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Vážení a milí spoluobčané, přiblížila se opět doba vánočních
svátků, které jsou snad nejkrásnějším obdobím v roce. Nastává
doba adventní, kdy se těšíme na chvíle plné pohody a sváteční
nálady. V této době by lidé, více než kdy jindy, měli k sobě najít cestu, být si blíže a
měli by se chovat ohleduplněji.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili do chodu obce za jejich práci a podporu,
které si velice vážím a doufám, že touto společnou cestou budeme bez obtíží kráčet i
nadále. Mnoho práce se odvedlo, větší část je ještě stále před námi. O tom až jindy. 
Nyní mi pouze dovolte toto krátké přání.

Klidný čas adventní,
krásné vánoce a šťastný nový rok
vám všem, přeje za obec Miličín
Karda Václav .
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MILIČÍN SAMETOVĚ
Na letošní listopad připadlo významné výročí. Napříč republikou probíhaly různé slavnostní
akce ke 30. výročí sametové revoluce.
U nás v Miličíně tomu nebylo jinak a tak jsme se po náročných přípravách sešli spolu
s občany všech věkových kategorií v místní sokolovně. Komponovaný program začal již
odpoledne, kde se odehrálo vystoupení našich nejmladších žáků – prvňáčků. Zpaměti se
naučili texty básní dosud žijících autorů – sbírka Aprílová škola Jiřího Žáčka vznikla právě
v roce 1989 a také Michal Černík patřil „již tehdy“ mezi významné spisovatele pro děti.
Společně zazpívanou písní hudebníka
Jarka Nohavici, kterému bylo za dob
totality ubíráno právo svobodného
vyjadřování, jsme připomněli album Tři
čuníci z roku 1994, které neupadlo
v zapomnění.
Děvčata z druhého stupně školy nám
přednesly zajímavé texty odrážející
tehdejší emotivní atmosféru
listopadových dní. Lidová tvořivost
tehdy bujela a reflektovala události.
Vybrané básně se většinou pohybovaly
za hranicí laciné sentimentality a kýče, avšak odrážely kolektivně prožívanou euforii.
Pěvecky nadané žákyně pak přidaly písně z repertoáru Marty Kubišové a Karla Kryla.

Instalovaná výstava nechtěla příliš politizovat a tak jsme vybírali dokumenty spíše obecně
patřící k Miličínu nebo k běžnému životu socialistického období. Po měsících pátrání a
příprav nakonec vznikla zajímavá expozice fotografií ze 60. a 90. let, návštěvníci si mohli
prohlédnout různé, dnes již historické plány a projekty, začetli se do záznamů z obecní
kroniky, k dispozici bylo listopadové Svobodné slovo – tehdejší noviny, ale i kalendáře,
časopisy aj. tiskoviny.
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Zvláštní poděkování patří panu Dvořákovi, který ze své soukromé sbírky poskytl na třicet
starých pohlednic Miličína a jejich kopie nyní budou vlastnictvím obce. Základní i mateřská
škola poskytly výtvarné práce a pan starosta připravil videoprojekci.
Byli jsme potěšeni návštěvou slečny
Evy Přívozníkové, která se vypracovala
v profesionální zpěvačku. Nyní má angažmá
v pražském Semaforu, ale Sibiřánci – účastníci
dětských cyklistických pobytů při TJ.Sokol Miličín
– si ji mohou pamatovat jako jednu z účastnic.
Její výrazný zpěv a vybrané písně z dílny pana
Hapky a Horáčka v nás zanechaly silný dojem.
Odpoledne se přehouplo do večera a mohlo
začít vystoupení After 40, kapely z Dobřichovic,
hrající bluesrockovou hudbu. Krásně se
poslouchala a celková komorní atmosféra v sále
dala tušit, že se akce povedla.
Poděkování také patří paní Zdeně Poustecké za
její pečlivé sepsání titulků k fotografiím ze 60.let,
TJ.Sokol Miličín za zajištění sálu a občerstvení a
panu starostovi za technickou pomoc.
Jana Plačková
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V MILIČÍNĚ

