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Z OBCE
Kolem obce se pořád něco děje a to i v lednu – navzdory
přetrvávajícímu nouzovému stavu.
Ti, kteří projíždějí v současné době Miličínem, jistě zaznamenali
zavřené parkoviště před obcí od Prahy. Toto parkoviště jsme byli nuceni provizorně uzavřít
hlavně z důvodu narůstajícího nepořádku a bohužel nejen toho. Parkoviště bude s největší
pravděpodobností osazeno uzamykatelnou závorou a bude částečně zmenšeno z důvodu
umístění zpomalovacího ostrůvku při vjezdu do obce na silnici 1/3 v rámci úprav průtahu obcí.
Dále došlo k odstranění billboardu před „Pentagonem“. Tento prostor bude upraven
v návaznosti na plánované úpravy chodníků a silnice 1/3. Další odstraňování velkoplošných
reklam nás čeká na parkovišti před hotelem. V nejbližší možné době dojde ke změnám celé
parkovací plochy, bude doplněno vodorovné značení a dopravní značky. Tato úprava bude
dočasná s cílem regulovat pohyb vozidel a autobusů na parkovišti. Další finální úpravy
proběhnou až po zpracování návrhu veřejného prostoru s doplněním zeleně a návazností na
plánované kruhové křižovatky. Hlavním důvodem provizorní úpravy je přetrvávající chaos při
parkování, omezení parkování objemných nákladních vozidel, vymezení parkovacích míst
pro autobusy, které tu mají pauzu a vytvoření dalšího nástupiště, jež významně ulehčí pohyb
cestujících při přestupech.
Dále probíhají přípravy, týkající se úprav průtahu obcí na silnici 1/3. Dohadují se povrchy
chodníků, jaké bude použito zábradlí namísto stávajících plechových zábran, odvodnění
komunikace, umístění značek a podobně. Vše je ve fázi projektování, následovat bude žádost
o dotaci ze SFDI na chodníky které budou hrazeny obcí. Pokud vše půjde podle plánu, mohlo
by se začít s úpravou jižní části (od kostela směrem na Tábor) ještě letos.
Jak již jsme psali v některém z minulých čísel, stále se projednávají možnosti řešení
kanalizace a výstavba ČOV. Požádali jsme o prodloužení stavebního povolení a v polovině
roku bychom měli začít s prvními výkopy.
Úkolů a plánů máme mnoho. O všem se v několika řádcích ani zmínit nelze. Je třeba pustit
se do práce...
Václav Karda, starosta
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ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Paralelně s prezenční docházkou žáků 1. a 2. ročníku naší základní školy
probíhají i aktivity školní družiny.
Snažíme se, aby naše společná činnost byla zajímavá, zábavná a smysluplná.
Děti si například vyrobily obrázky Tří králů a zimní krajiny, dále krásné
sněhuláky a koláže krmítek pro ptáčky. Od papírových sněhuláků byl jen krůček k těm
opravdovým ze sněhu.
Text a foto Jana Vindušková

ŠKOLA
V této poněkud ponuré době nás rozveselila zpráva o vítězném umístění naší
žákyně Lucie Pickové z druhé třídy. V čase podzimní distanční výuky dokázala vytvořit
zajímavou prostorovou výtvarnou práci dle zadání
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje v
rámci projektu "Markétina dopravní výchova" s
tématem Ulice není hra.
Za normálních okolností by se uskutečnilo
slavnostní setkání všech výherců v Praze.
Organizátor zvolil alternativní formu předání
diplomů a odměn - formou zaslaného balíčku.
Lucince gratulujeme a přejeme všem dětem
mnoho dalších tvůrčích úspěchů.
Text a foto Jana Plačková
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DĚTI SE BAVÍ I VE VOLNÉM ČASE
Poslední dny byly až nezvykle
bohaté na příděly sněhu. Tohoto
krásného zimního počasí využily
děti Na Větrníku-jízda na bobech,
saních, stavění sněhuláků i
pokusy o bruslení na zamrzlém
radkovském rybníku přineslo

dětem, rodičům i prarodičům
nemálo radosti.

A my ostatní bychom si
přáli, kdyby se takto
nezištně dokázaly bavit i
děti starší...
Text a foto Lucie Mládková
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PROSTŘEDNICTVÍM MIKROREGIONU VOTICKO
BYLO VLONI POŽÁDÁNO O TAKŘKA DEVADESÁT
DOTACÍ
Na posledním setkání Mikroregionu Voticko 15. prosince
v klášteře sv. Františka z Assisi odsouhlasili starostové a
starostky regionu rozpočet a rozpočtový výhled
dobrovolného svazku obcí. Votický starosta Jiří Slavík
informoval o schůzi svazku BENE-BUS a o důvodech
navyšování příspěvku na dopravní obslužnost. Diskutovalo
se o novém odpadovém zákoně, který platí od 1. ledna
2021, ale také o projektu cyklostezky po opuštěném
drážním tělese. Především se však hodnotila činnost
mikroregionu.
