodin České titulky  100 minut   
hOTEL PRO PSY
USA – Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Hraná komedie. 
Přístupný   Vstupné: 65 Kč

28. – 29. ve 20 hodin   125 minut
DVOjí hRa
USA – Přechytračit, přehrát a pak už jen převést prachy. Dannyho parťáci 
a pan a paní Smithovy dohromady. Hrají Clive Owen a Julia Roberts.
Přístupný od 12 let   Vstupné: 65 Kč

30. ve 20 hodin   98 minut
PáTEK TřINácTÉhO
USA – Po deseti dílech další Pátek 13. Opět letní tábor Crystal Lake  
a země je nasáklá mladou krví.
Přístupný od 15 let   Vstupné: 65 Kč

3. (středa) 8.30 – 12.00 hod.  učebna č. 2
Seminář pro pedagogické pracovníky 

„TajEMSTVí BaREV“
3. (středa) 12.30 – 16.00 hod.  učebna č. 2
Seminář pro pedagogické pracovníky 

„řEČ TěLa aNEB ČTěTE GESTa, MLUVTE POhYBY“ 
5. (pátek) 14.00 – 22.00 hod.  přísálí DK + Galerie M

Volby do Evropského parlamentu 2009 
6. (sobota) 8.00 – 14.00 hod.  přísálí DK + Galerie M

Volby do Evropského parlamentu 2009 
6. (sobota)  loutkový sál + klubovna č. 7

Zkouška Milevského smíšeného sboru
7. (neděle) 14.00 hod.  amfiteátr DK 

MaTEřSKÉ cENTRUM „Delfínek“ DěTEM 
10. (středa) 12.30 – 16.00 hod.  učebna č. 2
Seminář pro pedagogické pracovníky 

„NETRaDIČNí TEchNIKY VE VýTVaRNÉ VýchOVě“
13. (sobota) 

VýLET ZOO jIhLaVa + aqUaPaRK
Bližší info a přihlášky v pokladně DK.

17. (středa) 15.00 hod.  přísálí DK

Setkání delegátů – Stavební bytové družstvo Milevsko

17. (středa) 17.00 hod.  velký sál DK

Veřejní zasedání Zastupitelstva Města Milevska
17. (středa) 16.00 hod.  učebna č. 2 + 3 

TVOřIVá DíLNa PRO šIKOVNÉ DěTI
18. (čtvrtek) 19.00 hod.  velký sál DK

chaRLEYOVa TETa
Divadelní soubor j. K. Tyl

19. (pátek) 17.00 hod.  amfiteátr DK
vyHodnocení ankety 

M&MUSIc GRaMMY DaRT‘S MILEVSKO 2009
26. (pátek) 19.00 hod.  amfiteátr DK

SEMIfINáLE MISS MILEVSKO 2009
30. (úterý) 20.30 hod.  amfiteátr DK

LETNí KINO
film, který uvedeme, zveřejníme ve 2. polovině června.



1. června 2009                                                                 www.milevsko-mesto.cz 9

MěSTSKá KNIhOVNa MILEVSKO
nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

řEhOLNí DŮM PREMONSTRáTŮ
(www.milevskoklaster.cz)

Klášterní 556 • tel. 382 521 458
  

KuLTuRA A SpORT V MILEVSKu A OKOLÍ – ČERVEn 2009

V červnu budeme PaSOVaT PRVňáČKY Na ČTENá-
řE KNIhOVNY. 
V letošním roce se pasování koná již popáté. 

Zároveň jsme se připojili k projektu 

Už jSEM ČTENář – KNIha PRO PRVňáČKa, 
který financuje Ministerstvo školství ČR. Cílem projektu je podpořit 
rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit 
základ pro pravidelný návyk k četbě. 
Odměnou pro děti, které se do tohoto projektu aktivně zapojí bude kniha 
Ivony Březinové Okno do komína. 

Dětské oddělení Městské knihovny 

MEZINáRODNí  DEN  DěTí  V  KNIhOVNě
pondělí  1. 6. 2009  od 14 do 16 hodin
Tento den nabízíme: 
– SOUTěžE, HáDANKy, KVízy ... 
– HLASOVáNí pro nejoblíbenější pohádkovou dvojici 
– ve 14.30 hodin SLAVNOSTNí VyHLáŠENí VýSLEDKů SOUTěžE na téma rytíři 
– PRO NOVé DěTSKé ČTENářE PRůKAz A VýPůJČKy CD zDARMA

