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MASOPUST V MILIČÍNĚ

HitSTOry
.

Na sobotu 22.února se v Miličíně opět po roce chystal tradiční
masopust pod širým nebem.

Z nácviku, který zpočátku probíhal v nově zrekonstruované
klubovně v sokolovně, jsme (ostatně jako vždy) měli smíšené pocity. Velkorysé téma
zpracování sta let v české hudbě jsme nejdříve museli nastudovat a scénáristicky zpracovat.
Zachytit jednotlivé éry po desetiletích, ve kterých se odrazí různorodost hudebních směrů,
stylů, ale i atmosféra doby, nebylo nikterak jednoduché.
Výsledek pak překvapil samotné účinkující – představení mělo švih, hodně zpěvu, pohybu,
který se mnohdy dal nazvat tancem, méně mluvení, nechyběly legrační převleky, vtipné
repliky ba i chvilka „ukašlané“poezie. Věková rozličnost účinkujících, skvělé obecenstvo a
také příznivé počasí způsobilo, že jsme zažili jeden z nejzdařilejších masopustů vůbec.
V reálu jsme tedy mohli spatřit a slyšet „od všeho něco“. Nechyběla píseň z dílny Voskovce
a Wericha, éra swingu, písně pana Hašlera, směs trampských písní, došlo i na připomenutí
hrůzostrašných časů válečných a budovatelských, veselejší „Suchý až Litr“, bezvadné
„šedesátky“, v nichž se
blýskla hlavně účinkující
školní mládež. Dojemné duo
Simonové a Chladila
vystřídala kýčovitá Zagorová
s Hložkem a Kotvaldem nebo
svižné Kamélie. Třešničkou
na dortu byl mužský Lunetic
a ženské Holki a co víc –
účast přislíbil a také
skutečně dorazil Leoš Mareš
v tradičním slušivém
kožichu… Nemohly chybět
ani pořádné rockové pecky.
Zkrátka každý si mohl najít
svou oblíbenou píseň či
interpreta a zazpívat si
s námi.
.
Pokračování na další straně
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Měli jsme také možnost
společně poblahopřát paní
Vlastě
Kořínkové
k významnému
životnímu
jubileu.
Aktivní
režisérka
ochotnického souboru a také
mnoha dřívějších masopustů si
zasloužila velký potlesk.
Napočítali jsme čtyřicet tři
účinkujících na podiu, ale pro
zdárný
průběh
této
organizačně náročné akce je
nás potřeba mnohem více. Za
TJ.Sokol děkuji všem za
bezvadnou spolupráci.
Pokud se někdo z vás nemohl zúčastnit, vězte, že třeba ještě bude příležitost jej shlédnout
formou veřejného promítání – a možná již brzy na plánované celorepublikové Noci sokoloven.
Jana Plačková

ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov
zve srdečně rodiče a děti
K

Z Á P I S U

D O 1. T Ř Í D Y

pro školní rok 2020/2021
v pondělí 6. dubna 2020
od 14,00 do 17,00 hodin
v hlavní budově školy
K zápisu je potřeba přinést:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonných zástupců
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REPORTÁŽ ZE ŠKOLNÍHO LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU

