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OBEC
VÝSTAVA OBRAZŮ MILIČÍNA
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme vás, naši milí čtenáři, požádali o
zapůjčení vašich obrazů Miličína na plánovanou výstavu.
Díky vaší ochotě sundat obraz doma ze
stěny v obýváku nebo i vylézt pro něj na
půdu, se nám sešlo neuvěřitelných 70
obrazů a obrázků Miličína a okolí.
K vidění jsou tady obrazy od pánů
Kraupnera, Tomana, Lišky, Havlína,
slečny Vlachové a spousty dalších i
neznámých malířů. Výstava určitě stojí
za prohlédnutí, proto neváhejte a
zajděte. Končíme ve čtvrtek 13.února
v 16.00 hodin.

Děkujeme všem majitelům obrazů
za spolupráci a těšíme se na vaši
návštěvu.
Jitka Strusková
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SDH MALOVICE
HASIČSKÝ PLES SDH MALOVICE
V sobotu 28.12. jsme opět po dvou letech uspořádali v miličínské sokolovně
hasičský ples. K tanci a poslechu celý večer hrála oblíbená kapela Unigena.
Nesměla chybět ani bohatá tombola, ve které bylo přes 400 cen. Již tradičně
jsme si připravili vtipné představení v podobně půlnočního překvapení, na
jehož záznam se můžete podívat na našem YouTube kanále. Na ples si
nakonec našlo cestu okolo 200 návštěvníků včetně malovických pořadatelů.
Věříme, že se všichni dobře bavili a těšíme se na další společné akce.
Karel Trefil

Půlnoční překvapení s názvem Pidilidi
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PODĚKOVÁNÍ HOSPICU ČERČANY ZAMĚSTNANCŮM
ZŠ A MŠ MILIČÍN
Vážená paní Kocourková,
dovolte mi, abych Vám i celému kolektivu ZŠ a MŠ Miličín vyjádřila
srdečné poděkování za Váš velmi štědrý dar směřovaný na podporu Hospice
Dobrého Pastýře.
Díky pomoci dárců jako jste Vy, můžeme poskytovat kvalitní péči i duchovní
oporu v posledním období života těm, kteří ji potřebují, a to nejen pacientům,
ale i jejich rodinám a blízkým, kteří prožívají odchod svých nejbližších.
Děkujeme Vám!
S vděčností, úctou a pozdravem
Bc. Barbora Kunclová, DiS.
péče o dárce
+ 420 731 908 671

VE ŠKOLE PROBĚHNOU STAVEBNÍ PRÁCE
V prosinci loňského roku jsme s potěšením přijali zprávu o úspěšném přijetí
žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu konkrétně v režimu 6.výzvy MAS Posázaví – IROP – oblast vzdělávání.
Měli bychom z evropských fondů obdržet finanční prostředky ve výši
1.999.905,-Kč; celkové náklady jsou předpokládány ve výši 2.348.354,-Kč.
Celý loňský rok byl věnován přípravám - ten letošní by mělo dojít k realizaci
akce a to během hlavních prázdnin.
Realizací projektu se budova základní školy Miličín stane v přízemí
bezbariérovou; bude vybudována bezbariérová toaleta v místnosti, která je v
současné době využívána jako sklad materiálu.
Pokračování na další straně
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Je naplánována kompletní rekonstrukce dvou učeben v přízemí, které budou
poté využívány a vybaveny pro plnění klíčových kompetencí v oblasti
komunikace v cizích jazycích, v oblasti polytechnického vzdělávání (technické
a řemeslné obory – pracovní činnosti) a přírodních věd.
V rámci projektu dojde také k úpravě zeleně a venkovního prostranství
v areálu školy – osázení svahu u hřiště.
Čeká nás mnoho práce i starostí, ale věříme, že dojde k tolik potřebné
modernizaci školních prostor i vybavení.
Jana Plačková

SOKOL MILIČÍN

MASOPUST

„Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu,
proč bychom se hádali, když jsem se tak shledali poznovu!
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdem, ještě sobě zapějem, poznovu!“
Pod názvem masopust se skrývá období od Tří králů (6. ledna) až do
začátku postní doby, hlavně však poslední tři dny, kterými toto období končí.
Závěr masopustu je známý také jako bláznivé dny, ostatky, fašank, šibřinky
nebo končiny. Jak nám tyto svátky vycházejí pro letošní rok?
Tučný čtvrtek 20. února 2020
Masopustní úterý 25. února 2020

