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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
a je po prázdninách. Je neuvěřitelné, jak dva měsíce
vyměřené žákům a studentům k odpočinku vždy utečou, nezdá se Vám? Na druhé straně, po velmi zvláštním průběhu uplynulého školního roku, si umím představit, že spousta dětí se na ten nastávající dokonce
těší. Popřejme tedy všem našim prvňáčkům, žákům,
studentům i učitelům, ať je jim umožněno prožít klidný
rok - s klasickou docházkou, bez výrazného omezení
výuky a ve zdraví. O tom, co se během prázdnin změnilo, na co se školáci mohou těšit a jak to na jednotlivých milevských školkách a školách vypadá, se můžete dočíst v příspěvcích jejich ředitelek a ředitelů uvnitř
tohoto vydání Milevského zpravodaje - vítejte u něj!
A máte se na co těšit, je plný zajímavých informací,
fotografií i pozvánek. Kromě jiného se dozvíte, kde
budeme mít kočičí útulek, jak krásně vypadá pivoňkami ozdobený výměník na Píseckém předměstí nebo
jak sportovali klienti Domova pro seniory.
Pomyslné prázdniny měli i milevští zastupitelé, i když
ne tak docela. Hned 7. července jsme se mimořádně
sešli, abychom rozhodli o finančním daru pro tornádem postiženou Moravu. Podzimní série veřejných
zasedání zastupitelů začíná již ve středu 8. září. Vzhledem k míře závažnosti stávajících i příštích investic
města nás téměř s určitostí čeká horký podzim. Vedení
města s úřadem už nyní začíná pracovat na přípravě
rozpočtu pro příští rok, který by měli zastupitelé na
sklonku toho letošního schvalovat.
Celkem zdárně postupují naše dvě hlavní investice
tohoto roku - jak nástavba Domova pro seniory, tak

i výstavba podnikatelského parku. K nim se přidala
rekonstrukce plynu v Blechově ulici a veřejného osvětlení ve Dmýšticích a Masarykově ulici. Aby toho nebylo
málo, začínáme opravovat chodníky na hřbitově
a postupně vyměníme sloupy a svítidla veřejného
osvětlení v ulicích Blechova, Družstevní, Kpt. Nálepky,
Št. Dvořáka, Alšova, Na Hůrkách a Hůrecká cesta park. Mám radost, že se podařilo vyslyšet letitého
přání obyvatel bytového domu v Komenského ulici
(vedle Vzoru) a zrekonstruovat jim jejich „zbědovaný“
chodník.
Dámy a pánové, pevně věřím, že u příležitosti vzniku
samostatného československého státu budeme moci
i v letošním roce udělit pamětní medaile města. Myslím, že je to vhodný způsob, jak vyjádřit úctu lidem,
kteří pro Milevsko udělali kus práce. Návrhy osobností,
které by si podle Vás toto prestižní ocenění zasloužily,
nám můžete písemně zasílat i Vy – rádi se jimi budeme
inspirovat.
Poslední prázdninovou akcí města bylo tradiční milevské posvícení - po roce opět v Bažantnici, s bohatým
programem. Vzhledem k uzávěrce tohoto vydání zpravodaje (20. srpna) nevíme, jak to dopadlo - jestli
vyšlo počasí, přijely všechny kapely nebo nedošlo
pivo. Uklidňuje nás ale fakt, že jsme vše poctivě připravili tak, abyste si to užili.
Až Vám budu psát příště, bude už podzim. Přeji Vám
tedy příjemný zbytek léta!
Ing. Ivan Radosta, starosta města

PAMĚTNÍ MEDAILE MĚSTA
– VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ
NÁVRHŮ
U příležitosti vzniku samostatného československého státu budou starostou města uděleny
pamětní medaile. Návrhy na udělení mohou občané podat písemně prostřednictvím sekretariátu
starosty města nebo elektronickou poštou na email sekret@milevsko-mesto.cz nejpozději do
pondělí 4. října dle podmínek, které jsou k dispozici na webových stránkách města nebo v sekretariátu starosty města. Informace o přijatých
návrzích je neveřejná.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 8. září
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

INFORMACE Z RADY MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 9. 8. 2021
• Jmenovala od 1. 9. 2021 paní Mgr. Alexandru Peckovou vedoucí organizační
složky Městský kamerový dohlížecí systém a od 1. 1. 2022 pana Mgr. Bohumila
Sýbka vedoucím odboru dopravy Městského úřadu Milevsko.
• Souhlasila se záměrem provozování a s podáním žádosti o registraci Útulku
pro kočky města Milevska. Dále schválila návrh provozního řádu Útulku pro
kočky města Milevska na péči o nalezené a opuštěné kočky na území města
Milevska.
• Schválila poskytnutí individuální dotace spolku Racing Rescue o. s. Milevsko,
ve výši 15 000 Kč na projekt „Pytlák žije 2021“.
• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky
„Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – zařízení kuchyně“ a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky podané ﬁrmou Gastroproﬁs International s. r. o., za
nabídkovou cenu 2 849 647 Kč bez DPH.
• Rozhodla uzavřít dohodu o úhradě nákladů na odstranění havárie (poškozené
střechy areálu SMM) mezi městem Milevskem a společností Služby Města Milevska ve výši 607 094 bez DPH. Náhrada škody je uplatňována prostřednictvím
města v rámci pojistné události.
Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz

Fotograﬁe pořízená na začátku srpna dokumentuje postup prací na přístavbě Domova
pro seniory v ulici 5. května.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

V pondělí 26. července vešel v platnost nový jízdní řád městské hromadné dopravy v Milevsku. Ke stažení je na webových stránkách města v sekci aktuality.
V pondělí 16. srpna začala probíhat práce na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích
Blechova, Družstevní, Kpt. Nálepky, Št. Dvořáka, Alšova, Na Hůrkách a Hůrecká cesta –
park, což bude dočasně vyžadovat střídavé odpojení lamp. Aby nedošlo k vypnutí celé
ulice naráz, lampy svítí ob jednu. Práce spočívají ve výměně sloupů a svítidel za úspornější
s lepší osvětleností. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního
programu na podporu úspor energie na období 2017-2021. Realizace rekonstrukce osvětlení bude dokončena nejpozději do 31. října.

V polovině prázdnin začala v Masarykově ulici rekonstrukce veřejného osvětlení. Celkem
bude instalováno 15 nových svítidel.

Ve středu 21. července přijal pozvání k návštěvě města Milevska pan Prof. MUDr. Pavel
Pafko, DrSc. Témat k diskusi bylo mnoho. Zdravý životní styl a velký nadhled nad věcí je
velká devíza pana profesora, na kterého se budeme těšit na podzim tohoto roku, kdy
přislíbil uspořádání besedy v našem městě.
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Na výměníkové stanici na Píseckém předměstí v srpnu rozkvetly pivoňky. Nákres provedla
milevská výtvarnice Lenka Lešňovská, které tímto děkujeme za realizaci. Akci sponzorsky
podpořila společnost JUB a. s.

UPOZORNĚNÍ – EVIDENCE VOZIDEL

V úterý 10. srpna začala rekonstrukce chodníku před bytovým domem v Komenského
ulici vedle Vzoru.

Upozorňujeme klienty evidence vozidel na povinnost prodloužit vyřazení vozidla (depozit) po uplynutí 12 měsíců. Je potřeba nahlásit, kde je vozidlo
umístěno a z jakého důvodu. Toto prodloužení je na
dobu neomezenou a bez poplatku.
Dále upozorňujeme klienty, aby věnovali zvýšenou
pozornost, komu při prodeji motorového vozidla
dávají ověřenou plnou moc k převodu. V případě, že kupec vozidla nereaguje,
vystavujete se téměř neřešitelnému problému se změnou vlastníka vozidla v centrálním registru vozidel. Celý proces je velmi zdlouhavý, původní vlastník nese
veškerá rizika z provozu vozidla a vystavuje se i ﬁnanční pokutě za nesplnění
zákonné lhůty na převod vozidla. V mnoha případech musí vlastníka určit občanskoprávní soud.
Jaroslava Tomanová, odbor dopravy

BUDOUCNOST MĚSTSKÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY

Po červnové bouřce má budova Služeb Města Milevska opět novou střechu.

Přestavba správní budovy staré čističky na útulek pro kočky je hotova. V současné době
je podána žádost o registraci útulku a poté dojde ke spuštění provozu.
V souvislosti s realizací stavby
„Dmýštice: TS, NN rekonstrukce,
etapa 5 a etapa 6“ bude provedena částečná uzavírka silnice
II/102 v místní části Dmýštice v
době od 23. srpna do 1. října 2021.
Při částečné uzavírce bude umožněn průjezd motoristům volným
jízdním pruhem, který bude široký
minimálně 3 metry. Provoz v místě
stavby bude řízen světelnou signalizací.