Na kopečky za hraniče
Jak jistě mnozí Miličínští vědí, před pár týdny se po letech opět podařilo
zrealizovat „pravý školní lyžák“. Jak tomu rozumět? V rámci výuky lyžování jsme
děti neodvezli ráno na Monínec a v poledne zpět. Místo toho jsme odjeli do
Černé v Pošumaví, ubytovali se, krmili se, každý den trávili pár hodin v
autobuse, přes den sjížděli více či méně náročné sjezdovky a ve volných
chvílích se věnovali zábavným aktivitám. Cílem nebylo jen naučit děti lyžovat,
ale užít si společný čas.
A tak se stalo, že v neděli 16. února v půl druhé odpoledne 28 dětí zamávalo
svým rodičům s tím, že se znova shledají v pátek po poledni. Cesta probíhala
tak klidně, že jsme ji využili k proškolení žáků. Po příjezdu si děti vyložily věci
do přidělených pokojů a vzápětí jsme vyrazili na procházku po okolí. Součástí
výšlapu bylo i rozdělení dětí do čtyř skupin a různé zábavné aktivity, např. výběh
kopce, přesun přes Oblast 51 žabími přískoky či hod kládou. Jistě si dovedete
představit, jak moc byly děti nadšené, že jim organizujeme volný čas a
nenecháme je bez dohledu. Nicméně s námi, dospělými, spolupracovaly.
Následovala večeře a společné posezení v herně s další informační a herní
vložkou. Poté jsme je nechali chvíli samotné a nakonec jsme vybrali mobily a
instruovali je, aby spali. Požadavek to byl dobrý, ale v průměru to trvalo tak 2
hodiny, než jej splnily. V některých pokojích jsem dokonce vyprávěla pohádky
na dobrou noc a ani to nepomohlo k okamžitému usnutí.
Avšak toto není deník, a tak budu pokračovat jinak. Ubytovaní jsme byli ve dvouaž pětilůžkových pokojích ve dvou vedle sebe ležících budovách hotelu
Jestřábí. Pokud byl někdo hlučnější, sousední pokoje o tom hned věděly, a tak
se děti učily trochu respektu … někdy stačilo jen jedno upozornění, ale většinou
jsme je my, učitelé, navštívili hned několikrát s tím, že jsou slyšet.
Samozřejmě je nutné zmínit jídlo. Snídaně i večeře formou švédských stolů
umožňovaly, aby se na talíři objevily párky, vařená vajíčka, šunka, sýr, máslo,
marmeláda, med, housky, chléb či ovoce. Součástí zaplaceného balíčku byla i
možnost z nabízené snídaně vytvořit oběd a
Pokračování na další straně
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vzít si ho s sebou na svah. Ten, kdo se nestyděl, si mohl vytvořit velký, i když
studený oběd a svačinu na cestu domů. Večer jsme si dávali polévku a nakládali
cokoliv, co bylo zrovna v dispozici. A tak kromě klasických chodů vznikaly různé
kombinace, jako třeba knedlíky s kuřetem místo s gulášem a jako zákusek šišky
s mákem apod. Nelze zapomenout na pitný režim. Pivo či víno sice k dispozici
nebylo, ale čaj, káva, mléko, kakao a šťáva ano.
Po snídani, vybaveni svačinou i plným břichem, jsme v 8 ráno odjížděli na
Hochficht. Tam na nás čekali dva instruktoři. Instruktor Pavel s p. učitelem
Němečkem si vzal na starosti mírně pokročilé lyžaře, paní ředitelka pokročilé
lyžaře a instruktorka Míša a já začátečníky. Obzvláště ve skupině u začátečníků
bylo vidět obrovské zlepšení.
Z nelyžařů se stali lyžaři
schopní bezpečně sjet nejen
modré,
ale
i
červené
sjezdovky. Poslední den se
nám o zpestření postarala
žákyně 9. třídy, která se
rozhodla, že porazí strom
svou
vlastní
hlavou.
Naneštěstí ten strom tam rostl
asi tak 20 let a hlava na jeho
poražení nestačila. Naopak
naštěstí žákyně měla na hlavě
helmu, a tak kromě počátečního šoku, namožených svalů a celoodpoledního
čekání v nemocnici se jí nic vážného nestalo. Děti tak na svahu zažily nejen
různé počasí (slunečno, sníh, mlhu, vítr), ale zblízka pocítily, co vše se na lyžích
může stát.
Ovšem ne každý den byl vhodný na lyžování. Kvůli počasí jsme úterý pojali
jinak. Dopoledne bylo poměrně volné, poté následovala přednáška o lyžích,
jejich výběru i údržbě a odpoledne jsme vyrazili do Frymburku. Podle zájmu
buď do aquaparku, nebo na prohlídku podvodního světa. Náhradní program
vyšel dobře, ale nás učitele lehce trápila myšlenka, že děti nejsou dostatečně
unavené. Proto jsme při zpáteční cestě vystoupili už na začátku Černé a cca
2,5 km došli do hotelu pěšky. Přála bych vám vidět, jak se děti tvářily. Doslova
skákaly nadšením. Dalo by se říct, že to byla jedna z dalších aktivitek, kterými
jsme žákům plnili volný čas a které tak milovali. Každý den alespoň hodinu,
místo aby mohli být zalezlí na pokoji, museli být v přiřazených skupinách a
společně plnit zadané úkoly.
Pokračování na další straně
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Díky tomu si někdy zazpívali, jindy skládali puzzle, řešili záludné otázky, běhali
či hádali slova. A na spoustu aktivit ani nedošlo. Objektivně zhodnoceno,
myslím, že ve
volném čase je
nejvíce
bavil
vlastní program a
poslední večer
Na závěr bych
chtěla
jménem
zúčastněných
pedagogů
poděkovat
žákům, kteří se
většinou chovali
skvěle, rodičům,
kteří nám svěřili
své dítko či děti a
důvěřovali, že je
vrátíme v neporušeném stavu zpět, našemu řidiči Milanu Kofroňovi, jehož jízda
byla excelentní, a Evě Isabele Mládkové, která výlet zařídila, přestože nakonec
ze zdravotních důvodů nejela.
Iva Vančurová, ZŠ Miličín