Masopustní neděle 23. února 2020
Popeleční středa 26. února 2020

Pokračování na další straně
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Ačkoli nejde o církevní svátek, termín masopustu se určuje podle data
Velikonoc (Velikonoční neděle letos vychází na 12. dubna). Masopustní úterý
předchází Popeleční středě. Právě ona zahajuje předvelikonoční postní
období. A protože Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, může masopustní
neděle připadnout na období delší než měsíc (od 1. února do 7.března).
Čtenář bude asi překvapen, když se dozví, že slovo masopust je odvozeno
od slova karneval. Karneval pochází z latiny: carne vale značí maso sbohem..
Tučný čtvrtek – předchází Popeleční středě. Příprava na masopust tradičně
začínala ve čtvrtek před masopustní nedělí (odtud název "tučný čtvrtek" či
"tučňák"). Podle tradice má v tento den člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl
celý rok při síle.
Taneční neděle - hlavní masopustní zábava začínala v neděli. Po bohatém
obědě se lidé chystali na taneční zábavu, která se často protáhla až do rána.
V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy a jiné zvyklosti.
Maškarní nebo masopustní úterý bylo vyvrcholením masopustu. Právě
tento den se skoro všemi obcemi procházely průvody maškar, jejichž hlavním
smyslem bylo pobavit sousedy i sebe. Průvodů maškar (masopustních
obchůzek) se zúčastňovali mladí i staří. Obchůzky masek však neměly
závazná pravidla; záleželo na důvtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké
taškařice budou provádět. Čím byla maska pitvornější a budila větší
pozornost, tím lépe. V průvodu masek nesměl chybět medvěd, kůň, kominík
se žebříkem, Žid s pytlem, bába s nůší, někde nesměl chybět ani četník,
cikáni, žebráci, medvědář s medvědem, kozel a četné další maškary. Hlavní
postavou však býval šašek. Oděv míval zdobený barevnými papírky, na hlavě
měl šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na odhánění nemaskovaných.
Popeleční středa následuje po masopustním úterý. Připadá na 46. den před
Velikonoční nedělí a je vlastně prvním dnem postní doby.
Příště si povíme něco o Velikonocích, ale nepředbíhejme – u nás v Miličíně
se teprve chystáme na letošní masopustní oslavy pravidelnými zkouškami
v sokolovně. Usilovně pracujeme na scénáři – chceme naše diváky
především pobavit a vězte, že jde o úkol nelehký. Účast přislíbili i někteří
„noví“ herci a zpěváci, nezapomněli jsme ani na zapojení dětí ze školy.
Bonusem budou domácí koblihy napečené v místní školní jídelně – a to si
přece nemůžeme nechat ujít!
Zveme vás tímto na Masopustní sobotu dne 22.února, kdy ve 13.30 hodin
začínáme jako vždy na podiu u obecního úřadu a veselí bude pokračovat
večerní zábavou v sokolovně.
Jana Plačková
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OBECNÍ KNIHOVNA
Tentokrát trochu statistiky o tom jaký byl loňský rok
Ke dni 31.12. 2019 má knihovna 10 755 svazků, z toho 2 884 naučné literatury
a 7 842 beletrie.
Registrováno je 132 čtenářů, z toho 87 dospělých a 45 dětí do 15 let.
Knihovnu navštívilo 1 730 čtenářů a půjčili si celkem 5 916 knih a časopisů.
Využijte zimních měsíců a nepříznivého počasí k návštěvě knihovny a vypůjčení
některé z novinek nebo třeba i klasiky, zachumlejte se do tepla a čtěte, dokud
vás jarní sluníčko nevytáhne na zahrádku.
.
Zve vás Jitka Strusková
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OBEC
Informace z Usnesení č. 1
ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín konaného dne 22. 1. 2020
1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
3. Zapisovatel – návrh – p. Matoušková
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – p. Štégr, p. Cikhart
-9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 11. 12. 2019
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO bylo seznámeno a bere na vědomí kalkulaci vodného za rok 2019.
Cena vodného pro rok 2020 s účinností od 1. 2. 2020 je ve výši 32,-Kč/m3
včetně DPH, částka za vodoměr 121,-Kč včetně DPH.
6. ZO bylo seznámeno a bere na vědomí kalkulaci za odpady za rok 2019.
Výše poplatků je dána obecně závaznou vyhláškou č.1/2019 a to 600,-Kč na
osobu a 800,-Kč na rekreační objekt.
7. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 1/2020
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
8. ZO projednalo Novelu nařízení vl. č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů
zastup. územních samosprávných celků, schválena den 9. 12. 2019
a odsouhlasilo navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva územního
samosprávného celku na 1.500,-Kč od 1.2.2020
– 5 x pro, 3 x proti, 1 x zdrženo.
ZO odsouhlasilo navýšení odměny o 10 % pro neuvolněnou místostarostku,
což činí od 1. 2. 2020 - 12.078,-Kč
- 6 x pro, 0 x proti, 3 x zdrženo.
9. ZO se seznámilo a schválilo Inventarizační zprávu za rok 2019
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
10. ZO opětovně projednalo žádost o prodej části obecního pozemku cca
150m2 pč. 914/1 v k. ú. Záhoří u Miličína a souhlasí s vyvěšením záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
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11.1. ZO schválilo podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu
„Miličín – Dopravní automobil“. Projekt je spolufinancován z programu
Ministerstva vnitra č. 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí, č. projektu
014D241009161 název akce „Miličín - Dopravní automobil“ a dále
předpokládá zadavatel spolufinancování projektu ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, číslo projektu
„HAS/DOP/037166/2019“ název „Pořízení dopravního automobilu, Obec
Miličín“. ZO zároveň schválilo seznam firem k obeslání
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11.2. ZO schválilo podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu
„Odborné učebny ZŠ Miličín – stavba“. Dotace bude realizována z 6. výzvy
MAS Posázaví IROP – Vzdělávání – 343/06_16_075/CLLD_16_02_090
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11.3. ZO schválilo podání nabídky na zakázku malého rozsahu „Stavební
úpravy vytápěcího systému ZŠ Miličín – 2. etapa“. Akce bude
spolufinancována z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11.4. ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi
městem Votice a obcí Miličín k zajišťování činnosti podle zákona č. 582/1991
Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11.5. ZO projednalo a schválilo žádost Tělocvičné Jednoty Sokol Miličín o
finanční příspěvek na masopustní představení, akce se uskuteční dne
22. 2. 2020. ZO schválilo zároveň smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
5.000,- Kč
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11.6. ZO bere na vědomí Vyhlášku o změně sazby základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné
ceny po-honných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zákon č.
358/2019 Sb.
11.7. ZO projednalo žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“, Spolek Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1 . Žádost byla
zamítnuta.
– 1 x pro, 8 x proti, 0 x zdrženo.
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11.8. ZO projednalo a schválilo žádost firmy E.ON Česká republika, s.r.o. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice o podání žádosti o
připojení nového odběrného místa a následně s realizací připojení nového
odběrného místa pro Stavebníka za účelem výstavby a instalace veřejných
dobíjecích stanic pro elektromobily
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
11.9. ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí o zrušení chráněného ložiskového
území Miličín od Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10
Praha10.
12. Další zasedání ZO bude dne 26. 02. 2020 od 18 hod.
Zapsala: p. Matoušková