Začátek adventu jsme v Miličíně oslavili v neděli 1.12. rozsvícením vánočního stromu u
kostela. Jako každý rok si sváteční slovo připravila paní Elena Strupková. Paní Jana
Šťastná nazkoušela se sborem sedmnácti dobrovolných zpěváčků vánoční písně. Po
ukončení programu se rozsvítily světla na našem vánočním stromu. Miličínští jsou na svůj
strom patřičně hrdí, protože jeho světla září do dálky a je vidět z několika stran při příjezdu
do Miličína.

Chladný podvečer byl provoněný svařákem a vánočním čajem.
Věřím, že si lidé ve svých duších domů odnášeli vánoční náladu a
na chvíli zapomněli na to, že je do vánoc čeká ještě spousta
předvánočních starostí.
Děkujeme za pomoc všem účinkujícím a organizátorům.
Jitka Strusková
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

„ Zdravé vaření v Miličínské školní jídelně “
V sobotu 16. listopadu se sešel tým kuchařek ze
Základní a Mateřské školy Miličín a Základní a Mateřské
školy Louňovice pod Blaníkem, obě paní ředitelky Mgr.
Marcela Škramlíková a Mgr. Eva Filipová spolu s lektorkou
Lenkou Pokornou
Možná už tušíte, co se dělo. Ano, sešly jsme se na
Semináři pro kuchařky, kde byla hlavním tématem
komodita LUŠTĚNINA.
Na úvod proběhla
nezbytná teorie a také
příklady z praxe. Poté
jsem účastnicím
přednesla receptury a
následně jsme se do
toho daly. Atmosféra
byla bezvadná.
V kuchyni byl sice frmol,
ale tváře zúčastněných
dam byly spokojené a
usmívající se. A co jsme
připravovaly? Například
pomazánku ze zelené
čočky na způsob paštiky, cizrnovou pomazánku, bramborovo-celerový krém se smetanou,
brokolicovou polévku s lahůdkovým droždím, fazolové karbanátky s bramborovo-jahlovou
kaší a kysaným zelím Ze sladkých variant to byl jahelník se švestkovými povidly, jablíčky a
skořicí, ovocný croumble, aj.
Dobrot bylo požehnaně. Taky aby ne. Na 14 hodinu paní ředitelka pozvala veřejnost obce
Miličín a přátele školy. A že nás tam poté bylo! Závěr byl vážně krásný. Hostů přišlo hodně,
takže některé pokrmy už došly. A to jsme připravovaly ode všeho 20 porcí, které jsme
následně rozdělily na drobné porce ochutnávkové. Ale tak to má být! Smekám před týmem
kuchařek a dámami z ředitelské židle, že byly ochotné mi naslouchat, s chutí společně vařit
a řešit i „neočekávané“ situace. Akce byla opravdu velkolepá a všem hostům chutnalo.
Dámy, byla to pro mě čest s Vámi v sobotu vařit!
Děkuji za krásný den s Vámi.
Autorka článku: Lenka Pokorná, lektorka a regionální koordinátorka programu Skutečně
zdravá škola
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Do Českých Budějovic nás jelo hodně
Letos žáci ZŠ Miličín opět jeli do Českých Budějovic. Ve čtvrtek 7. 11. 2019 měli páťáci a
šesťáci program
v planetáriu, zatímco
sedmáci, osmáci a
deváťáci navštívili výstavu
Vzdělání a řemeslo v rámci
tématu Výchova k volbě
povolání.
Zažili dopoledne plné
předváděcích akcí a
informací o středních
školách, někteří si domů
odvezli i vlastnoručně
vyrobené dárky.
K. Týleová, ZŠ Miličín