VÝLET DO MUZEA ČOKOLÁDY
Ve středu 19. února jsme se žáky, kteří se neúčastnili lyžařského výcviku, vydali
do Muzea čokolády v Táboře. Před jeho otevřením jsme prošli uličky kolem
Žižkova náměstí a ukázali jsme dětem i místo, kde kdysi stávala synagoga.
Přívětivý personál muzea nás pustil do expozice o 10 minut dříve, prohlídku
jsme zahájili v pohádkovém a pekelném
podzemí. V horním patře muzea jsme
obdivovali sochu Mr. Beana v životní
velikosti, postavy z českých večerníčků
a výjevy z historie Tábora, to všechno z
čokolády. V dílně si žáci vyrobili vlastní
výrobky z marcipánu, v čokoládovém
baru jsme, za přítomnosti čokoládového Jarosláva Jágra opět v životní velikosti,
ochutnali teplou, hustou čokoládu.
Pokračování na další straně
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Před odchodem z muzea jsme nakoupili ručně vyrobené čokoládové dobroty a
příjemně unavení jsme se vrátili autobusem do Miličína. Dětem se výlet líbil a
nám taky, žáci se chovali slušně a mile. Budeme se těšit na příští podobnou
aktivitu.

Eva Vrtišková a Blanka Kocourková, ZŠ a MŠ Miličín.

6

OMLUVA
V minulém vydání našeho zpravodaje jsme v tabulce s počtem obyvatel
omylem vynechali Nové Dvory.
Toto politováníhodné nedorozumění se nám stává jednou, maximálně
dvakrát za deset let. ☺
Omlouváme se Novým Dvorům a doplňujeme.
Jitka Strusková

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

Miličín
Petrovice
Záhoří
Malovice
Nové Dvory

584
71
64
25
15

Kahlovice
Nasavrky
Žibkov
Reksyně

22
20
8
9

Hana Matoušková evidence obyvatel

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea oslavily:
paní Anežka Járová 93 let
paní Vlasta Kořínková 80 let
Přejeme pevné zdraví!