V návaznosti na předchozí informace
k přípravě projektu „Rekonstrukce železniční stanice Milevsko“ neboli tzv. přestupního terminálu, bych vás rád stručně
seznámil s aktuálním vývojem.
Připomínám, že se jedná o projekt, který
připravuje státní organizace Správa
železnic, konkrétně Stavební správa
západ a co do rozsahu stavby i výše investic je to pro město Milevsko významný
projekt, který má za cíl zcela změnit lokalitu kolem stávajícího vlakového nádraží
a pro obyvatele i návštěvníky města přinést vysoký komfort při cestování.
Ve spolupráci s městem Milevskem má dojít k vybudování přestupního terminálu
veřejné dopravy v prostoru ŽST Milevsko a vytvoření podmínek pro zajištění
přestupních vazeb mezi regionální autobusovou dopravou, městskou hromadnou dopravou a drážní dopravou. V návaznosti na to by se řešila i problematika
dosavadního autobusového nádraží v centru města, které je na dnešní poměry
předimenzované a nové řešení tohoto prostoru měly ve volebním programu
snad všechny strany a hnutí působící v našem městě.
Jako radní města pro investice se o tento projekt velmi zajímám a komunikuji
průběžně tuto záležitost se zástupci Správy železnic. Dle jejich nejnovějšího
vyjádření z minulého týdne, je tento záměr zařazen na program schvalování
Centrální komise na Ministerstvu dopravy ČR na přelom srpna a září letošního
roku (původně to mělo být na programu již v červnu). Je tedy nutno počkat
na rozhodnutí příslušné resortní centrální komise.
Od toho se budou odvíjet další kroky, a to i ze strany města Milevska, které by
muselo být v případě schválení tohoto projektového záměru v součinnosti. Na
základě předpokládaného schválení bude Správa železnic pokračovat v další
projektové přípravě zpracováním Dokumentace pro společné řízení, což obsahuje územní a stavební řízení. Pokud vše bude schváleno, je předpokládaná
realizace plánována v letech 2024–2025.
JUDr. Martin Kupec, Ph.D., radní města Milevska pro investice,
člen Dopravního výboru Jihočeského kraje

V MĚSÍCI ČERVENCI 2021 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ A ZÁROVEŇ
SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:
80 let

92 let

Marie Vanišová

Jindřich Hladík

85 let

93 let

Marie Šnoblová
Miroslav Hořejší

Libuše Šifaldová

90 let

Vlasta Kopecká

99 let

František Skalický

91 let
Marie Drnková
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NOVÁ KNIHA OD MILEVSKÉHO AUTORA
Na knižních pultech se již objevila nová publikace
milevského autora a dlouholetého průvodce
i lektora Univerzity třetího věku Josefa Bílka,
která přibližuje historii některých významných
technických památek v Píseckém a Strakonickém
regionu. Z blízkého okolí Milevska v ní najdeme
např. železniční viadukty na trati Tábor-Písek
nebo historii milevských pivovarů, zmíněn je
také kamenný most u kláštera nebo historie
milevské synagogy. Ze vzdálenějších míst publikace přibližuje např. železniční ocelový most
na Červené, nedostavěný most u albrechtické
Hladné, Žďákovský most, mosty v Zátaví u Písku
a řadu dalších zajímavostí. Ze strakonického
regionu seznamuje třeba s bývalou šachtou Jakub u Kasejovic nebo bývalou železárnou u Závišína, zmíněna je i historie Machova včelína v Krušlově či Žižkův most
u Katovic. Celkem je v knize popsáno na pět desítek technických památek, z toho
asi třicet na Písecku a ostatní na Strakonicku. Text je doplněn bohatým fotograﬁckým materiálem a mapami. Autor nyní připravuje pokračování, které se bude
věnovat dalším oblastem našeho kraje.
Křest knihy, na kterém vystoupí vedle autora a dalších hostů i nakladatel, se uskuteční ve čtvrtek 23. září v 17 hodin v prostorách kavárny Za oknem (v budově
„soudu“). Publikaci o rozsahu zhruba 115 stran přitom bude možné zakoupit.
Srdečně zveme všechny příznivce jihočeské vlastivědy a historie.
red

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Tamtamy obchodníků vedly k dopadení zloděje
Předposlední den v červenci po poledni hlídka MP přijala tel.
oznámení vedoucí z drogerie v Masarykově ulici na muže, který
se jí v obchodě pokusil odcizit několik krémů. Když jej přistihla
a oslovila, tak jí začal vulgárně nadávat a odešel z obchodu do
vedlejšího obchodu Flop. Majitelka drogerie okamžitě vyrozuměla personál tohoto obchodu, aby si na něj dali pozor a tuto skutečnost s popisem
muže nahlásila na tísňovou linku MP.
Následovalo tel. oznámení obsluhy z Flopu na muže, který jim právě v obchodě
ukradl dvě kávy. Když jej oslovili, jednu položil na pult a s druhou odešel. Hlídka
strážníků okamžitě vyjela na místo a v centru města spatřila muže udaného popisu,
o jehož monitorování požádala MKDS. Dojela do obchodu Flop, kde požádala
jednu z prodavaček, zdali by s hlídkou nedojela do centra města identiﬁkovat sledovaného muže. Tato hlídce vyhověla, s hlídkou odjela a na místě v Riegrově ulici
před zlatnictvím jej zcela jednoznačně poznala. Muž byl na místě ztotožněn, poučen, požádán o vysvětlení a následně prověřen na PČR. Bylo zjištěno, že dotyčný
je z okresu Příbram a je trestně stíhaný. PČR požádala MP, aby jej na místě zadržela
do jejich příjezdu.
Těsně po zadržení pachatele krádeží se ještě na místě k hlídce MP dostavily dvě
pokladní z DM a hlídce nahlásily, že tento zadržený muž včera u nich v drogerii DM
v 18:47 hodin ukradl krémy za cca 1000 Kč a venku před obchodem nabízel nějaké
parfémy místním Romům za 100 Kč za kus. Ještě na místě se tento muž přiznal
ke krádeži kávy v potravinách Flop, krémů v drogerii DM a parfémů v drogerii v Příbrami. Dále bylo zjištěno, že je pravděpodobně pachatelem další trestné činnosti
v okolí. Po příjezdu hlídky PČR jí byl na místě i s věcmi, které měl u sebe (kradené
věci, injekční stříkačky a zřejmě nějakou drogu) a zjištěnými poznatky předán.
MP děkuje za příkladnou spolupráci při dopadení pachatele pracovníkům a majitelům zmíněných obchodů.

Zakletý pátek třináctého
Zřejmě kouzelnou moc měl třináctý den v měsíci srpnu, neboť po jeho skončení
se na služebně městské policie sešly peněženky s doklady od pěti majitelů, kterým
vypadly z kapsy na různých místech Milevska. Všechny se nakonec dostaly do
správných rukou. Strážníci dále v tento den přijali telefonickou stížnost, že před
obchodem Vzor jsou tři muži, kteří pokřikují jeden na druhého, ale i na ostatní
lidi a zákazníky. Hlídka na místě zjistila, že se zde nachází tři muži, všichni byli
dosti pod vlivem alkoholu a možná i pátku třináctého. V době, kdy se na místo
hlídka dostavila již na nikoho nepokřikovali. Všichni tři byli z místa vykázáni,
výzvu uposlechli, sbalili si svoje věci a odešli pryč.
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Strážníci pomohli ženě
Před MěÚ na náměstí E. Beneše strážníci poskytli pomoc s orientací starší paní,
neboť žena vyběhla ven z domu jen velmi nalehko. Dezorientované důchodkyni
přivolali po chvilce ZZS, která ji převezla do nemocnice. Doma měla malého psíka,
o kterého se neměl kdo postarat, prozatím byl umístěn do záchytných kotců.
Martin Hrtoň

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO A OKOLÍ?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do neděle 12. září na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na dětské představení
Michal k snídani, které se uskuteční v DK Milevsko v neděli 19. září od
17 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Areál ﬁrmy DWH na Staňkově
Výherci: Roman Maršík a Milena Pejšová z Milevska, Petra Křivská z Českých Budějovic