KLUB ČESKých TURISTŮ
1. – 5. 6.  
ENNSKá cYKLOSTEZKa
Cykloturistická akce, 252 km. Jen pro přihlášené.          
vede: Jindřich Jelínek

6. 6. – sobota  
SETKáNí Na TRaTI
15. ročník setkání turistů z Písku, Tábora a  Milevska. 
místo srazu: nádraží ČD v Sepekově v době od 7.30 do 8.30 hod., 
pěší vycházka v rozmezí od 11 do 17 km. Možnosti příjezdu z Tábora 
v 7.04 hod., z Písku v 6.23 nebo v 7.30 hod. 
Doporučujeme vzít s sebou tužku. Pro zájemce o razítko IVV je stanoven 
poplatek ve výši 10,- Kč.
vede: Vladimír Ondruška

13. 6. – sobota  
hREjKOVIcKý POTOK
Vycházka po stezce Václava Levého, otevřené v roce 1937, kterou pořá-
dáme při příležitosti oslav 90. výročí založení KČT v Milevsku.
Sraz na nádraží ČD, odjezd vlakem v 7.39 hod.
vede: Jiří Lesák

13. 6. – sobota  
MILEVSKý ČTYřLíSTEK 
Cykloturistický výlet – pořádáme ve spolupráci s org. Milevský kraj o.p.s. 
trasa: Milevsko – Jetětice – Olešná – Písecká smoleč (možnost koupání) 
– Neměníce – Bernartice – Milevsko 
Odjezd v 9.00 hod z náměstí E. Beneše od ČS.
vede: Jindřich Jelínek, Jiří Urban

20. 6. – sobota  
TáLINSKý RYBNíK
výlet po trase: Putim – Selibov – Tálinský rybník – Myšenec – Klokočín 
– Protivín –celkem 18 km, možno zkrátit na 14 km.
Sraz na nádraží ČD, odjezd vlakem v 7.39 hod.                                    
vede: Jindřich Janouch

27. 6. – sobota  
SEPEKOVSKá „21“ 
Turistický pochod na 11, 21 a 31 km., pořádá TJ Sokol Sepekov, 
zveme i cykloturisty. Sraz na nádraží ČD v 8.00 hod.                                    
vede: Jaromír Mašek, Tomáš Wilda
                                                                                  

Podrobnosti k jednotlivým akcím a případné změny jsou vždy včas
zveřejňovány na webových stránkách  www.kctmilevsko.pisecko.info
a ve vývěsních skříňkách odboru KČT a T. J. SOKOL Milevsko. 

fESTIVaL DUchOVNí
DRaMaTIcKÉ TVORBY

tres artes
 

2009
7. ROČNíK

19. – 21. červen 2009
pátek 19. 6. ve 20 hodin  Latinská škola v Milevsku
Bruce Marshall

BOží DOMácNOST SE MUSí UKLíZET 
účinkuje  Divadlo jednoho herce Brno 
  Miroslav Gabriel Částek

sobota 20. 6. v 15 hodin Latinská škola

UMěNí jaKO jEDNa Z cEST K BOhU 
a K ČLOVěKU
otevřené setkání umělců a přátel umění milevského kraje

sobota 20. 6. v 19 hodin Latinská škola
Eric E. Shmitt

NOEMOVO DíTě (příběh o síle přátelství)
účinkuje  Divadlo Miriam Praha

neděle 21. 6. v 16 hodin Latinská škola
biskup Jiří Paďour 

chUDIČKá a šŤaSTNá 
(o Boženě Němcové - premiéra)
účinkuje  NEODIV Miloslava Machoně Praha

pořádají řeholní dům premonstrátů a římskokatolická farnost   
  v Milevsku  
pod záštitou jihočeského kraje v Českých Budějovicích a Města Milevska

do 11. června 2009  kostel sv. Bartoloměje 

VýSTaVa LEPORELa DějINY UDaTNÉhO ČESKÉhO 
NáRODa
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SPOS MILEVSKO s.r.o.
SPORTOVNí haLa:
 Sobota 13.6.   Házená
 Sobota 20.6.    Házená

fOTBaLOVÉ  hřIšTě S UMěLýM POVRchEM:
 

 Neděle 7.6. 13:30  FC zVVz žáci  –  Roudné
                        10:00  TJ AMATéR – Mirotice ,,B“
                        17:00  FC zVVz muži ,,A“  – Votice
 Sobota 13.6. 10:00  FC zVVz dorost  –  Čt.Dvory
 Neděle  14.6.   10:00  TJ AMATéR  –  Vráž
 Neděle  14.6.   17:00  FC zVVz muži ,,C“  – Podolí II
 Neděle  21.6.   17:00  FC zVVz muži ,,A“  – Tachov
  