Rozloučili jsme se:
s panem Františkem Slabým z Miličína
s paní Marií Královou z Nových Dvorů
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Informace z Usnesení č. 2
ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín konaného dne 26. 2. 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 – Ing. Brožek, Bc. Trefil
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 22. 1. 2020
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - provoz
ledního hokeje na r. 2020 – pronájem ledové plochy - HC Miličín, občanské
sdružení, 257 86 Miličín
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.2. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - na
činnost TJ Sokol Miličín, z.s. – FK Miličín na rok 2020
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.3. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - na
činnost TJ Sokol Miličín, občanské sdružení – podpora sportovních a
kulturních aktivit a na udržovací práce budovy sokolovny v r. 2020
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5.4. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - MS
Česká Sibiř - na nákup krmné soli pro zvěř v r. 2020
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.5. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - na
činnost SDH Miličín v r. 2020
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.6. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na provoz
střediska Rolnička, Mrázkova 700, 392 01 Soběslav – služby pro 2 obyvatelky
z obce Miličín
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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5.7. ZO projednalo a schválilo žádost SDH Miličín o poskytnutí finančního
příspěvku na dětský karneval, který se bude konat dne 14. 3. 2020. Zároveň
schválilo smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5.8. ZO bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na zakázku „ Miličín –
Dopravní automobil“. ZO schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a uzavření smlouvy s firmou: Vesta Auto Corson, s.r.o. Služeb 5/256, 108 00
Praha 10, IČ 27120457, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu
976.120,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo Obce Miličín pověřuje starostu obce
Václava Kardu podpisem Smlouvy o dílo. Dotace činí 750.000,-Kč
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5.9. ZO bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na akci „Odborné
učebny ZŠ Miličín – stavba“. ZO schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavření smlouvy s firmou: HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor,
IČO: 26015889, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 1.546.640,74Kč bez
DPH. Zastupitelstvo Obce Miličín pověřuje starostu obce Václava Kardu
podpisem Smlouvy o dílo. Dotace činí 95%
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5.10. ZO bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na akci „Stavební
úpravy vytápěcího systému ZŠ Miličín – 2. etapa“. ZO schvaluje rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s firmou: FleetCom s.r.o.
Branická 1 325/91, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO: 29135389, která nabídla
nejnižší nabídkovou cenu 649.496,20Kč bez DPH. Zastupitelstvo Obce Miličín
pověřuje starostu obce Václava Kardu podpisem Smlouvy o dílo. Dotace činí
80%
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
6. ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu o bezúplatném převodu mezi
obcí, Tělocvičnou jednotou Sokol Miličín, 257 86 Miličín 258 a Českou obcí
sokolskou, Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá Strana
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
7. Starosta seznámil zastupitele s dalším postupem ohledně kanalizace.
Probíhá jednání na MěÚ Votice na odboru životního prostředí, zvažují se
různé varianty a možnosti jiného financování z dotačních fondů.
8.1. ZO schválilo prodej části pozemku pč. 914/1 o výměře cca 150m2 v k.ú.
Záhoří u Miličína. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
8.2. ZO bylo seznámeno s Podnětem na pořízení změny územního plánu,
jedná se o textovou změnu v ÚP. ZO žádost odročilo, je nutné získat další
informace.
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8.3. ZO projednalo a schválilo směnu pozemku část p.č. 2347 40m2 v k. ú.
Miličín mezi obcí Miličín a majiteli pozemku část p.č. 1295/11 a st. 316 64m2
v k. ú. Miličín. ZO souhlasí s vyvěšení záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.4. Na základě připomínek občanů, zastupitelstvo vyzývá občany ke kontrole
svých hranic pozemků, aby nedocházelo k nepovolenému záboru obecních
pozemků.
8.5. ZO projednalo žádost občana, který žádá obec o vybudování přístupové
šachty k vodovodnímu uzávěru v obecní komunikaci, která je po celkové
opravě. ZO navrhuje zbudovat uzávěr mimo silnici na náklady žadatele, jelikož
se jedná o osadní vodovodní přípojku.
9. 1. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2019,
okres Benešov – č.j. 20/20 z 25.2.2020
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.

ZŠ a MŠ Miličín

9.2. ZO projednalo a schválilo žádost ZŠ a MŠ Miličín o přerozdělení HV za
rok 2019 – č.j. 21/20 z 25.2.2020
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.3. ZO bylo seznámeno s připravovanou novou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství. Žádáme občany, aby při placení poplatku za
odpady dali písemný souhlas vlastníka odpadové nádoby s umístěním RFID
čipu.
9.4. ZO bylo seznámeno s Dodatkem č. 2/2020 ke smlouvě – Smlouva o
odvozu komunálního a separovaného odpadu s firmou COMPAG Votice s.r.o.
Klášterní 883,
259 01 Votice. Jedná se o zavedení recyklačního poplatku
na separované odpady. ZO zamítlo podpis Dodatku ke smlouvě
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.5. ZO Miličín souhlasí s členstvím v Místní akční skupině Voticko, z. s. a
schvaluje návrh stanov uvedených v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.6. ZO Miličín schvaluje zapojení správního území obce Miličín do přípravy
Strategie regionu MAS Voticko na období 2021-2027 včetně strategických
plánů Leader
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.7. ZO Miličín schvaluje zařazení správního území obce Miličín do území
působnosti MAS Voticko na období 2021-2027
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
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9.8. ZO projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
(vypořádání některých práv a povinností souvisejících se stavbou dálnice D3
0305/I Voračice – Nová Hospoda ve Středočeském kraji) s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. ZO žádá doplnění znění
smlouvy.
9.9. Zástupce firmy E.ON Energie, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370
01 České Budějovice, seznámil zastupitele se Smlouvou o nájmu nemovitosti
– výstavba dobíjecích stanic pro elektromobily a jejich následné provozování.
ZO schvaluje smlouvu a vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č.
1295/27 a p.č. 1295/29 v k. ú. Miličín cca 48m2. Pokud nebudou námitky proti
vyvěšenému záměru, ZO pověřuje starostu obce Václava Kardu podpisem
smlouvy
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
9.10. ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do
31.12.2018, na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a
zemědělství, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.11. ZO souhlasí s udělením licence k provozování vnitrostátní linkové
osobní dopravy pro linku: 302568 Sedlec-Prčice – Miličín, dopravce STENBUS
s.r.o., sídlo Jana Čerstvého 42, 155 31 Praha 5 IČ: 26436540
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.12. ZO nemá námitek ke stavbě – Novostavba rodinného domu, na parcele
č. 46/1 v k. ú. Záhoří u Miličína
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10. Další zasedání ZO bude dne 25. 03. 2020 od 18 hod.
Zapsala: p. Matoušková