Vytvořili jsme Recyklační zpravodaj
Celostátní vzdělávací program pro žáky Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vstoupil do 12.
ročníku. V letošním školním roce byl první osvětový úkol nazván Recyklační zpravodaj. Děti
si měly vyzkoušet práci redakčního a produkčního týmu časopisu. Na počátku bylo nadšení
veliké, navrhli jsme spoustu témat, článků, způsobů zpracování, ilustrování, rozdělili jsme
úkoly, stanovili termíny. Na
konci jsme s vypětím všech sil
jen tak tak stihli zpravodaj
dokončit, protože většina žáků
své úkoly nesplnila a ještě
byly problémy s technikou.
Přesto se nám podařilo
vytvořit časopis, který
informuje o třídění odpadu a
jeho recyklaci, uvádí
významné dny týkající se
recyklace, seznamuje
s umístěním kontejnerů
v Miličíně a na konci přináší
obrázkovou inspiraci, co
pěkného si z recyklovaného
materiálu můžeme vyrobit doma.
K. Týleová, ZŠ Miličín
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Vánoční tvoření začalo brzy
V listopadu se mohli žáci z 5. až 9.
třídy ZŠ Miličín zúčastnit tří pátečních
odpoledních rukodělných akcí. Při
prvním setkání jsme vyráběli vánoční
stromek ze špachtlí a chlupatých
drátků, podruhé jsme tvořili oblíbený
sliz na hraní. Na třetí schůzce se
navlékaly perličkové vánoční hvězdy
z kupovaných kreativních sad.
Adélka a Radka z páté třídy vyrobily
nejen hvězdu pro sebe, ale také
mnoho dalších pro prodej na
vánočním jarmarku.
K. Týleová, ZŠ Miličín
Adventní vazba v miličínské škole
V sobotu 30. 11. se uskutečnila tradiční adventní vazba v miličínské škole. V loňském
roce ji pořádala paní Petra Soukeníková, učitelka, která letos pracuje již v jiné škole. Jelikož
nám bylo líto, aby tato akce neměla pokračování, rozhodli jsme se zachovat příjemné setkání
babiček, maminek, dětí a zaměstnanců školy při vázání adventních věnců a vánoční výzdoby.
V sobotu od půl druhé jsme se scházeli ve třídě naší školy, kde bylo připraveno jedlové
chvojí, korpusy, svíčky, stužky a ozdoby, zkrátka vše potřebné k vytvoření adventních věnců.
V příjemné a svátečně naladěné atmosféře jsme při tvoření adventních věnečků pohovořili a
poslouchali vánoční koledy. Občerstvili se vánočním punčem, kávou, čajem a dezertem. Za
toto velmi pěkné odpoledne děkuji všem, kteří si v předvánočním shonu našli chvilku a přišli
s námi strávit pěkné sobotní odpoledne.
autorka článku: Mgr. Marcela Škramlíková,ř. š.

.
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Tvůrčí setkání dětí a seniorů v Miličíně
28.11. ZŠ a MŠ spolu s Obecním úřadem
naplánovali do zasedací místnosti na
dopoledne novou akci - Tvůrčí setkání
dětí a seniorů. Paní učitelky ze školky J.
Vaňková a I. Šimáková a ze školy J.
Plačková připravily nápady a materiál na
vyrábění vánočních dekorací. Přinesly
dětské hry a dokonce připravily s dětmi
hudební vložku. Děti za doprovodu paní
učitelky Evy Trefilové na harmoniku
zazpívaly několik písniček. Všichni se těšili
na návštěvu opačné generace. Strávili
jsme velmi příjemné dopoledne, vyráběly
svícny, andílky, stromečky a někteří hrály
deskové hry. Slíbili jsme si, že taková akce
nezůstane ojedinělá a doufáme, že příště
bude ze strany seniorů účast větší.
Jitka Strusková