TENISOVÉ KURTY:

 Sobota 6.6. 9:00 DOS TK zVVz Mil. ,,B“ – TK Gymn. Mil.
                          9:00 SžL TK zVVz Mil. –  TK Písek
    13:00  OPEN – ŠKODA 20.ročník sk. A 
 Neděle 7.6.  9:00 DOR TK zVVz Mil. ,,B“ – TC Borek Teplárna
                          9:00 Mž TK zVVz Mil. ,,B“ – TJ Jiskra Třeboň
                          13:00  OPEN – ŠKODA 20.ročník sk.B
 Sobota  13.6.  Klubový turnaj – smíšené čtyřhry
     8.ročník TK zVVz
 Sobota 20.6. 9:00 DOS TK zVVz Mil. ,,A“  –  TK MANE 
     Hluboká ,,B“
                         13:00   OPEN – ŠKODA 20.ročník  sk. A
Neděle 21.6. 9:00 DORL TK zVVz Mil. ,,A“ – TK MAS S. Ústí
    8:30  OPEN – ŠKODA 20.ročník  sk.B
Sobota 27.6.  9:00 DOS TK zVVz Milevsko ,,B“ – Sokol S. Ústí
Neděle 28.6. 9:00 DOR TK zVVz Milevsko ,,B“ – TK zedník 
     S. Deštná

ZIMNí STaDION:  IN-LINE
Upřesňováno v Milevský novinách.                    
 zMěNy VyHRAzENy.

aKcE SENIOR KLUBU ZVVZ
4. červen (čtvrtek) autobusový zájezd

VELKý jaVOR 
Zahraniční zájezd - prohlídka známého střediska Velký javor (možnost 
lanovkou na vrchol), prohlídka Velkého javorského jezera a návštěva 
skláren joska v Bodenmais (prohlídka, možnost zakoupení sklářských 
výrobků), železná Ruda.  
Odjezd od kanceláře v 6.30 hod., zastávka pro nástup u spořitelny.  
Vede jiří Lesák.

25. červen (čtvrtek) autobusový zájezd

ČESKOMORaVSKá VYSOČINa   
Zájezd s návštěvou a prohlídkou města betlémů – Telče, hradu Roštejna  
a městské památkové rezervace a zámku v Telči.   
Odjezd od kanceláře v 7.00 hod., zastávka pro nástup u spořitelny.  
Vede jaroslava jelínková, jiří Lesák

PřIjíMáME PřIhLášKY  
na divadlo v přírodě s otáčivým hledištěm  

– představení Postřižiny dne 5. srpna 2009.
Další podrobné informace o činnosti našeho klubu najdete na webových 
stránkách www.zvvz.cz/seniorklub

IN-LINE bruslení v Milevsku
11. května v 17 hodin se poprvé v Milevsku na zimním sta-

dionu otevřela veřejnosti nově instalovaná sportovní plocha. 
V rámci projektu „Milevsko – centrum zdravého životního sty-
lu – I. etapa“, který se daří realizovat za přispění evropských 

SpOS MILEVSKO s.r.o.

financí, byla položena plocha pro in-line bruslení na beto-
nový podklad ledové plochy. Tento krok má umožnit nejen 
sportovcům v Milevsku, ale i široké veřejnosti, využití prostor 
zimního stadionu i v době, kdy na jeho ploše není led. 

Jak sdělil pan Zelenka ze společnosti SPOS Milevsko s.r.o., 
bude plocha přístupná veřejnosti minimálně 5 dní v týdnu 
formou veřejných bruslení. Pro sportovní oddíly a soukromé 
sportovní akce je  přístupná klasickou formou rezervace, stej-
ně jako ostatní sportovní plochy pod správou společnosti. 
Prozatím nejsme schopni, vlivem na probíhající rekonstruk-
ci zázemí zimního stadionu, nabídnout sportovním klubům 
plný servis k této sportovní ploše ve formě šaten. Jejich rekon-
strukce by měla být ukončena těsně před začátkem nové 
sezóny na ZS, kdy dojde ke znovu zprovoznění ledové plochy. 
Z tohoto důvodu nemůžeme toto zázemí v brzké době k in-
line ploše přislíbit.

Cena za užívání nové in-line plochy zůstává shodná s cenou 
veřejného bruslení na ledové ploše. U rezervací sportovních 
klubů nebo pro soukromé sportovní vyžití je stanovena 
hodinově ve výši 250,- Kč vč. DPH. V případě požadavku na 
osvětlení je příplatek 200,- Kč za každou započatou hodinu 
svícení. Osvětlení je v intenzitě tréninkového osvětlení ledové 
plochy.