POČET OBYVATEL V MILIČÍNĚ
K 1. 1. 2020 je v Miličíně a přilehlých osadách nahlášeno k trvalému pobytu 818
obyvatel.
Miličín
Petrovice
Záhoří
Malovice

584
71
64
25

Kahlovice
Nasavrky
Žibkov
Reksyně

22
20
8
9

V loňském roce se narodily tři děti a dostali tato jména – Jan, Jan a Leontýna.
Zemřelo bohužel deset občanů.
Hana Matoušková evidence obyvatel

VÝZVA OBČANŮM
Žádáme občany, kteří v loňském roce, při platbě vodného obdrželi Smlouvu o
dodávce vody a vyplněnou a podepsanou ještě nevrátili na Obecní úřad, tak
učinili. Smlouvu možno vhodit do schránky před úřadem. Děkujeme.
Hana Matoušková referent
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Obecní úřad Miličín
nabízí k prodeji stavební pozemek p. č. 787/9 v k. ú. Miličín o výměře 1.164
m2
s věcným břemenem zřizování a provozování obecního vodovodu,
který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Benešov
Cena za m2 je stanovena na 800,- Kč včetně DPH.

RUBRIKA SPOLEČENSKÁ
Životní jubilea našich občanů:
zástupci obce v tomto měsíci byli poblahopřát
paní Fulínové Věře k 80. narozeninám
paní Provazníkové Marii k 91. narozeninám

panu
Františku Polívkovi k 92. narozeninám

paní Marii Králové k 91. narozeninám

panu Stanislavu Rytířovi k 80. narozeninám

paní Lydii Cikhartové k 85. narozeninám

Přejeme pevné zdraví !
10

Stále trvá až do 13.2. 2020

Můžete se těšit 7.3.2020
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NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT – PLÁNOVANÉ AKCE

27.1.
22.2.
7.3.
7.3.
14.3.

Výstava obrazů Miličína od 27.1. 2020 do 13.2. 2020
Masopust v Miličíně
Ples SDH Miličín v sokolovně od 20.00 hod.
Masopust v Petrovicích
Dětský karneval v sokolovně od 14.00 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------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 29.2.2020
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