Dotace
Kancelář Mikroregionu Voticko pomáhá obcím, spolkům, podnikatelům i soukromým osobám
s administrací dotačních akcí. Je průvodcem složitou grantovou a dotační politikou, ať už jde o
krajské, národní a evropské dotační zdroje nebo o granty, vypisované jinými poskytovateli. Vyhledá
pro žadatele příslušný dotační titul, připraví žádost i výběrové řízení, ale i závěrečné vyhodnocení,
případně monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. „V loňském roce bylo za pomoci kanceláře
Mikroregionu Voticko úspěšně podáno takřka 90 žádostí o dotace. Celkový objem požadovaných
dotačních peněz je takřka 137 milionů korun. Některé projekty již byly loni zrealizovány, některé čeká
realizace v letošním roce,“ říká předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška.
Mimo to kancelář svazku obcí zajišťovala administraci dotačních akcí z předchozích let.
Nejvíce žádostí o dotace bylo v loňském roce podáno do dotačních výzev Středočeského kraje. Peníze
pomáhaly v Ješeticích, kde bylo s jejich přispěním vybudováno kontejnerové stání. V Mezně vyměnili
topení v hasičském domě a zrekonstruovali obecní dům v Lažanech. Obec Miličín zrekonstruovala
střechu požární zbrojnice a upravila systém vytápění v budově základní školy. Díky penězům ze
Středočeského kraje je zrekonstruovaná místní komunikace v Hojšíně u Neustupova. Rozsáhlé opravy
se dočká také hasičská zbrojnice ve Vrchotových Janovicích. Hasiči z Červeného Újezdu, Střezimíře,
Ješetic a Zvěstova mají k dispozici nové hasičské automobily, podařilo se získat dvě dotace na
rekonstrukci základní školy ve Vrchotových Janovicích, která se uskuteční v roce 2021. Ve Zvěstově
kraj podpořil obnovu zámku a akci Open Air Zvěstov 2020. Spolek Železnice Česká Sibiř mohl zakoupit
vozík pod drezínu. Město Votice získalo dotaci na financování projektové dokumentace dopravního
terminálu P+R na vlakovém nádraží na Beztahově, dále zrestaurovalo schody u kostela svatého
Františka z Assisi a dovybavilo votickou jednotku sboru dobrovolných hasičů ochrannými prostředky.
„Sbory dobrovolných hasičů v Jankově, Střezimíři, Vrchotových Janovicích a v Heřmaničkách a
tělovýchovné jednoty v Jankově, Vrchotových Janovicích, Miličíně, Voticích a Ratměřicích využily
dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,“ připomíná manažerka Mikroregionu
Voticko Eliška Melicharová.
Přes Místní akční skupinu Krajina srdce získala evropské dotační peníze na rekonstrukci požární
zbrojnice v Nových Dvorech a na vybavení sálu pohostinství v Červeném Újezdě obec Červený Újezd.
Pokračování na další straně
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Sál, sokolovnu nebo klubovnu vybaví v letošním roce také obce Ješetice, Heřmaničky a Střezimíř.
Podnikatel Ladislav Homola úspěšně požádal o dotaci na užitkový vůz pro svou činnost. Přes Místní
akční skupinu Posázaví budou čerpat dotace na vybavení svých zařízení pro spolkovou či kulturní
činnost obce Jankov, Miličín a Ratměřice. Obec Vojkov díky těmto financím pořídí promítací a
ozvučovací techniku do spolkové místnosti, votická knihovna bude vybavena novou informační
technikou pro veřejnost i pro práci knihovnic.
Vloni byly podány žádosti do vypsaných výzev Ministerstva zemědělství ČR. V letošním roce bude
opravena kaplička v Durdicích, zvonička v Minarticích, kříže v katastru Vojkova, Votic, Vrchotových
Janovic a hřbitovní zeď ve Vojkově. Votice úspěšně žádaly o kompenzaci za umístění koní z Jankova
do náhradní péče, obec Ratměřice požádala o kompenzaci „za kůrovce“, zemědělec Jan Počepický
využije dotační peníze na pořízení baličky senáže.
Z Národního programu životní prostředí, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí, budou
upraveny zahrady mateřských škol ve Voticích a Heřmaničkách a dofinancována intenzifikace
čistírny odpadních vod ve Voticích.
Z dotačního programu Ministerstva financí ČR požádala obec Střezimíř na půdní vestavbu dvou
bytů a obec Ratměřice na výstavbu jednoho bytu. Z příspěvku z programu Ministerstva obrany ČR
bude město Votice opravovat v letošním roce pomník T. G. Masaryka na náměstí před sokolovnou.