 „Jak ukázal počátek provozu tohoto sportoviště, zájem ze 
strany sportovní veřejnosti je a věříme, že i nadále potrvá a 
bude mít narůstající efekt. Zájem ze strany hokejového klu-
bu jsme již zaznamenali také. Po prvním využití bylo nadšení 
malých hokejistů poměrně velké. Věříme, že i cenou a kvalitou 
daného povrchu jsme schopni nabídnout velmi příznivé a pří-
jemné prostředí pro provozování in-line bruslení, včetně letní 
přípravy hokejistů.“ Dodal Petr Zelenka.                                      n

„MAtEřSKé CENtRUM DELfÍNEK, 
RáJ DětÍ A MAMINEK“

ve spolupráci s tanečním centrem Z.I.P Písek
připravuje od září 2009 každé úterý v Milevsku tyto kurzy:

tancování pro rodiče s dětmi od 2 let - dopoledne

Dílničky pro rodiče s dětmi - dopoledne

tancování pro děti od 3 let - odpoledne

Zájemci se mohou nezávazně nahlásit (uvést jméno, kontakt a jaký kurz)

na e-mail: mcdelfinek.milevsko@seznam.cz
nebo na tel. č.: 725 881 120  nebo 724 836 327(pí Hanzlíková).

Více o kurzech na tel.: 725 881 120  (pí Hanzlíková), 602 588 580 (pí Procházková).
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ODBOR InVESTIc A SpRáVY MAJETKu

Výsledek dotazníkové akce  
zájmu o možnost koupě bytů

 „Na Růžku“
V souladu s usnesením Rady  Města Milevska č. 90/09 ze dne 

24. 2. 2009 obdrželo všech 76 nájemníků domů č. p.  126, 127, 
128, 145, 146 a 147 nám. E. Beneše dotazník k předběžnému 
průzkumu zájmu o koupi bytu, kde byla  znalcem stanove-
na orientační kupní cena ve výši 7.800,00 Kč/m2. Do 30. 3. 
2009 se mohli jednotliví nájemníci vyjádřit, zda mají či nemají  
o koupi nájemního bytu od Města Milevska  zájem.

Do akce se aktivně zapojilo 71 abonentů, což činí celkem  
93,4 % všech oslovených nájemníků. Z vyhodnocených 71  
vrácených vyplněných dotazníků vyplynulo, že většina nájem-
níků – 38 - zájem o koupi bytu nemá (53,52%). Za nižší než  
uvedenou cenu by mělo zájem 23 nájemníků (32,39%), zbylých 
10  (14,08 %) jsou zájemci o koupi za výše uvedenou cenu.

Rada Města Milevska po seznámení se s výsledky dotaz-
níkové akce ustoupila od záměru prodeje uvedených bytů. 
Současně uložila svým usnesením č. 208/09 ze dne 21. 4. 
2009 odboru investic a správy majetku připravit potřebné 
podklady k případné realizaci zapojení se do dotačního titu-
lu „Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie 
v obytných budovách z prostředků z prodeje  emisních kre-
ditů“. Program „Zelená úsporám“ je mimo jiné zaměřen i na 
investice do energetických úspor při rekonstrukcích nepa-
nelových domů a jejich zateplení. Ve spolupráci s odborem 
regionálního rozvoje a dalších odborů MěÚ nyní probíhají 
přípravné práce, zpracovávání podkladů a potřebných analýz 
případných finančních nákladů z prostředků Města Milevska 
se záměrem zapojení se do tohoto programu.

Po provedení potřebných analýz a propočtů finančních 
možností je předpoklad zapojení se do programu v následu-
jících letech optimálním způsobem nejen u domů Na Růžku 
ale i u dalších bytových domů v majetku Města Milevska. 

Ing. Bohumil lavička, vedoucí odboru

SOcIáLnÍ SLuŽBY MĚSTA MILEVSKA

Aktivizační činnosti v domově 
 pro seniory v Milevsku

Domov pro seniory je pobytová sociální služba určena 
klientům, kteří již z důvodu zhoršeného zdravotního stavu 
a soběstačnosti nemohou žít ve svých domovech.

Kromě ošetřovatelské péče mají klienti možnost využívat 
i tzv. aktivizační činnosti, které vyplňují volný čas klientů, 
a zároveň přispívají ke zlepšení jejich schopností. Tyto aktivi-
ty zajišťuje v našem domově již dva a půl roku paní Zuzana 
Kofroňová.