OBECNÍ KNIHOVNA

Vánoce nikdy nezevšední.
Právě nadcházejí.
Tak ať vás provázejí
láska, štěstí, zdraví a smích
a platí to nejen o Vánocích.
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Kurz výroby svíček z včelího vosku
25.11. Obecní knihovna Miličín uspořádala kurz výroby svíček z včelího vosku. Po roce se
sešlo v zasedací místnosti s panem Miroslavem Dvořákem ze včelařství Semtínek několik
žen a jejich dětí, které se chtěly přiučit něčemu novému. V předvánočním čase se všichni
přítomní naučili, jak odlít svíčku
z vosku do formy. Další způsob
výroby bylo stáčení plátu vosku do
tvaru svíčky. Nejjednodušší pro nás
byla výroba plovoucí svíčky ze
skořápky ořechu. Naše výrobky byly
opravdu povedené. Odnesly jsme si je
domů a těšíme se, až si o vánocích
vlastnoruční výrobek s pýchou
zapálíme.
Pan Dvořák se svým talentem
zaujmout malé i velké posluchače
opět nezklamal. Přítomné dámy se
těší na příští setkání s ním.
Jitka Strusková

SOKOL
DIVADELNÍ OCHOTNÍCI
Spolek divadelních ochotníků při TJ Sokol Miličín letos nacvičil komedii Vrah své ženy.
Protože v sokolovně probíhaly opravy, zkoušelo se s dovolením paní ředitelky ve škole.
Premiéra byla uvedena 20. září,
po znovuotevření sokolovny.
Druhé představení se na
domácí scéně uskutečnilo
4. října. Potom následovala
zájezdová představení do
Vojkova, Votic, Olbramovic,
Heřmaniček, Chotovin, Mladé
Vožice. V Táboře vystoupili
ochotníci už tradičně na Střelnici
a výtěžek představení získalo
Rodinné centrum Radost.
Na všech vystoupeních se
účinkující setkali s příjemným
prostředím a milými diváky.
… a vzkaz od ochotníků s koncem letošní sezóny: „Všem divákům děkujeme za jejich
přízeň a těšíme se na setkání v příštím roce.“
Vlasta Kořínková
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ „ČESKÁ SIBIŘ“

Myslivecké sdružení ČESKÁ SIBIŘ
Vás zve na tradiční Myslivecký ples
10.1. 2020 od 20.00. v sokolovně Miličín
Hraje UNIGENA

OBECNÍ ÚŘAD

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás poprosili o zapůjčení obrazů Miličína a
přilehlých obcí na plánovanou výstavu v zasedací místnosti OÚ.
Výstava proběhne na přelomu ledna a února.
Mělo by se jednat výhradně o malované obrazy, nikoliv fotky, pohlednice a
podobně.
Na stáří díla ani věhlasu umělce nezáleží. 
O vaše exponáty bude náležitě postaráno a budou vám v pořádku vráceny.
Obrazy je možno předávat v knihovně u paní Struskové zhruba do 23.ledna
2020.
Za zápůjčku předem děkujeme. Karda Václav

10

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT – PLÁNOVANÉ AKCE

8.12.
11.12
13.12.
15.12.
18.12.
19.12.
22.12.
24.12.
25.12.
27.12.
28.12.
10.1.
2020

2.adventní neděle – rozsvícení betlému se zpěvy v altánu na
náměstí v 17.00 hod.
Česko zpívá koledy u altánu na náměstí v 18.00 hod.
Čertovská zábava s Franťák rockem – pořádá HC Miličín
v sokolovně ve 20.00 hod
3.adventní neděle - prodejní výstava v doprovodu trumpet na
náměstí před OÚ v 17.00 hod.
Vánoční jarmark v areálu ZŠ od 12.00 hod.
Vystoupení dětí ze ZUŠ Miličín v kostele 17.00 hod
4.adventní neděle – betlémské světlo se zpěvy u kostela
Půlnoční mše v kostele 22.00 hod
Disco Lucie v sokolovně od 20.00 hod.
Ples SDH Petrovice v Petrovicích od 20.00 hod.
Ples SDH Malovice v sokolovně od 20.00 hod.
Ples MS Česká Sibiř v sokolovně od 20.00 hod.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Životní jubilea našich občanů:
zástupci obce v tomto měsíci byli poblahopřát
panu Josefu Fulínovi k 80. narozeninám
paní Haně Babické k 80. narozeninám
Přejeme pevné zdraví !
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INFORMACE Z USNESENÍ Č. 10
ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín konaného dne 20.11. 2019