Z Ministerstva kultury ČR byly opraveny fresky v kapli Božího hrobu na votickém hřbitově, z nadace
Občanského fóra získal Spolek „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi“ finance na restaurování
obrazu Klanění tří králů. Na konci roku kancelář Mikroregionu Voticka zpracovávala žádosti o dotace
od Ministerstva pro místní rozvoj, a to zejména na opravu místních komunikací, ale i třeba obnovu
multifunkčního hřiště u ZŠ Votice a projekt pro připomenutí výročí 20 let Mikroregionu Voticko.
„Velké investice byly v loňském roce i v Olbramovicích, kde kancelář Mikroregionu Voticko pomáhala
při realizaci sociálního bydlení z dotace z Evropského regionálního programu (IROP) a při získání
dotace na komplexní obnovu kabin SK Olbramovice z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v
Miličíně byly v loňském roce vybudovány odborné učebny pro výuku jazyků a polytechniky a ve
Voticích se připravuje k otevření nová učebna pro informační technologie a zrekonstruované
prostory pro výuku vaření,” doplňuje manažerka mikroregionu Lucie Krubnerová.
Další aktivity
Kromě dotačního managementu se kancelář Mikroregionu Voticko věnuje v rámci Centra
společných služeb odbornému poradenství, které využívají především obce, a také společným
projektům – Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání, Sociálnímu fondu ORP Votice,
Komunitnímu centru Voticka, dopravní obslužnosti, projektu cyklostezky po opuštěném drážním
tělese, odpadovému hospodářství, ale také rozvoji spolupráce na území obce s rozšířenou
působností. Spolupráci mezi obcemi, neziskovými organizacemi, podnikateli a aktivními jednotlivci
podpoří i Místní akční skupina Voticko, která vznikla v červnu loňského roku. Spolupráce
s dobrovolnými svazky obcí ve Středočeském kraji byla v loňském roce posílena vznikem Asociace
dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje.

Mikroregion Voticko o svých aktivitách dává vědět prostřednictvím webu
www.mikroregionvoticko.cz a facebookové stránky Mikroregion Voticko. Více se o činnosti
dobrovolného svazku obcí dozvídáte pravidelně z Votických novin a ze zpravodajů členských
obcí mikroregionu.
Nejinak tomu bude i v letošním roce.
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ROZHOVOR – tentokrát s paní Vlastou Kořínkovou
„Jedí-li se koblihy na slunci, budou se malovaná vejce jíst na peci“
aneb o masopustu v Miličíně
Paní učitelko, jak se vám daří? V tomto období bylo vždycky plno práce s přípravou
masopustu a po něm hned nácvik představení ochotnického souboru. Nestýská se
vám po tomto „ruchu“?
Děkuji vám všem za přání a pozdravy. Chybí mi vaše masopusty i moje nácviky
divadla. Vloni jsme začali připravovat novou komedii Podařené panstvo a kvůli
koronaviru jsme ji nedocvičili. Doufám, že se nám to letos podaří.
Ačkoliv letos nelze masopust oslavovat v obvyklé podobě, nechtěli jsme tuto
tradiční akci zcela opomenout a cosi chystáme v alternativní podobě – vždyť si
připomínáme 25. výročí jeho znovuobnovení, u kterého jste stála vy – jak to tehdy
probíhalo?
Začátky s obnovením masopustu v Miličíně byly náročné, ale i krásné. Bývalí žáci
mne v roce 1996 požádali, abych zahrála divadlo s dospělými. Začali jsme
masopustem. Krojovaný průvod dojde na radnici a sehraje představení, parodii.
Učitelé ve škole připravili s dětmi scénky a já jsem s několika dospělými nacvičila
Kramářskou píseň a parodii na Červenou Karkulku. Důležitá byla i propagace.
Potřebovali jsme přilákat diváky. Konání masopustu jsme oznámili ve Votických
novinách, vyhlásili v místním rozhlase. Plakáty jsme rozeslali do širokého okolí a
pozvánky jsme osobně donesli do každého domu v Miličíně. Lidé byli vyzváni, aby se
v maskách zúčastnili průvodu. Účast byla veliká. Spousta masek v průvodu a plné
náměstí diváků. Průvod doprovázel pan Typta na harmoniku a pan Dráb na
vozembouch. Celé vystoupení jsme nechali natočit na kameru. Herci byli odměněni
velikým potleskem a smíchem diváků.
Po několika letech jste režírování masopustu opustila a věnujete se „pouze“ divadlu.
Co vás k tomu tenkrát vedlo? Vaši podporu vnímáme neustále, ale tvorba scénáře,
organizace a zabezpečení masopustu je již delší čas v rukou odpovědných a
talentovaných členů souboru.