Do tělocvičny v DPS 5. května se často ani všichni zájemci 
o cvičení nemohou vejít a tak je často cvičení realizováno ve 
dvou po sobě následujících blocích.

Mezi každodenní činnosti patří relaxační cvičení v tělocvič-
ně DPS 1510. To kromě obyvatel domova pro seniory mají 
možnost účast na cvičení využít i obyvatelé bytů v domě 
s pečovatelskou službou – klienti pečovatelské služby. Cvičení 
je přizpůsobeno možnostem a schopnostem klientů. Probíhá 

v sedu na židlích a jsou využívány různé cvičební pomůcky 
jako malé činky, malé míčky, owerbaly apod. Začátek cvičení 
je věnován dechovým cvikům, při nichž klienti prodýchají plí-
ce a tím dojde k uvolnění horních cest dýchacích a procviče-
ní hrudních svalů. Následují cviky zaměřené na procvičování 
horních i dolních končetin a procvičení jemné motoriky. Na 
závěr cvičení je zařazena relaxace k uvolnění a zklidnění. Celé 
cvičení probíhá za doprovodu hudby. Pracovníci domova se 
do tělocvičny snaží doprovodit i méně pohyblivé obyvatele 
např. za pomoci vozíčků nebo chodítek.

Imobilní klienty navštěvuje paní Kofroňová na jejich poko-
jích a cvičení probíhá na lůžku. V případě závažných změn 
zdravotního stavu jsou za pomoci sestřičky prováděny ales-
poň pasivní protahovací cviky.

Cvičení má kromě podpory zachování hybnosti i dopady 
psychické a emocionální. Obyvatelé domova se společně 
setkávají s dalšími obyvateli domu. Protažením a prodýchání 
má vliv i na zlepšení nálady a samozřejmě na posílení základ-
ních životních funkcí.

Kromě cvičení se klienti společně odpoledne scházejí  
v jídelně domova pro seniory. Při poslechu hudby hrají 
společenské hry, skládají puzzle, zpívají oblíbené písničky  
nebo připravují 
sezónní výzdobu, 
drobné pohoště-
ní a na Vánoce 
s velkou chutí 
pekli i vánoční 
cukroví. Oblíbe-
nou činností je 
i trénink paměti, 
kterým se pro-
cvičuje krátko-
dobá i dlouho-
dobá paměť, slovní zásoba a soustředění.

Pro naše klienty znamenají tyto činnosti vhodnou aktivitou 
vyplněný volný čas, který tráví na domově pro seniory nebo 
v domě s pečovatelskou službou.

Je pro nás příjemné od nich slyšet, jak se jim cvičení i ostat-
ní činnosti líbí a každý den se na ně těší.

Zuzana Kofroňová, Jaroslava Hrůzová
Sociální služby Města Milevska
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MILEVSKÝ KRAJ, o. p. s.

Ve čtvrtek 14. května se uskutečnilo slavnostní otevření info-
centra v nově zrekonstruovaném domě na Husově náměstí. 
Symbolického přestřižení pásky se ujal senátor Pavel Eybert, 
za účasti zástupců města, starosty Zdeňka Herouta a obou 
místostarostů, Michala Polaneckého a Václava Pavlečky.       n

POCHOD PRAHA – PRČICE 
Dne 16. května se konal tradiční pochod Praha  - Prčice. Jako 

každoročně od roku 1975 i letos se z Milevska vydali účastní-
ci pochodu i z Milevska. Letos byly připraveny trasy dlouhé 
31 a 40 km pro pěší účastní-
ky a jedna trasa v délce 52 
km pro cykloturisty. Přesto, 
že ráno zde trochu pršelo, 
startovalo v Milevsku celkem 
1013 účastníků,  na pěší trasu 
31 km odešlo celkem 830, na 
trasu dlouhou 40 km odešlo 
43 pochodníků a na cyk-
lotasu odjelo 140 cyklistů, 
často v doprovodu jejich psích kamarádů. Počasí se nakonec 
umoudřilo a tak se i letošní ročník vydařil. Celkem na všech tra-
sách bylo letos 16 861 účastníků.                                         		n

PARtNERStVÍ POKRAČUJE
Od čtvrtka 21. do neděle 24. května pobývala v Milevsku 

čtrnáctičlenná výprava z partnerské obce Münchenbuchsee. 
Tvořili ji členové a sympatizanti tamější sociálně demokratic-
ké strany (SP), kteří do našeho města přijeli na pozvání místní 
organizace ČSSD. Jak uvedl zastupitel města za sociální demo-
kracii Martin Třeštík, akce přesáhla svým významem pouhý 
kontakt politických stran a měla do jisté míry charakter kon-
taktu představitelů obou obcí. Vedle starostky švýcarské obce 
Elsbeth Maringové (SP) přijela totiž i místostarostka Charlotte 
Bühlmannová, zvolená jako nezávislá.