OLYMPIJSKÉ ODPOLEDNE

V Domově pro seniory v Milevsku to v týdnu před zahájením Letních olympijských
her v Tokiu sportovně žilo.
Aktivizační pracovnice připravily odpoledne plné sportovních disciplín. Házelo
se do basketbalového koše, vrhalo koulí, jelo na kole, mířilo do terčů. Samozřejmě
vše s ohledem ke schopnostem a možnostem každého z účastníků. Klienty laskavě
doprovázeli pečovatelky, pečovatelé a ostatní zaměstnanci Sociálních služeb,
náhodně i rodiny. Fandili a pomáhali sportujícím projít všechna stanoviště,
pomohli s vědomostním olympijským kvízem. Nechyběl ani olympijský oheň při
zahájení. Odměnou byly diplomy a pohoštění na závěr.
Na úvod přišli soutěžící povzbudit místostarosta města Michal Horek a vedoucí
odboru sociálních věcí Ing. Ladislav Kotalík. Oba pak zahájili soutěže hody na
kuželky a přesvědčili se, že to není nic snadného.
Olympiády v Sociálních službách Města Milevska jsou již tradicí. Bohužel, ta letošní
nemohla být z důvodu rekonstrukce budovy a uzavřené zahrady ve stejném rozsahu,
jak tomu bylo předchozí 3 roky, kdy byli do soutěží zapojeni i obyvatelé Domu
s pečovatelskou službou. Přesto si alespoň klienti Domova pro seniory odpoledne
užili a dobře se naladili na sledování celosvětové události – Olympiády v Tokiu.
Panovala dobrá nálada a ukázalo se, že zde žijeme jako vzájemně se podporující
přátelská komunita. Všem, kteří se zúčastnili, pomohli a podpořili olympijské
odpoledne patří dík.
Jana Nováková, Sociální služby Města Milevska

FOTOOBJEKTIVEM

V pátek 23. července v amﬁteátru domu kultury hrála oblíbená kapela UDG. Ta si pro
návštěvníky připravila skvělou show včetně řady překvapivých efektů.

V neděli 15. srpna se na nádvoří Milevského kláštera uskutečnil jedinečný koncert legendárního vokálního uskupení 4TET. Návštěvníci mohli obdivovat umění Jiřího Korna,
Jiřího Škorpíka, Dušana Kollára a Davida Uličníka.

Milevské léto - oblíbenou sérii čtvrtečních koncertů zahájila 29. července kapela Fantom.
Známé rockové písně potěšily každého návštěvníka.

První srpnový týden strávily moderní gymnastky milevského Sokola společně s oddílem
sportovní všestrannosti na letním soustředění v Křemži. Mezi tréninky zbyl čas na hry
a soutěže, které byly i letos tematické. Pro trenéry a vedoucí bylo totiž letos po celý týden
Prostřeno!
Pátek 30. července patřil amﬁteátr domu kultury dětem. Skvělou taneční a pěveckou
show předvedla dětská dívčí skupina Lollipopz. Přes 350 diváků si užilo koncert plný
zábavy, zpěvu, tance a smíchu. Pro 80 zájemců bylo připraveno i VIP setkání přímo s dívkami. Děti si tak mohly užít osobní setkání, autogramiádu i fotografování.

V létě bylo v domě kultury živo. Uskutečnily se tu hned dva turnusy Kreativního příměstského tábora, který pořádá taneční skupina EFK ve spolupráci s DK Milevsko. Celkem se
obou termínů zúčastnilo 55 dětí. Užily si mnoho zábavy, hrály sportovní i společenské
hry, tančily, rozvíjely svou kreativitu a také se vydaly na výlet po Milevsku. Vše, co se za
týden naučily, pak předvedly svým rodičům při závěrečném vystoupení.

Děti z Milíska (jesliček a příměstského tábora) společně navštívily zvířátka v zahrádkářské
kolonii v Milevsku.
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KULTURA A SPORT – ZÁŘÍ 2021
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
čtvrtek 2. 9., pátek 3. 9.
20:00
ČR - Dobrodružný, rodinný - „Jsem Gump a byl jsem
toulavej pes…“
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 100 Kč

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
pátek 3. 9., sobota 4. 9., neděle 5. 9.
17:30
USA - Animovaný, komedie - Pamatujete si na přechytralý mimino vobleku ajeho staršího bráchu Tima?
S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a teď
se pustí do další akce.
DABING
107 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
sobota 4. 9., neděle 5. 9.
20:00
ČR - Komedie - Čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali.
ČESKÉ ZNĚNÍ
117 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTECH
čtvrtek 9. 9., pátek 10. 9.
20:00
USA - Dobrodružný, akční, fantasy - Hlavním hrdinou
je superhrdina čínského původu Schang-Chi, který
je konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten
do sítě tajemné organizace Deset prstenů.
DABING, 3D
133 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

CESTA DOMŮ
sobota 11. 9., neděle 12. 9.
20:00
ČR - Komedie, romantický - Snímek navazuje na filmy
režiséra Vorla: Cesta z města a Cesta do lesa, vytvoří
z nich uzavřenou trilogii a završí osudy všech stěžejních postav.
ČESKÉ ZNĚNÍ
92 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ZHOUBNÉ ZLO

jak z hollywoodské romance, jen v kulisách Brna.
Vyléčí vesmírná láska všechny bolesti?
ČESKÉ ZNĚNÍ
77 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ZBOŽŇOVANÝ
čtvrtek 23. 9., pátek 24. 9., sobota 25. 9., neděle
26. 9.
20:00
ČR - Komedie - Jeden z nejuznávanějších českých
scenáristů Petr Kolečko se při psaní komedie Zbožňovaný nechal inspirovat svým dědou.
ČESKÉ ZNĚNÍ
99 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

AINBO: HRDINKA PRALESA
pátek 24. 9., sobota 25. 9., neděle 26. 9. 17:30
Peru, Nizozemsko - Celý život Ainbo se odehrává uprostřed amazonské džungle a ona ji nade vše miluje.
Jednoho dne však zjistí, že je její domov ohrožen
hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy.
DABING
85 min.
vstupné: 120 Kč

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
čtvrtek 30. 9., pátek 1. 10.
20:00
USA - Akční - James Bond, agent 007, skončil aktivní
službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce.
Klid však nemá dlouhého trvání - objeví se totiž jeho
starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc.
TITULKY
163 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – INFORMAČNÍ
SCHŮZKA
pondělí 6. 9.
17:00
Nabízíme 3 úrovně výuky – pro začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé.
učebna 1

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA – INFORMAČNÍ
SCHŮZKA
pondělí 6. 9.
18:00
Nabízíme výuku angličtiny pro začátečníky, mírně
pokročilé i pokročilé a kurz pro studenty 4. ročníků
středních škol – příprava k maturitní zkoušce.
učebna 1

FITNESS HODINY – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
pondělí 6. 9.
19:00
Kardio fitness cvičení v tanečním rytmu pod vedením
Jany Miklavčičové.
hudební sál

DYNAMICKÁ JÓGA AŠTANGA VINJÁSA
– ZAHÁJENÍ LEKCÍ
úterý 7. 9.
17:00
Jóga pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat. Tento kurz
je určen pro ženy i muže a povede ho zkušená lektorka
Klára Synková. Přihlásit se můžete již nyní u lektorky
na telefonu 725 554 496 nebo na e-mailu klarasynkova@gmail.com.
hudební sál

SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE – ZAHÁJENÍ
KURZU

DŮM KULTURY

úterý 7. 9.
Rádi přivítáme nové zájemce.
taneční sál

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

17:00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA

LÉTO S NADHLEDEM
do čtvrtka 30. 9.
Cestovatelská fotosoutěž s DK Milevsko. Více na
www.milevskem.cz.

středa 8. 9.
velký sál

TANEČNÍ SKUPINA EFK DANCE FAMILY
– NÁBOR

pátek 10. 9.
19:00
Vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci vstup na průkazky, ostatní 30 Kč

středa 1. a neděle 5. 9.
taneční sál

16:00

17:00

TANEČNÍ HODINY 2021 – 2. LEKCE

TANEČNÍ HODINY 2021 – ZAHÁJENÍ VÝUKY

BŘIŠNÍ TANCE PRO VŠECHNY GENERACE

pátek 3. 9.
17:00
Vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
Přihlášky přijímáme v kanceláři DK.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup s platnou vstupenkou,
ostatní 30 Kč

pondělí 13. 9.
19:00
Zahájení kurzu s lektorkou Lídou Jindrovou.
taneční sál
kurzovné: 960 Kč/12 lekcí

ZELENÝ RYTÍŘ

12. POHÁDKOVÝ LES

pátek 17. 9., sobota 18. 9.
20:00
USA, Irsko - Fantasy, drama – Chrabrý, ale svéhlavý
rytíř kulatého stolu, synovec krále Artuše, Sir Gawain,
se vydává na troufalou cestu, na jejímž konci ho čeká
osudový vyzyvatel - obrovský a tajemný Zelený Rytíř.
TITULKY
130 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

sobota 4. 9.
13:00-16:00
Zaplacením vstupného obdržíte soutěžní kartičku,
která umožní získání odměn, nesoutěžní doprovod
má vstup zdarma. Pořádá Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko za podpory města Milevska
a ve spolupráci se zájmovými spolky a nadšenci
z Milevska a okolí. Předprodej na www.milevskem.cz.
start od areálu koupaliště
vstupné: 100 Kč