1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
3. Zapisovatel – návrh – p. Matoušková – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo. Ověřovatelé
zápisu – návrh – Ing. Rákosníková, p. Rytíř
- 8 x pro, 0 x proti, 0xzdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 23. 10. 2019
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO projednalo a bere na vědomí vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2020 - PO ZŠ a
MŠ Miličín, okres Benešov
6. ZO projednalo a bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu hospodaření PO ZŠ
a MŠ Miličín, okres Benešov na rok 2020 -2021
7.1. ZO projednalo žádost PO ZŠ a MŠ Miličín, okres Benešov a souhlasí s přijetím,
účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci
charitativního projektu obědy pro děti
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7.2. ZO projednalo a schválilo žádost PO ZŠ a MŠ Miličín, okres Benešov č.j. 248/19 o
povolení čerpání prostředků z rezervního fondu na zabezpečení předvánočních
školních akcí
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 8/2019
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9. ZO projednalo a bere na vědomí vyvěšení návrhu rozpočtu obce Miličín na rok
2020
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10. ZO projednalo a bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na r.
2020 – dodatek č. 1 - obce Miličín
11. ZO vzalo na vědomí protokoly z kontrol FV a KV u PO ZŠ a MŠ Miličín a Obce
Miličín za 2. pol. 2019.
12.1. ZO projednalo a schválilo žádost HC Miličín o finanční příspěvek na rok 2020 a
souhlasí se zařazením do rozpočtu na r. 2020 ve výši 20.000,- Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
12.2. ZO projednalo a schválilo žádost SDH Miličín o finanční příspěvek na rok 2020 a
souhlasí se zařazením do rozpočtu na rok 2020 ve výši 10.000,- Kč
- 8 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
12.3. ZO projednalo a schválilo žádost Mysliveckého sdružení Česká Sibiř Miličín o
finanční příspěvek na rok 2020 a souhlasí se zařazením do rozpočtu na rok 2020 ve
výši 5.000,- Kč
- 8 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
12.4. ZO projednalo a schválilo žádost TJ Sokol Miličín z.s. – fotbal na finanční
příspěvek na r.2020. ZO souhlasí se zařazením do rozpočtu na r. 2020 ve výši 20.000,Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
12.5. ZO projednalo a schválilo žádost TJ Sokol Miličín o finanční příspěvek na rok
2020 a souhlasí se zařazením do rozpočtu na r. 2020 ve výši 20.000,- Kč
-7x
pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
12.6. ZO projednalo a schválilo žádost HC Miličín o finanční příspěvek na tradiční
mikulášskou nadílku na ledě. Akce se uskuteční dne 7. 12. 2019 ve 13.30 hod. na
zimním stadionu Sedlčany. ZO schválilo zároveň smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
4.000,- Kč
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
12.7. ZO projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice o finanční příspěvek na tradiční
mikulášskou nadílku pro děti. Akce se uskuteční dne 7. 12. 2019 před hasičskou
zbrojnicí v Petrovicích. ZO schválilo zároveň smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
2.000,- Kč
– 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
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12.8. ZO projednalo a schválilo žádost p. Zahradníčka, 257 86 Miličín 178 o finanční
příspěvek na provoz internetových stránek Muzea Česká Sibiř. ZO schválilo zároveň
smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5.808,- Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
12.9. ZO projednalo a schválilo žádost o finanční podporu na rok 2020 na
spolufinancování provozu Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Mrázkova 700/III, 392
01 Soběslav. ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 2 x 5.000,-Kč pro naše
2 obyvatelky, které využívají tyto služby
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
13. ZO projednalo a schválilo rozpočet plateb DSO Bene-Busu pro rok 2020. Příspěvek
na dopravní obslužnost činí 190,- Kč/obyv. a přísp. na činnost sdružení činí 1,Kč/obyv.
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
14. ZO vzalo na vědomí sdělení od Státního fondu životního prostředí ČR, odstoupení
od Rozhodnutí ministra životního prostředí akceptační číslo 12951811 ze dne 17. 12.
2018, kterým byla přiznána finanční podpora na akci „Miličín – splašková kanalizace a
ČOV“.
15.1. ZO vzalo na vědomí výsledek Dohodovacího řízení o stavební parcelu
č. 787/9 v k. ú. Miličín, které proběhlo dne 7.11.2019. Přítomní zájemci si parcelu
nevybrali, zůstávají dále v pořadníku pro jinou lokalitu. Parcela
zůstává dále
v nabídce.
15.2. ZO projednalo a schválilo Kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku
pč. 1293/10 v k. ú. Miličín o výměře 162m2
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
15.3. ZO souhlasí s umístěním rodinného domu na parcele č. 1268/21 v k. ú. Miličín
dle dokumentace ke stavebnímu řízení Situace C.3
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
15.4. ZO projednalo a schválilo žádost na osazení vodoměru na parcele
č. 1268/21 v k. ú. Miličín
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
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15.5. ZO projednalo žádost o nájmu části obecního pozemku par. č. 1989/1
výměře cca 20m2 v k.ú. Miličín a souhlasí s vyvěšením záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.