Švýcarští hosté se na milevské radnici setkali s hejtmanem 
Jihočeského kraje Jiřím Zimolou a jeho náměstkyní Ivanou 
Stráskou. Hejtman ocenil množství projektů, které již mezi 
Milevskem a Münchenbuchse proběhly, a také to, že partner-
ství měst se vyvinulo v opravdové přátelství konkrétních lidí. 
„Chtělí-li lidé spolupracovat, ani tisícikilometrové vzdálenos-
ti nehrají roli,“ zdůraznil Zimola. Na oficiální večeři, které se 
zúčastnili starosta města Zdeněk Herout (ODS), místostarosta 
Václav Pavlečka (ČSSD), někteří členové Rady města a posla-
nec Parlamentu ČR Karel Kratochvíle (ČSSD) a další hosté, pře-
dala Elsbeth Marengová Zdeňku Heroutovi dar obecní rady 
pro Radu Města Milevska – koš sladkostí „pro zpříjemnění 
politického rozhodování“. „Nejde jen o rovinu samospráv, v níž 
naše spolupráce musí pokračovat, ale i o  spolky, sportovní a 
mládežnické organizace, protože jen při společných zálibách 
se můžeme lépe poznat,“ uvedl přitom starosta Herout.

Během pobytu hosté navštívili zámek v Březnici a sklárnu 
v nedalekých Bělčicích, kde se seznámili s výrobou replik his-
torického skla. V sobotu se zúčastnili jízdy historického vlaku 
v souvislosti se 120. výročím železnice v Milevsku. Podívali se 
i k lípě u Suchanova rybníka, kterou darovala švýcarská SP 
Milevsku při poslední své návštěvě. Po celou dobu pobytu 
se o hosty starali členové a sympatizanti místní organizace 
ČSSD. „Začali jsme se vzájemně navštěvovat před deseti léty. 
Třikrát byli naši partneři u nás, my jsme v Milevsku také potře-
tí. Těšíme se, že se opět setkáme ve Švýcarsku za dva roky,“ 
uvedl předseda SP v Münchenbuchsee Christoph Vögeli.

Jiří Kálal
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SEtKáNÍ MOtORKářŮ
Druhé setkání motorkářů v Milevsku s požehnáním na ces-

tu a společnou vyjížďkou pro zahájení sezony se velice vyda-
řilo a určitě předčilo očekávání organizátorů. Celou tuto akci 
organizovali: pan Jiří Hroník, Město Milevsko, římskokatolic-
ká farnost Milevsko a Motofighter´s Milevsko. Město Milevsko 
zajistilo ve spolupráci  
s Domem kultury ozvu-
čení celé akce, uhradilo 
odznaky a samolepky 
Sv. Kryštofa, patrona všech 
motoristů a prostřednic-
tvím Městské policie byl 
zajištěn provoz a uzavír-
ky. Pan děkan Berka pro-
nesl krásnou modlitbu 
pro motorkáře v kostele Sv. Bartoloměje a následně požeh-
nal všechny motorky. Akce se zúčastnilo 600 motocyklů z celé ČR  
a na náměstí se sešlo okolo 2000 lidí. Počasí nám vyšlo nád-
herné a v závěru celé akce byl prostor i pro Aleše Poláka, vice-
mistra ČR ve stuntridingu, který nám předvedl část své show.

Oproti loňskému roku, se účast na této akci zvýšila čtyřná-
sobně. Pro příští ročník je jistě co zlepšovat a plány jsou již 
veliké. Takže první sobotu v květnu roku 2010 se těším na  
3. ročník setkání motorkářů v Milevsku.               M. Polanecký

Jarní akce milevských skautů
S příchodem jara se vždy roztrhne pytel s akcemi milev-

ských skautů. Na přelomu dubna a května se skupina dva-
nácti starších milevských skautů vypravila na celorepubliko-
vé setkání ObRok. V pevnosti Josefov strávili spolu s dalšími 
téměř dvěma tisíci skauty prosluněné čtyři dny. Mezi aktivity, 
kterých se naše milevská skupina zúčastnila patřila prohlídka 
pevnosti, hra v podzemních chodbách, lanové centrum, impro-
vizační divadlo, velká hra ve městě, ale i pomoc přímo v pevnos-
ti Josefov. Večery byly naplněny koncerty, promítáním filmů či 
čajovnou. Největším úspěchem celé akce bylo překonání světo-
vého rekordu v japonském tanci Algorithm March, který nejvíce 
současně tancovalo 967 filipínců. Nenechali jsme se tímto číslem 
zastrašit a 1. května nás tancovalo dohromady 1088.