úterý 14. 9.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

čtvrtek 16. 9.
20:00
USA - Horor, kriminální, drama - James Wan se vrací
ke svým žánrovým kořenům příběhem o dívce Madison, kterou paralyzují neustávající vize strašlivých
vražd, které bohužel mají daleko k obyčejným snům.
TITULKY
111 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

MARŤANSKÉ LODĚ
neděle 19. 9.
20:00
ČR, Norsko - Drama, romantický - Hlavní hrdinové
filmu se poprvé setkávají na narozeninové party ve
vybydlených prostorách brněnského nádraží. Je to
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MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM MILEVSKO
sobota 4. 9.
prostory DK

19:00

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA

OBRÁZKY TVOŘENÉ ÚSTY - VERNISÁŽ VÝSTAVY
čtvrtek 16. 9.
18:00
Vystavuje Pavel Hejhal, který o sobě řekl: „V roce
2002, když mi bylo 19 let, jsem měl autonehodu, při
které jsem si poranil krční páteř a bohužel i míchu.
Po tomto úrazu jsem zůstal ochrnutý od ramen dolů
včetně bránice. S dýcháním mi tak pomáhá plicní
ventilátor. Když se můj stav v nemocnici stabilizoval,
říkala mi má rehabilitační sestra Lenka, že existují
lidé, kteří se naučili psát a malovat ústy. Měl bych to

prý také zkusit. Začátky byly těžké a hrot tužky moc
neposlouchal. Postupem času jsem si ale našel úchop,
který mi vyhovoval, a hlavně mi taťka vyrobil nástavce
na tužky, abych měl hrot tužky dál od očí. Dalším
zkoušením jsem se vypracoval k tomu, že už se na
papíru objevovalo to, co jsem chtěl. Díky obrázkům
jsem se stal stipendistou celosvětového sdružení
VDMFK, v Čechách UMÚN (Umělci Malující Ústy
a Nohama). Hlavní myšlenka sdružení je, že jako hendikepovaní nemusíme být jen pasivní příjemci sociálních dávek, ale můžeme iněco aktivně vytvářet. Pokud
by Vás mé obrázky zaujaly a stáli byste o některý,
mohu Vám nabídnout autorský tisk za 185 Kč. S objednávkou se můžete obrátit na mailovou adresu: pavelhejhal@seznam.cz. Podívat se můžete i na mé
stránky: www.pavelhejhal.com. Nebo se můžete obrátit přímo na Nakladatelství UMÚN, kde jsou v nabídce
i díla ostatních malířů (www.umun.cz).“
Výstava potrvá do středy 6. října.
vestibul DK

TANEČNÍ HODINY 2021 – 3. LEKCE
pátek 17. 9.
19:00
Vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci vstup na průkazky, ostatní 30 Kč

13. MILEVSKÉ BIENÁLE DUCHOVNÍ HUDBY
– VIVAT MOZART
sobota 18. 9.
17:00
Letos vzpomínáme na předčasné úmrtí W. A. Mozarta
(1791) a proto jsme pro vás připravili pestrý výběr
z jeho díla. Tentokrát přijede z Prahy Dvořákův komorní orchestr. Vedle Milevského smíšeného sboru
vystoupí i vynikající místní klarinetista Jiří Krejčí.
Mladá sólistka opery ND nás potěší výběrem árií jak
světského, tak duchovního charakteru.
bazilika Milevského kláštera
vstupné: 120 a 150 Kč

MICHAL K SNÍDANI
neděle 19. 9.
17:00
Michal, který je dětem dobře známý z pořadu České
televize Kouzelná školka, tentokráte plně rozvíjí hru
s barevnými samolepicími páskami. Bez ostychu vytáčí metry a metry pásek, ze kterých vyrábí jednoduché
tvary až po plastické, imitující reálné předměty,
v tomto případě, vše dobré, na co máme chuť! Michal
se zamýšlí nad tím, co se stane, když nesníme z talíře
poslední sousto, ve kterém je ukrytá síla. Po skončení
pořadu bude umožněno fotografování s Michalem.
velký sál
vstupné: 200 a 220 Kč

sa, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Betka Stanková, Veronika Jeníková/Olga „Háta“ Želenská a další
velký sál + balkon
vstupné: 400 a 450 Kč

PŘIPRAVUJEME:
PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA A BLEŠÍ TRH
sobota 2. 10.
10:00-12:00
Podmínky prodeje a více informací naleznete na
www.milevskem.cz.
prostory DK
vstupné: zdarma

JÓGA PRO DĚTI

16:00-18:00

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

PSYCHOLOG V PORADNĚ

pondělí 4. 10.
16:00-16:45
Jóga pro děti je jiná, než jakou ji znají dospělí. Není
při ní tolik důležitá výdrž v jednotlivých pozicích jako
pohyb samotný. Určeno pro děti od 5 let.
prostory DK

ČECHOMOR

úterý 7., 14., 21. a 28. 9.
08:00-16:00
Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvisejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu
zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?
Využijte bezplatnou pomoc mediátora - PhDr. Jaromíra Matouška. Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

sobota 9. 10.
20:00
Koncert česko-moravské hudební skupiny, která originálním způsobem zpracovává lidové písně.
velký sál + balkon
vstupné v předprodeji: 590 Kč a 555 Kč

HODINA DUCHŮ – DIVADELNÍ KOMEDIE
neděle 10. 10.
19:00
Hrají: Pavlína Mourková, Roman Štolpa, Matěj Kriegel, Bořek Slezáček, Monika Timková, Jindra Kriegel,
Lucie Linhartová, Josef Hervert, Petr Semerád,
Michaela Zemánková, Radomír Švec
velký sál
vstupné v předprodeji: 400 Kč

OLYMPIC
pátek 22. 10.
20:00
Skupinu Olympic není třeba dlouze představovat.Koncert bude zárukou kvality, skvělé hudby a zábavy!
velká sál
vstupné: od 550 Kč

GALERIE M
NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz

MEDIAČNÍ SLUŽBA

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 8. a 22. 9.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan Röhrich,
nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 16. 9.
09:00-11:00
Program pro děti, prohlídka prostor a zápis dětí na
nový školní rok.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
KARETNÍ SOUBOJ
úterý 7. 9.

VYTVÁŘENÍ PODZIMNÍ VÝZDOBY KLUBU
úterý 14. 9.

DESKOVÉ HRY
VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ BECHYNĚ
čtvrtek 2. až středa 29. 9.
Výstava prací studentů oborů Keramický design, Grafický design, Průmyslový design a Multimediální tvorba SUPŠ Bechyně.
vstupné: 10 Kč
Pro vstup na kulturní akce je nutné dodržet
aktuální epidemiologické podmínky. V případě
dotazů volejte 383 809 200.

úterý 21. 8.

VYRÁBĚNÍ PAPÍROVÝCH DRAKŮ
středa 29. 8.

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

KOZEL, RADYNĚ
úterý 7. 9.
Návštěva zámku a hradu na Plzeňsku.

TANEČNÍ HODINY 2021 – 4. LEKCE
pátek 24. 9.
19:00
Vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
30 Kč

CENTRUM MILÍSEK

čtvrtek 2., 16. a 30. 9.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU
pondělí 20. 9.
Pouze pro předem přihlášené.
učebna 4
kurzovné: 500 Kč/pololetí

všechny děti do 15 let, které mají chuť rybařit. Pro účastníky je připraveno občerstvení a mnoho hodnotných
cen. Prezentace účastníků bude od 7:30 do 8 hodin,
vyhlášení výsledků je plánováno na 11 hodinu.
rybník Kubík

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
MO Milevsko
Tel.: 602 165 790

SALCBURSKO A SEVERNÍ TYROLSKO
úterý 14. až čtvrtek 16. 9.
Navštívíme Gollingský vodopád, Kaprun, Krimmelské
vodopády, Innsbruck, Kristall Welt Swarovski.

ČESKÝ ŠTERNBERK

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ – DIVADELNÍ HRA

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI DO 15 LET

neděle 26. 9.
19:00
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/Pavel Nečas, Filip Tom-

sobota 4. 9.
07:30
Závody pořádáme ve spolupráci s DDM Milevsko pro

úterý 21. 9.
Prohlídka zámku a hradní věže a pak zámeckého parku
ve Vlašimi.
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TŘEBÍČ
středa 29. 9.
Prohlídka památky UNESCO - židovského města s hřbitovem, bazilikou sv. Prokopa a náměstím, které patří
k největším v ČR.

SPOS MILEVSKO
J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení dle rozpisu na www stránkách.
01. 9. 19:00 HC 1934 A tým - Jun. Písek
03. 9. 18:00 HC 1934 A tým - Gorel
11. 9. 17:00 HC 1934 A tým - Loko Veselí n. L.
18. 9. 13:45 HC 1934 ml. + st. ž. - Lvi Č. B.
19. 9. 13:30 HC 1934 dorost - DDM Č. Budějovice
19. 9. 17:00 TJ Božetice - Č. Krumlov
25. 9. 10:00 HC 1934 ml. + st. žáci - HC Tábor
25. 9. 17:00 HC 1934 A tým - Loko Veselí n. L.