OBEC
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.
H. Matoušková

.
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VÝSTRAHA !
UPOZORŇUJEME OBČANY NA NEBEZPEČÍ, KTERÉ HROZÍ PŘI
VSTUPU NA KALVÁRII.
V MINULÝCH DNECH BYLO VĚTREM POŠKOZENO MNOHO
STROMŮ A VĚTVÍ,
PROTO NA CELOU KALVÁRII DOPORUČUJEME
VSTUPOVAT SE
ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s přípravou na novou legislativu v oblasti odpadového
hospodářství byla obec nucena přijmout určitá opatření v rámci odpadové
politiky.
Uvedená opatření souvisí s přechodem na technicky vyspělejší služby v oblasti
odpadového hospodářství, které zajistí mimo jiné zvýšenou efektivitu služeb
poskytovaných v této oblasti. V neposlední řadě uvedená opatření zajistí obci
rovněž zvýšenou kontrolu ceny, kvality a řádnosti poskytovaných služeb.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je nezbytné, aby všechny
odpadové nádoby, které jsou sváženy svozovou firmou zajišťovanou ze strany
obce, byly označeny RFID čipy, jejichž prostřednictvím bude každá nádoba
identifikována a přiřazena do elektronického systému pro potřeby obce.
K uvedenému je dále nutno uvést, že instalací RFID
čipu nedojde k poškození odpadové nádoby ani
k jinému snížení její hodnoty či omezení funkčnosti.
Náklady související s instalací RFID čipu ponese obec.
Instalaci RFID čipu bude provádět obec. Součinnost,
kterou je třeba ze strany vlastníka nádoby poskytnout,
bude spočívat pouze v udělení souhlasu s instalací a ve
zpřístupnění
odpadové
nádoby
standardním
způsobem, a to v termínech, které budou ze strany obce
předem sděleny.
Protokol o souhlasu s instalací čipu je k dispozici na OÚ
a bude umístěn ke stažení z internetových stránek.
Václav Karda
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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.

Další iformace
Na Obecním úřadě jsou k dostání
různé druhy pohlednic Miličína za
akční cenu.
Potěšte své známé pozdravem od
nás.

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT – PLÁNOVANÉ AKCE

7.3.
7.3.
14.3.
11.4.
11.4.
25.4.
30.4.
9.5.
6.6.

Ples SDH Miličín v sokolovně od 20.00 hod.
Masopust v Petrovicích
Dětský karneval v sokolovně od 14.00 hod.
Heligonky Petrovice 14.00 hod.
Velikonoční zábava v sokolovně od 20.00 pořádá HC Miličín
Setkání důchodců v sále v Petrovicích od 14.00 hod.
Stavění máje a Čarodějnice v Miličíně na náměstí
Pochod Kanape Petrovice
Oslavy obce a Dětský den v Miličíně na náměstí

TAK TROCHU S PŘEDSTIHEM, aby byl čas na přípravu. ☺
V letošním roce plánuje Obec Miličín ve spolupráci s HC Miličín vytvořit
novou tradici 30.dubna - Akci čarodějnice na náměstí. Plánujeme tradiční
stavění máje a po té pálení ohníčků a rej čarodějnic. Budeme se těšit na
kostýmy, ve kterých čekáme děti a potěší nás i dospělí.
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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 31.3.2020
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