Další nedávnou akcí byl již tradiční Květinový den, který při-
padl letos na 13. května. S pomocí skautů se v Milevsku poda-
řilo vybrat 11 834 korun, které podpoří Ligu proti rakovině.

O letních prázdninách se tradičně uskuteční letní tábor, 
v termínu 19. 7. - 1. 8. 2009 budeme tábořit poblíž obce Chrást 
u Orlické přehrady. Stejně jako v loňském roce umožňujeme 
účast i dětem neregistrovaným v Junáku. Tábor připravu-
je tým zkušených vedoucích, je zajištěné stravování pětkrát 
denně a ubytování v podsadových stanech nebo tee-pee. 
Nemůže chybět ani celotáborová hra. Informační schůzka se 
bude konat v pátek 5. 6. 2009 v 18.30 hod. v naší klubovně 
v budově malé tělocvičny I. ZŠ. Vchod je z parkoviště v ulici 
Růženy Svobodové. Všichni zájemci jsou vítáni.

Za milevské skauty Vendula Nováková
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MODERnÍ gYMnASTIKA
Z MČR dorostenek sedmé místo  

a bronzová medaile za kužele
V neděli 10. května se v Jablonci nad Nisou konalo Mis-

trovství České republiky v moderní gymnastice dorostenek.  
Celkem 33 závodnic na startovní listině předvedlo nejprve 
vylosovaný dvojboj volných sestav s obručí a kuželi. Milev-
ská závodnice RG Proactive Lucie Tollingerová nezaváhala ani 
v jedné sestavě a zařadila se 
po první části soutěže na šes-
té místo. Zvlášť vydařenou 
sestavou byly kužele. Finálo-
vá šestnáctka závodnic před-
vedla sestavu s míčem a po 
té bylo stanoveno konečné 
umístění. Lucie měla v sesta-
vě s míčem menší nepřes-
nosti, které jí stály jedno 
místo ale i tak sedmé místo 
v republikové konkurenci je 
jejím nesporným úspěchem. 
Vyvrcholením celého závo-
du bylo vyhlášení nejlepších závodnic v jednotlivých náčiní. 
A zde se zrodil velký úspěch milevské závodnice doprovázené 
na závod její trenérkou Petrou Annou Kofroňovou, když Lucie 
obdržela za kužele třetí nejvyšší známku a stanula tak na 
stupních vítězů se ziskem bronzové medaile. Po zisku bron-
zové medaile v kategorii nadějí starších Ludmily Korytové 
v roce 2003 je to druhé medailové umístění svěřenek trenérky 
Kofroňové na nejvyšší domácí soutěži, když nepočítáme zlato 
Ludmily Korytové ze společných skladeb na podzim loňského 
roku, které získala s celkem GiTy Brno.                 Dana Vojtová 

Pro milevské gymnastky tři zlaté 
 a jedna stříbrná medaile

Slavnostně vyzdobená milevská sportovní hala přivítala 
v první květnový den stovku moderních  gymnastek z celé 
republiky a z Holandska. Klub RG Proactive Milevsko tu pořá-
dal závod s názvem Milevský pohárek. Závod byl pořádán 
pod záštitou starosty města Milevska a za pomoci sponzorů 
a rodičů závodnic. 

V nejmladší kategorii startovala Sabina Kubíčková z domá-
cího klubu a odnesla si pohár a medaili za vítězství. Z medaile 
se ve druhé kategorii radovala další gymnastka klubu Pro-
active Natálie Kotašková, když za své provedení sestavy bez 
náčiní získala stříbrnou medaili a pohár. Ve čtvrté kategorii 
nazvané naděje nejmladší startovala Natálie Křížová, která 
zabojovala zvláště v sestavě se švihadlem a vyhrála. 

Šestá kategorie měla ve svém programu dvojboj volných 
sestav. Leticie Kochová předvedla sestavy se švihadlem a 
s obručí bez větších chyb a obsadila desáté místo.

V Milevsku se vždy daří závodnici Bohemians Praha Aničce 
Vágnerové. Bylo tomu i tentokrát a odnesla si vítězství v kate-
gorii starších nadějí. 