26. 9. 16:15 HC 1934 dorost - České Budějovice

LETNÍ STADION:
04. 9.
05. 9.
05. 9.
09. 9.

13:30
10:00
14:00
17:00

12. 9.
12. 9.
16. 9.
16. 9.
19. 9.
19. 9.
26. 9.
26. 9.
26. 9.
28. 9.
28. 9.
28. 9.

13:30
17:00
17:00
17:00
10:00
16:30
09:00
13:00
16:30
09:00
10:00
15:30

FC muži B - FC Boston Kluky
FC dorost - Netolice/Jankov
FC přípravky - FC ZVVZ Milevsko
FC st., ml. přípravky - Sokol Bernartice
FC žáci - Slavoj Č. Krumlov
FC muži A - FK Protivín
FC st. přípravka - FK Protivín
FC ml. přípravka - SIKO Čimelice
FC dorost - Jiskra Třeboň
FC muži B - 1. FC Jistebnice
FC přípravky - FC ZVVZ Milevsko
FC žáci - Malše Roudná
FC muži A - FK Olešník
FC st. přípravky - SK Mirovice
FC dorost - Vimperk/Volyně
FC muži A - Tn. Prachatice

SPORTOVNÍ HALA:
11. 9.
11. 9.

08:00 Handball - 1. Liga dorostenek
16:00 FBC Došwich junior

PRÁZDNINY V NAŠICH ŠKOLÁCH
Před začátkem nového školního roku jsme ředitelům milevských základních a středních škol položili několik otázek. Zajímalo nás, jak využili prázdninového volna
ve své škole, na co nového se mohou děti a studenti těšit a kolik žáků bude v tomto
roce jejich školu navštěvovat. Níže přinášíme jejich odpovědi. O tom, co se dělo
v našich mateřinkách se s námi podělily ředitelky MŠ Pastelka a MŠ Kytička.

1. ZŠ MILEVSKO

Co se dělo během letních prázdnin vaší ve škole? Využíváte prázdné školní
lavice k některým činnostem a opravám? Jaké to byly letos?
Školní prázdniny jsou pro žáky časem prázdnin, ale za zdmi školy to vypadá v tomto
čase trochu jinak. Je to čas, kdy se musí škola nejen připravit na nový školní rok,
ale také vybudovat něco, co ji trochu posune vpřed. Ani o letošních prázdninách
tomu nebylo jinak.
Asi bych udělal malý výčet činností a akcí, které se realizovaly ve škole
o prázdninách:
a) Rekonstrukce plynové kotelny
Největší akcí, která byla realizována o prázdninách, byla kompletní rekonstrukce
plynové kotelny, kdy byly vyměněny dva kotle za nové moderní kondenzační kotle
značky Buderus, a byla provedena kompletní výměna rozvodů, ventilů a regulačních
prvků v kotelně. V příštím roce bychom chtěli doplnit tuto regulaci o další stupeň,
kdy by bylo možno řešit nastavování teplot ve všech učebnách. Rekonstrukci prováděla ﬁrma Pontinagas, s. r. o. Rekonstrukcí se vyřešil vleklý problém s již nevyhovujícími kotly a regulací. Předpokládáme, že se sníží i spotřeba plynu.
b) Realizace učebny jazyků za využití digitálních technologií v rámci projektu
IROP
Přes prázdniny vznikla krásná učebna v přízemí pavilonu školní družiny přebudováním stávající počítačové učebny. V režii školy bylo nutno udělat nové rozvody
elektřiny, místnost kompletně vyštukovat a vymalovat. V místnosti byl dále vybu-
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12. 9.
18. 9.
18. 9.
19. 9.
25. 9.

16:00
12:00
17:00
09:30
12:00

FBC Došwich muži A
FBC Došwich junior
FBC Došwich muži A
Proactive - Jihočeská liga
FBC junior

DDM MILEVSKO
NA TRŽIŠTI 560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

POHÁDKOVÝ LES
sobota 4. 9.
Přijďte se pobavit na stanoviště kolektivu DDM Milevsko. Těší se na vás pohádkové bytosti, které mají připraveny vtipné úkoly nejen pro děti.

PŘIPRAVUJEME:
Od října opět začínají v DDM Milevsko zájmové kroužky. Neváhejte si vybrat z široké nabídky, kterou naleznete v tomto zpravodaji na straně 14.

dován nový sádrokartonový strop, který byl vybudován na doporučení statika
vzhledem k problému hurdiskovému stropu. V rámci projektu IROP Společnost
AVMEDIA dodala kompletní ICT a technologii pro jazykovou učebnu a ﬁrma Santal
nábytek do učebny.
c) Malování školní jídelny a tříd
V souladu s hygienickými normami bylo provedeno vymalování potřebných prostor
školní jídelny a učeben školy. Byl upraven kabinet výchovných poradců, který
zlepší možnosti individuální práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.
d) Dva turnusy příměstského tábora
Pro děti 1. stupně proběhly 2 turnusy příměstského tábora. Škola poskytla prostory
a stravování a vlastní aktivity byly vedeny pod hlavičkou společnosti Attavena.
Na co nového se děti mohou těšit?
Věřím, že se žáci po prázdninách těší do školy, a my budeme věřit, že stávající
situace vydrží a v rámci prezenční výuky jim budeme moci předávat co nejvíce
informací, podnětů. Od nového školního roku dochází k úpravám ŠVP, kdy je
kladem důraz na využívání ICT, a tak se předmět Informatika bude vyučovat již
od 4. třídy. Připravujeme aktivity v oblasti polytechnické a environmentální výuky.
Pro všechny připravujeme překvapení na pátek 3. září ve 14 hodin, tímto bychom
chtěli pozvat žáky, rodiče i veřejnost ke společnému setkání na školní zahradě.
Snažíme se, aby nejen žáci, ale i učitelé se ve škole cítili dobře. Vyřešili jsme
problém kapacity sborovny 1. stupně, kdy se v poměrně malé místnosti tísnilo
celkem 17 učitelů. Proto jsme se v průběhu jara rozhodli vytvořit druhou sborovnu
z jednoho kabinetu. O prázdninách se nám podařilo vybudovat v nové sborovně
nové rozvody elektřiny, místnost vyštukovat, vymalovat. Sborovna bude vybavena
novými stoly, ostatní vybavení bude prozatím stávající.
Kolik u vás v novém školním roce nastoupí žáků?
Ve školním roce 2021/2022 se těšíme, že 1. září nastoupí 550 žáků, z toho bude
56 prvňáčků.
Příprava nového školního roku vrcholí, přestože v některých částech školy ještě
pokračují stavební práce. Rád bych poděkoval všem provozním zaměstnancům,
kteří se snaží, aby škola byla na 1. září perfektně připravena.
PaedDr. Martin Hrych

SOŠ A SOU MILEVSKO
Co se dělo během letních prázdnin ve vaší škole?
Krom samotného plánování organizace nového školního roku ﬁnišovala příprava
pro podávání žádosti z programu IROP na projekt „Modernizace výukových prostor
odborného výcviku“ vybraných učebních oborů: obnova strojního vybavení truhlářské dílny ve Veselíčku a kompletní modernizace cvičné kuchyňky v Milevsku,
navazujících odborných učeben a kabinetů. Koncem léta očekáváme vyhodnocení
žádostí z programu Erasmu+, kdy v případě schválení žádosti by naše žáky a učitele
v roce 2022 čekala pracovní stáž v zemědělské farmě na Slovensku.

GYMNÁZIUM MILEVSKO
Co se dělo během letních prázdnin ve vaší škole?
Letošní prázdniny jsou hlavně ve znamení personálních změn v oblasti administrativy a s tím spojené předávání zkušeností a zaučování nových zaměstnankyň.
Využíváte prázdné školní lavice k některým činnostem a opravám? Jaké to
byly letos?
Prázdné lavice jsme využili už na jaře, vyměnili jsme stávající žákovské lavice za
nové a doplnili i další nábytek v učebnách. Drobné opravy čeká vestibul a fasáda
ze dvora školy. Pořídili jsme také nové technologie na úklid včetně generátoru
ozónu pro důkladnou dezinfekci vnitřních prostor.
Na co nového se žáci mohou těšit?
Letos ještě zahájíme postupnou výměnu šatních skříněk žáků. Ty nové budou
napojeny na centrální elektronický systém a žáci tak budou moci jeden čip používat
na vstup do školy, kopírování, stravování i přístup do šatních skříněk.
Kolik vám v novém školním roce nastoupí žáků?
V novém školním roce nastoupí 120 žáků.
Mgr. Petr Barda

Vizualizace nové cvičné kuchyňky.
Využíváte prázdné školní lavice k některým činnostem a opravám? Pokud ano,
jaké to byly letos?
Během letošních prázdnin opět došlo na pravidelné opravy a údržby tříd, především
šatna v suterénu dostala nový kabát. Velký dík patří provozním zaměstnancům,
kteří vytvářejí tolik potřebné zázemí pro realizaci vzdělávání a téměř veškeré
údržbové práce jdou za nimi. Opravám neunikla ani školní jídelna, kde proběhla
oprava a bílení stropu přímo v kuchyni, bílení skladů a šatny v suterénu.
Největší investiční akcí je oprava zpevněné plochy v areálu dílen ve Veselíčku,
kde bude položen nový asfalt.