o

16.1. ZO schválilo smlouvu č. 221/2020 s poskytovatelem: Eko-Soft spol.s r.o. Krásná
Hora n/Vlt. č. 252 na rok 2020 na poskytnutí a využití práv na moduly ekonom.
systému EKOSOFT
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
16.2. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1/2020 Smlouvy o odvozu komunálního
odpadu s firmou COMPAG VOTICE s.r.o. se sídlem Klášterní 883, 259 01 Votice
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
16.3. ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
16.4. ZO vzalo na vědomí, že bude podána žádost o dotaci na vytápění ZŠ a MŠ
Miličín, okres Benešov z Fondu obnovy venkova - Středočeský kraj.

17. Další zasedání ZO bude dne 11. 12. 2019 od 19 hod.

Zapsala: p. Matoušková
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OBECNÍ ÚŘAD
Krátké informace ke komunikacím.
V Petrovicích byl položen nový asfaltový povrch na silnici vedoucí obcí. Byly doplněny
sjezdy a plánovaný je dosyp krajnic recyklátem. Akce proběhla plně v režii KSÚS.
V Miličíně na státní silnici, před přechody z obou
směrů nechalo ŘSD na žádost obce namalovat
zpomalovací pruhy, takzvaný optický retardér.
Bohužel akce proběhla za nepříznivého počasí,
což má za následek nekvalitní nástřik.
Po vzájemné dohodě budou na jaře pruhy
opraveny a doplněny budou i červené brzdné
pruhy, které také kvůli počasí a teplotám nelze
nyní zhotovit. Osazeny jsou také nové sloupy
podél této komunikace a použito bylo silnější led
osvětlení u přechodů.
Dále ŘSD přislíbilo opravu kanalizačních vpustí na státní silnici, zejména pak vpust kterou
jen těžko minete při výjezdu na státní silnici od Ješetic směrem na Tábor.
Obec stále pokračuje v jednání s ŘSD o možnostech bezpečnějšího pohybu přes silnici 1/3
a netrpělivě očekáváme bezpečnostní zprávu zpracovávanou auditory bezpečnosti
pozemních komunikací při ČVUT. Z této zprávy by měly vzejít již konkrétní návrhy řešení
jednotlivých míst.
Karda Václav

Miličínský zpravodaj vychází od září 2019. K vyzvednutí je zdarma
v obchodech, nebo na obecním úřadě. Všechna čísla si můžete také
prohlédnout ve formátu pdf na stránkách obce.

Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu knihovnamilicin@tiscali.cz
Uvítáme, pokud nám napíšete podrobnější informace k vašim pořádaným akcím,
možno zasílat i fotografie nebo plakáty.
Uzávěrka dalšího čísla je 31.12.2019
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