V kategorii juniorek se v Milevsku sešla špička českých juni-
orek. Kristýna Souhradová z domácího klubu nebyla bez šan-
cí na dobré umístění, ale to by musela své sestavy předvést  
bez chyb. Chybovala hlavně v obruči a obsadila 12 místo. 

Vítězně ze soutěže dorostenek vyšla milevská gymnastka 
Lucie Tollingerová, která nezaváhala v sestavách s míčem a 
s kuželi a zaslouženě se vyhoupla na nejvyšší stupínek.

Dana Vojtová

PROACtIVE CUP 2009
Již podruhé se v Milevsku konala soutěž v pódiových skla-

dbách aerobiku, v sobotu 2. května jim patřila milevská spor-
tovní hala. Soutěžilo šestnáct týmů, mezi nimi tři domácí 
z klubu PROACTIVE AC Milevsko.

Kategorie dětí ve věku 9 – 13 let byla rozdělena na aerobik 
show a na kategorii s názvem jen aerobik. V kategorii aerobik 
show zvítězila skladba s názvem Indiánky z AET Lena Jindři-
chův Hradec. Pětičlenná porota měla obtížnou práci v kate-
gorii dětí 9 – 13 let aerobik. Výborné skladby, přesné synchro-
ny, pohybový rozsah i patřičný výraz předvedly děvčata obou 
milevských týmů. Mini tým byl nejmladším týmem a to byl 
s největší pravděpodobností důvod, proč jim rozhodčí při-
soudily bramborové medaile. Druhý milevský tým s názvem 
Aerobik line předvedl skladbu v prejudgingu s velkým nasa-
zením, ale v hlavní soutěži do dokonalosti maličko chybělo a 
skončil na druhém místě. 

V kategorii juniorů 14 – 17 let se sešla kvalitní konkurence. 
Milevská děvčata skončila druhá a získala stříbrné medaile 
mezi celkem šesti juniorskými skladbami.  

Záštitu nad soutěží převzal starosta města Milevska. Podě-
kování patřilo i sponzorům celé vydařené soutěže a rodičům 
milevských závodnic. 

Dana Vojtová
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DK připravuje na 3. a 10. 
června pro učitelky MŠ, ZŠ a 
další pedagogické pracovní-
ky čtyři odborné semináře.

Ve středu 3. června proběh-
nou semináře Tajemství ba-
rev a řeč těla aneb čtěte ges-
ta, mluvte pohyby. Ve středu  
10. června se uskuteční se-
mináře na téma Papír jako 
inspirace a Netradiční tech-
niky ve výtvarné výchově. 

Semináře proběhnou pod 
vedením PaedDr. Ivany Beč-

OBČANSKé SDRUžENÍ 
SVAZU ZDRAVOtNě

POStIžENýCH MILEVSKO

  O Z N A M U J E :
Kancelář Občanského sdružení  
Svazu zdravotně postižených  

na náměstí E. Beneše čp. 10  
(3. poschodí OD Centrum) 

se ruší ke dni 31. 5. 2009.
 

Kontakt s členskou základnou 
a ostatními zdravotně 

postiženými občany 
bude nadále v Klubu důchodců 
v ul. Generála Svobody čp. 413 

- I. poschodí:
 

ÚtERý:    15 - 17 hod. – p. Andělová
StřEDA:   13 - 16 hod. – p. Koželková

Na měsíc červen v Domě kultury připravujeme
vářové, která vyučuje na 
Vyšší odborné škole sociální, 
Střední pedagogické škole 
a přednáší také na Peda-
gogické fakultě Jihočeské 
univerzity ČB. Cena kurzu je  
350 Kč a frekventanti obdrží 
certifikát o jeho absolvová-
ní. Máte-li o některý z uve-
dených seminářů zájem, 
kontaktujte přímo lektorku 
Ivanu Bečvářovou na e-mail: 
IBecvarova@seznam.cz nebo 
volejte na tel. 723 067 196.

Další akcí bude tvořivá  
dílna pro děti.  Na tu zveme 
všechny děti ve středu 17. 6. 
od 16.00 hodin do klubovny 
č. 2 a 3 v prvním patře DK. 
Tentokrát budeme vyrábět 
zvířátka z roliček od toalet-
ního papíru. Akce je určena 
jak pro menší děti s mamin-
kami, tak i pro ty starší, co 
již zvládnou vyrábění sami. 
Dílna je pro všechny zájemce 
zdarma.

Martina Kortanová
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