Oprava zpevněných ploch ve Veselíčku.
Na co nového se žáci mohou těšit?
Krom krásně opravených prostor pro vzdělávání se žáci mohou také těšit na
zapojení do projektu IKAP III, tzv. Šablon III, jehož cílem je podpořit odborné
vzdělávání. Příležitostí pro další profesní růst žáků bude i další projekt ve spolupráci
s Jihočeskou hospodářskou komorou - Impuls pro kariéru II. Zde bude přímo
lákavá účast na zajímavých workshopech ﬁrem z oboru.
A mohou se na něco nového těšit i učitelé a zaměstnanci školy?
Učitelé odborných předmětů a odborného výcviku budou mít určitě radost z možnosti realizace nových projektů, např. prostřednictvím stáže ve vybrané ﬁrmě
rozšíří své profesní portfolio. Třídní učitelé se již nyní těší na online kurz „Hvězdný
tříďas“ aneb jak dostát všem úkolům, povinnostem a nezbláznit se. Samo sebou
se všichni těší na své žáky.
Kolik vám v novém školním roce nastoupí nových žáků?
Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dvouoborovou třídu učebních oborů opravář
zemědělských strojů a obráběč kovů, dále třídu maturitního oboru sociální činnost
a třídu dálkového studia obor podnikání a provozní technika. Do prvních ročníků
nám nastoupí celkem 48 žáků.
Mgr. Václav Kašpar

2. ZŠ MILEVSKO
PRÁZDNINOVÉ PRÁCE VE ŠKOLE

Po ukončení školního roku 2020/2021 začaly hlavní prázdniny. Řada z nás si představí, že dva měsíce je v budovách školy absolutní klid. Opak je ale pravdou.
O letošních prázdninách jsme opět pracovali na dotacích Modernizace odborných
učeben CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010847 v hodnotě 4 022 380 Kč s 95%
pokrytím z fondů EU a CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004292 v hodnotě
5 004 740 Kč s 90% pokrytím z fondů EU.
Stavební práce jako nové podlahy, rozvody elektrických a počítačových sítí, osvětlení, obklady a sanitární zařízení již byly dokončeny o minulých prázdninách.
Následovat bude vybavení novým nábytkem, interaktivními tabulemi a pomůckami.
Koncem prázdnin byly sepsány smlouvy s jednotlivými dodavateli podle výsledků
výběrových řízení. Vlastní realizace bude pokračovat až do konce listopadu.
Nebyl opomenut ani školní pozemek, kde v rámci výše uvedené dotace přibydou
další lavičky a speciální bylinkový záhon. Akce bude realizována hned v září.
O prázdninách bylo dokončeno nové osvětlení chodeb hlavního pavilonu a chodeb
tělocvičny. Rovněž jsme pokračovali s výměnou skříní v kmenových třídách školy.
V rámci zajištění lepší bezpečnosti byl nainstalován nový dveřní systém.
Další práce, které jsme o prázdninách prováděli, jsou ty zcela pro školu obvyklé:
výmalby (chodba a šatna tělocvičny, vybrané kmenové třídy, kancelář vedoucí
kuchyně), obnova nátěrů zábradlí schodišť školní kuchyně, oprava nábytku, lavic
a dveří, drobné opravy zařízení tříd, seřízení a opravy interaktivních tabulí.
Závěrem prázdnin je školní provoz podroben různým kontrolám a revizím. Zařízení
tělocvičny a areálu školy musí být bez jakéhokoliv problému. Vše musí být připraveno.
Pevně doufám, že tyto prázdninové akce zlepší prostředí i bezpečnost žáků a pracovníků školy a přispějí ke zvýšení pracovní pohody.
Mgr. Michal Divíšek
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MŠ PASTELKA
VYTOUŽENÉ PRÁZDNINY

Na prázdniny jsme se všichni moc těšili. Abychom si navodili tu správnou prázdninovou atmosféru, společně jsme si vyprávěli o letních dovolených a předčítali
si příběhy s prázdninovou tématikou. V naší mateřské škole každoročně nabízíme
dětem během prázdninového provozu řadu sezonních a rekreačních činností.
Učitelky vybírají činnosti především s ohledem na zájem a potřeby dětí, počet
dětí ve skupině a také dle klimatických podmínek.
Toto období přináší hezké počasí, a tak jsme trávili s dětmi co nejvíce času na naší
zahradě, kde mohly naplno propuknout pohybové i tvůrčí aktivity (skákání, prolézání, stavba a modelování z písku a jiných přírodních materiálů). Zahrada
poskytla dětem i nová poznání při pozorování ptáčků, hmyzu a kytiček, navíc si
děti pochutnaly na jahodách a luscích, které samy vypěstovaly. K prázdninám
neodmyslitelně patří i vodní radovánky, děti skládaly lodičky, které pouštěly po
vodě společně při hrách s vodou a vodními mlýnky, velmi se jim povedla i výroba
veselých žabiček ze skořápek.
V parných dnech našly děti osvěžení ať už ve formě zahradního mlhoviště, nebo
při společném posezení ve stínu našeho altánu, kde jsme si zpívali, prohlíželi
knihy a v neposlední řadě povídali o různých letních nebezpečích (skákání do
vody, ochrana před sluncem, jedovaté plodiny, hmyzí bodnutí atd.).
Během uzavření mateřské školy probíhala standardní údržba, menší opravy, dezinfekce hraček, pomůcek, lůžkovin, skladů a všech prostor školy. Dále příprava
zahrady, zahradních hracích prvků a tříd na začátek nového školního roku.
Nově chystáme obměnu zahradního krbu, který nám dlouhé roky sloužil při
školních akcích. Děti se mohou těšit na novou lanovou pyramidu, nebo velký
hmyzí domeček a jeho budoucí obyvatele.
Všichni se budeme těšit a přát si, aby školní rok proběhl již bez omezení, abychom
nemuseli rušit připravované akce, činnosti a děti tak mohly radostně prožít nový
školní rok.
Mgr. Romana Fialová

MŠ KYTIČKA
NA PRAHU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
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Prázdniny utekly jako voda a mnozí s obavami čekají, jaké podmínky pro vzdělávání
přinese ten začínající. Každopádně jsme se, stejně jako v minulých letech, dobře
připravili. V době uzavření MŠ o prázdninách proběhly běžné opravy a údržba,
pro větší opravy jsme využily čas uzavření škol na jaře letošního roku, kdy byly
vyměněny elektrické rozvody v kuchyni, opraveny podlahy ve třídě a šatně a položena dlažba. Před zahájením provozu byl proveden generální úklid, včetně strojového čištění podlahových krytin, byly provedeny revize herních prvků a sportovního nářadí v budově i na školní zahradě.
Ve spolupráci s MAS Střední Povltaví jsme pořídili na školní zahradu tabuli, která
bude sloužit k venkovní výuce, ale bude k dispozici dětem i na kreslení. Od jara
děti mohly pozorovat i to, jak se ve spodní části školní zahrady na nevyužívaném
pískovišti tvoří a buduje. Díky šikovnosti, kreativitě, a hlavně obětavosti jednoho
z tatínků vzniklo centrum polytechnického vzdělávání pro kluky a holčičky, sloužící
k rozvoji manuální zručnosti, technického myšlení a povědomí, poznávání přírodních zákonitostí, ale i na rozvoj mentálních schopností, kooperace.
Přejeme všem dětem, ať z naší mateřské školy nebo i těch ostatních škol, aby
nastávající školní rok přinesl jen to dobré, bez omezení, nejistoty a distancí.
Bc. Marcela Brčková, DiS

LETNÍ TÁBOR MILEVSKÝCH SKAUTŮ

Již tradičně prvních 14 dní v červenci patřilo skautskému letnímu táboru. Letos
tábořili mladší světlušky a vlčata na našem tábořišti u Bečic. I přes velmi proměnlivé
a občas i dobrodružné počasí nás čekal bohatý program. Každý den jsme měli
chvíli, kdy jsme společně pracovali: věnovali jsme se stavění tábořiště, jezdili
jsme pro vodu, připravovali dřevo na večerní ohně nebo jsme pracovali na zvelebování našeho srubu, kam jezdíme na výpravy a letos i na tábor.
Celý tábor jsme v rámci celotáborové hry bojovali O království Moradon. Děti byly
rozděleny do čtyř družin. Každou z nich vedl jeden významný Lord z království
a společně získávali přízeň obyvatel a cechů Moradonu. Během výprav děti odhalily
zrádce království, králova poradce a zároveň nejbližšího přítele – alchymistu
Albrechta. Společnými silami se jim podařilo Albrechta vsadit do žaláře a zajistit
tak, že království budou vládnout všichni čtyři Lordi na území, které získali během
jednotlivých dobývání.
Zároveň byly v pořadu dne oddílové programy, během nichž jsme se rozdělili na
družinky, se kterými chodíme během školního roku na schůzky, a prožívali tak
skautskou schůzku i na táboře. S ohledem na vysoké teploty nesmělo chybět koupání v blízké Lužnici. Ve zbývajícím čase jsme hráli společně hry, například bränball,
turnaj ve vybíjené a nesmělo chybět ani lidské „Člověče, nezlob se!“.
Již druhým rokem jsme uspořádali střediskový Svojsíkův závod, ve kterém si děti
ověřily nabyté skautské znalosti a vyzkoušely si orientaci v mapě. Během táboření
nechyběly ani táborové výzvy pro vedoucí jako například nemožnost říct slovíčko
„ne“, ranní či noční otužování nebo prestižní roverská výzva Tři orlí pera. Vrcholem
tábora byl slibový oheň, na který se k nám připojili starší skauti a skautky. U slibového ohně složili slib nové světlušky, dále vlčata, skautky a skauti.
Celkově to bylo nádherných čtrnáct dní plných dobrodružství a nových zážitků.
Sice jsme všichni uvítali odmočení ve vaně a měkkou postel, ale už teď se všichni
těšíme na další rok až se vydáme vstříc novým zážitkům a zkušenostem.
Za milevské skauty Jitka Máchalová

TJ SOKOL MILEVSKO
ROZVRH CVIČENÍ 2021/2022
Cvičí se od pondělí 14. září v sokolovně a uvedených místech
PO

13:30-16:00 moderní gymnastika

15:00-17:30 malý sál

16:00-17:30 moderní gymnastika (přípravka)

malý sál

14:30-16:30 příprava na soutěže - mladší žactvo II.

14:30-15:00 malý sál

Galerie M Milevsko
a
SUPŠ Bechyně
zvou na výstavu prací studentů oborů
Keramický design, Průmyslový design,
Graﬁcký design a Multimediální tvorba

16:30-17:30 rodiče a děti (děti od 3 let)
17:00-18:30 atletika

atletický stadion

17:30-19:00 muži - jóga

malý sál

17:30-18:30 ženy - zdravotní tělocvik
18:30-20:00 ženy aerobik
19:00-20:00 pilates

malý sál

20:00-22:00 volejbal - muži a ženy
ÚT

14:30-16:00 příprava na soutěže - mladší žactvo I.
14:30-16:00 moderní gymnastika (přípravka)
16:00-17:00 příprava na soutěže - nejmladší žactvo (r. 2016)
17:00-18:30 atletika (od ročníku 2016)

říjen - duben II.ZŠ 16:30-18:30

17:00-18:00 mladší žákyně (2. až 5. třída)
17:00-18:30 tai-či (relaxace, regenerace - ženy, muži)

malý sál

18:00-20:00 mladší žáci (2. až 5. třída), starší žáci do 20:00
18:30-20:00 volejbal - muži a ženy

II. ZŠ

20:00-22:00 muži - stolní tenis
ST

2. až 29. září

09:30-10:30 rodiče a děti (děti 2-3 roky), i rodiče platí příspěvek

Více na www.milevskem.cz.

14:00-16:00 příprava na soutěže - mladší žactvo II.
15:00-17:00 moderní gymnastika

sportovní hala

15:30-18:00 sportovní gymnastika žákyně

15:30-16:00 malý sál

18:00-20:00 příprava na soutěže - starší žactvo a dorost

ČT

18:00-21:30 pilates (jednotlivá cvičení:18-19,19:15-20:15)

malý sál

20:00-22:00 muži a ženy - badminton

ZŠ Bernartice

09:00-10:00 ženy - zdravotní cvičení

malý sál

10:00-11:00 ženy - zdravotní cvičení

malý sál

14:00-15:00 příprava na soutěže - nejmladší žactvo (r. 2016)
15:00-17:00 příprava na soutěže - mladší žactvo I.
15:00-17:00 moderní gymnastika

malý sál

17:00-18:30 atletika (od ročníku 2016)

atletický stadion

17:00-18:30 ženy a muži - jogová cvičení

malý sál

17:00-18:00 nejmladší žactvo (od roku nar. 2016 a 1. třída)
18:00-19:30 starší žactvo a dorost
19:30-20:30 ženy aerobik
19:30-20:30 pilates na míčích

malý sál

20:30-22:00 volejbal smíšený - muži a ženy
PÁ

13:30-16:00 moderní gymnastika

15:30-16:00 malý sál

15:00-17:00 příprava na soutěže - starší žactvo a dorost

15:00-15:30 malý sál

17:00-18:00 pilates (začátečníci, zahájení 15. října)

malý sál

17:00-19:00 sportovní gymnastika žákyně

16:30-17:00 malý sál

Přidej se k nám! Došwich rád přivítá nové sportovce, kluky i holky ve věku od 5 let. Klub s rodinnou atmosférou, skvělým zázemím, kvaliﬁkovanými trenéry a pestrými tréninky, které nejsou
pouze o ﬂorbale, ale dbáme také na komplexní
rozvoj sportovce po všech stránkách zaručující
správný vývoj. Veškeré informace o tom, kde
a u koho se hlásit naleznete na webových stránkách klubu. Nábor probíhá celé září.
fbc

19:00-20:30 muži - stolní tenis
20:30-22:00 dorostenci a muži - rekreační sporty
SO

14:00-17:00 dle dohody zápasy stol. tenis
10:00-12:00 sportovní gymnastika žákyně
18:00-20:00 volejbal smíšený - rekreační

NE

10:00-12:00 příprava na soutěže - mladší žactvo II.
10:00-13:30 dle dohody zápasy stol. tenis
16:00-20:00 atletika (září - říjen využívá moderní gymnastika)

listopad - duben
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – ZAŽLOUTLÁ STRÁNKA STARÝCH NOVIN
Pokud dnes zajdeme do traﬁky pro své oblíbené noviny, nabízí se nám velký výběr,
od tradičních deníků až po barevné magazíny. Je těžké si mezi nimi vybrat. Leč
málokdo v Milevsku tuší, že noviny mají v našem městě dlouhou tradici. Už roku
1886, kdy Milevsko bylo malé městečko a počet obyvatel se pohyboval kolem
3.000, začalo zde vycházet první periodikum, které se pak udrželo skoro 50 let.
Název byl trochu zvláštní: Zpravodaj hospodářského spolku pro politický okres
Milevský.
Na první pohled by se zdálo, že se jedná jen o jakýsi úřední věstník, určený pouze
pro úzký okruh čtenářů. Leč není tomu tak. I když v tomto Zpravodaji bylo hodně
místa věnováno článkům o zemědělství, najdeme tu i mnoho zpráv o dění na
Milevsku v oblasti
veřejného života či
kultury. Některé
články Zpravodaje
dokonce reagují na
události, jež přesáhly hranice rakouskouherské monarchie
a staly se senzací
tehdejší Evropy.
Pokud zalistujete
stránkami tohoto
milevského periodika v ročníku 1898,
s překvapením zde
najdete v čísle 9, jež
vyšlo 15. září, hned
na první stránce velký smuteční rámeček, v jehož čele
spatříme titulek:
Alžběta, císařovna
rakouská. Milevské
veřejnosti se zde
sděluje novinka,
k níž před pouhými
Titulní stránka Zpravodaje informuje obyvatele Milevska o smrti pěti dny došlo
v Ženevě: italský
císařovny Alžběty.
anarchista Luigi
Lucheni zde naostřeným pilníkem zavraždil Alžbětu Bavorskou, rakouskou císařovnu, manželku Františka Josefa I., známou pod přezdívkou Sissi. Tuto historickou
osobnost znají i dnešní televizní diváci například z populárního seriálu Sissi, kde
roli císařovny ztvárnila Romy Schneiderová. Co se onoho zářijového dne v Ženevě
vlastně stalo ?
Bavorská princezna Alžběta Amálie Evženie z rodu Wittelsbachů se narodila 24.
prosince 1837, tedy na Štědrý den, jako dcera vévodkyně Ludoviky a a Maximilána
Josefa Bavorského. Své bezstarostné dětství trávila nejraději na venkovském
sídle Possenhofen, kde se naučila například výborně jezdit na koni nebo plavat.
Byla jí daleko bližší touha po svobodě a přírodě, než třeba studium dvorní etikety.
Roku 1853 se v lázních Bad Ischl šestnáctiletá Alžběta seznámila s tehdy třiadvacetiletým císařem Františkem Josefem I. Byla z toho oboustranná láska na
první pohled.
Svatba se konala v dubnu následujícího roku 1854 v augustiniánském kostele ve
Vídni. Mladá císařovna však už záhy poté poznala tlak dvorního ceremoniálu, kde
ještě platila tuhá španělská dvorní etiketa. To přinášelo mladé a dosti volnomyšlenkářské ženě celou řadu konﬂiktů, s nimiž se často vyrovnávala jen těžko. Citelné
napětí panovalo též mezi Sissi a její tchyní, císařovou matkou Žoﬁí, která se snažila
ovládat dění v synově rodině. Císaři dalo leckdy mnoho úsilí, jak napjaté vztahy
mezi svou ženou a svou matkou urovnat.
Manželství bylo obdařeno několika dětmi. Jako první se roku 1855 narodila dcerka
Žoﬁe Frederika. Dožila se však jen věku dvou let, zemřela roku 1857 při matčiných
cestách po Uherském království, patrně na tyfus. Roku 1856 přišla na svět další
dcera, Gisela, o dva roky později se narodil vytoužený následník trůnu, princ
Rudolf, a pak po deseti letech se roku 1868 narodilo poslední z dětí, dcera Marie
Valérie, kterou její otec František Josef velmi miloval.
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Na první pohled by se zdálo, že mladé císařovně rodinné štěstí nechybí, ale opak
byl pravdou. Manželství s komisním císařem Františkem Josefem postupně stále
víc vychládalo a docházelo k vzájemnému odcizení. Přispěla k tomu i tíživá a dusná
atmosféra na vídeňském dvoře, a tak není divu, že císařovna se snažila pobývat
ve Vídni co nejméně. Když vážně onemocněla, doporučil jí lékař ozdravnou cestu
na jih, a Sissi záhy ocenila opojnou svobodu cestování. Snažila se pak být co
nejdéle na cestách a tato snaha ještě zesílila po sebevraždě jejího syna, korunního
prince Rudolfa na zámečku Mayerling v lednu 1889. Po synově tragické smrti se
císařovna stáhla do ústraní, podléhala depresím a oblékala jen černé šaty.
Počátkem září 1898 navštívila Ženevu. Cestovala inkognito, jen se svou dvorní
dámou, hraběnkou Irmou Sztarayovou, a do hotelových knih hostů se zapisovala
jako hraběnka von Hohenembs. V Ženevě se ubytovala v dodnes existujícím noblesním hotelu Beau Rivage a 10. září dopoledne měla v plánu odjet parníkem přes
Ženevské jezero do Montreux. Ačkoliv se velmi snažila uchovat si anonymitu,
jedny švýcarské noviny její totožnost přesto odhalily, což mohlo být klíčem k následné tragédii.
V Ženevě totiž v té době pobýval fanatický, a patrně i duševně nemocný, italský
anarchista Luigi Lucheni. Měl v plánu léčit nespravedlnost světa tím, že zavraždí
nějakou významnou osobnost. Původně plánoval vraždu prince Jindřicha Filipa
Orleánského, ale ten nakonec do Ženevy nepřijel. Místo toho si tedy Lucheni
vyhlédl jako oběť císařovnu Alžbětu, o jejíž přítomnosti se nešťastnou náhodou
dozvěděl. Neměl peníze, aby si koupil nějakou zbraň, a tak si obstaral jen malý
trojhranný špičatý pilník, ke kterému jeden jeho kamarád přidělal dřevěnou
rukojeť. Tento pilník je dnes uložen ve sbírkách vídeňského Hofburgu.
Dne 10. září dopoledne vyšla „hraběnka von Hohenembs“ v doprovodu své společnice hraběnky Sztarayové z hotelu Beau Rivage a kráčela po nábřeží k neda-

Císařovna Alžběta, foto ze šedesátých let 19. století.

Vězeňská karta s popisem a snímkem Luigi Lucheniho.

Osudný okamžik 10. září 1898 na ženevském nábřeží.
lekému přístavišti parníků. Po několika krocích k ní přiskočil neznámý muž v obnošených šatech a udeřil ji sevřenou pěstí do prsou. Císařovna padla na zem, ale po
chvíli se za pomoci své společnice opět postavila na nohy. Vše se seběhlo tak
rychle, že hraběnka Sztarayová bodnutí vůbec neviděla a domnívala se, že neznámý
muž chtěl císařovnu jen okrást. Alžběta ještě dokázala dojít na palubu parníku,
ale po vyplutí náhle omdlela. Když pak hraběnka Sztarayová spatřila na jejím
živůtku krvavou skvrnu, udělala poplach a prozradila tím inkognito své paní.
Kapitán dal ihned otočit loď a vrátil se do přístavu, odkud pak byla zraněná císařovna dopravena zpět do hotelu. Přivolaný lékař však konstatoval, že zranění je
smrtelné. Ve 14.20 hodin císařovna Alžběta vydechla naposledy. Její ostatky byly
vystaveny v hotelu Beau Rivage a 15. září byly pak zvláštním vlakem převezeny

15. září 1898 – rakev s tělem zavražděné císařovny je odvážena z ženevského hotelu
Beau Rivage.

do Vídně, kde po smutečních obřadech bylo její tělo uloženo v Kapucínské hrobce,
tradičním pohřebišti Habsburků.
Atentátník byl krátce po činu zadržen jedním kolemjdoucím a předán policii. Hned
po zatčení se přiznal ke svému činu a byl na něj náležitě hrdý. Počátkem listopadu
1898 byl pak v Ženevě postaven před soud. Hlasitě vykřikoval, že svého činu vůbec
nelituje a klidně by jej vykonal znovu. Stavěl se do role neohroženého bojovníka
proti všem bohatým lidem světa. Protože ve Švýcarsku neexistoval trest smrti
a pachateli hrozilo jen doživotí, vykřikoval Lucheni před soudem, že chce být
vydán do Itálie, kde trest smrti dosud existoval. Toužil stát se mučedníkem. To
se mu však nakonec nepodařilo a on byl ve Švýcarsku odsouzen na doživotí. Byl
problematickým vězněm,
opakovaně napadl dozorce
i ředitele věznice a nakonec
byl 19. října 1910 nalezen
oběšený v cele na svém
vlastním opasku.
Jak jsme si už řekli, zprávu
oatentátu přinesl milevským
čtenářům zdejší tisk už za
pouhých pět dnů po činu.
Krátce po smrti císařovny
byly v milevském kostele sv.
Bartoloměje slouženy smu- Naostřený pilník – předmět doličný, s identiﬁkačním
teční bohoslužby. Došlo štítkem.
k tomu dne 18. září 1898. Mši
svatou celebroval zdejší děkan, P. Vít Runt za asistence dvou kaplanů, a zpěvácký
spolek Vlastislav zde zazpíval krásné Rekviem. Přítomni byli všichni, kdo ve městě
něco znamenali: veškeré úřednictvo, c. k. plukovník Schiefer von Wahlburg (tento
bývalý velitel 102. pěšího pluku v Benešově pobýval v Milevsku na penzi a nechal tu
například postavit pomník na někdejším morovém hřbitově), byla zde icelá městská
rada, učitelský sbor, spolek Červeného kříže, okresní zastupitelstvo, představitelé
četnictva aﬁnanční stráže, sboru vojenských vysloužilců, sboru dobrovolných hasičů
amnožství zdejších obyvatel. Mše se zůčastnili dokonce ipředstavitelé zdejších Židů.
Odpoledne téhož dne byla pak smuteční bohoslužba konána iv místní židovské synagoze, v jazyce českém a hebrejském. O několik dní později, 20. září, byla pak zádušní
bohoslužba sloužena také v nové kapli v nedalekých Níkovicích.
Vražda císařovny Alžběty v Ženevě je pro nás dnes už jen dávnou historií, kterou
však dodnes připomínají zažloutlé stránky zdejšího Zpravodaje, uloženého
v knihovně Milevského muzea.
Vladimír Šindelář – Milevské muzeum
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5P
P O Z V Á N K A

PŘEDSTAVENÍ JIHOČESKÝCH
KANDIDÁTŮ KSČM
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
15. září 2021 od 13:00 hodin
náměstí E. Beneše, MILEVSKO

• beseda s kandidáty
• poslech volebního spotu

ZO KSČM MILEVSKO

Sledujte našich 5P
na: www.5priorit.cz
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