Masopust jsem neopustila, stále na něj chodím. Jenom jsem režii předala mladším
a schopným hercům.
Sledujeme-li záznamy jednotlivých představení, nemůžeme si nevšimnout
obrovského pokroku - zejména po technické stránce, ale i propracovanost scénářů
stoupá. Konkrétní témata se však vymýšlejí čím dál obtížněji – máte nějakou vizi,
představu, kam by se naše miličínské oslavy masopustu měly ubírat, jak by měly
v budoucnu vypadat?
Někteří herci vystupují na masopustech od začátku. Mnohdy s sebou přivedli i další
členy své rodiny. Objevila se spousta mladých i dětí. Mám z toho velikou radost. Děkuji
všem, kteří v této činnosti pokračují a věnují svůj volný čas tomu, aby pobavili diváky.
Říká se, že smích nám prodlužuje život. O budoucnost masopustu se neobávám.
Pokračování na další straně
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Pětadvacet let je dlouhá doba – za tento čas se na podiu vystřídalo mnoho
účinkujících. Někdo vystoupil jen jednou, někdo často a někdo dokonce pokaždé.
Někteří již nejsou mezi námi, radost nám činí zapojení dětí. Píšete kroniku? Existují
nějaké písemné záznamy o historii divadla a masopustu?
Od roku 1996 píši kroniku o masopustech a divadlech. Mám spoustu výstřižků
z novin, kde o nás píší. Současně mám DVD a fotografie. S naší činností se mohou
lidé seznámit na internetu a stránkách obce. Některé dokumenty předám panu
starostovi do archivu na místní radnici.
V roce 2020 byl v Miličíně MgA.Vít Pokorný z divadelního oddělení Národního
muzea v Praze. Chtěl zdokumentovat naši sokolovnu, zajímal se o naši historii a
činnost. Odnesl si spoustu fotografií i zprávu o našich divadelních a masopustních
aktivitách.
Paní učitelko, za TJ.Sokol a všechny členy masopustního souboru si dovoluji
popřát vám pevné zdraví a mnoho radosti ve vaší obdivuhodné práci.

Foto archiv

V roce 2012 byla práce všech ochotníků a režisérky paní Vlasty Kořínkové oceněna
čestnou cenou a diplomem – titulem Blanický rytíř za oživení tradic a kulturního rozvoje
Podblanicka. Nominace tehdy vzešla od bývalého redaktora týdeníku Jiskra, který
naše představení navštěvoval a líbila se mu.
Pro úplnost uvádíme, že pan Brdek – „náš“ kameraman – získal za své záběry
miličínského masopustu v roce 2019 titul I - reportéra České televize.
Jana Plačková
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„NA MASOPUSTNÍ ÚTERÝ SE POŘÁDALY MAŠKARY…“
Ale nemyslete si, že to byly maškary
všelijaké!
Naše maškary byly široko daleko
vyhlášené, neboť jinde se nikde v takovém
měřítku nekonaly. Proto se k nám o
masopustním úterý sjelo lidu z daleka.
Starý, mladý, každý ten den dělal maškaru,
takže jsi nevěděl, kam se dříve dívat!
Všude se něco dělo – ani se na všechno nepamatuji, bylo toho moc!
Já jsem jednou dělal holiče. Tatínek mi do džbánu ušlehal sníh z bílků místo mýdla,
štětkou jsem chtěl diváky mydlit tím bílkovým mýdlem a jitrnicí holit místo břitvy. Nikdo
se však nechtěl nechat namydlit, každý ode mne utíkal.
Po ulicích jezdil vůz přikrytý plachtou, s nápisem, že přemílají báby na mladé holky!
Taky jo! Šašci běhali mezi diváky a jak nějakou bábu uviděli, popadli ji a všoupli zadem
do toho vozu. Pak ve voze začalo něco vrčet (myslím, že tam měli mlýnek na čištění
obilí) a zepředu z vozu vypadla mladá holka, krev a mléko! U některé té holky řekli, že
se jim nepovedla, všoupli ji do vozu zpátky a vzadu vypadla opět bába.
A jiné a jiné maškary! To se nedá vypsat, to se musí vidět!
Odpoledne býval hlavní program – a také každý rok jiný. Pamatuji se na jeden: Ženy
se vzbouřily, že mají málo mužů. Uspořádaly protestní průvod městem a zpívaly
dlouhou píseň, z které si pamatuji jen zlomek: „Kdyby byl jako puntíček, jen když bude
mužíček…“
Nakonec byl protestní tábor žen před radnicí. Hrozily deštníkama proti radničním
oknům, žádaly větší příděl mužů, vyslaly do obecní kanceláře deputaci a žádaly
nápravu.
Deputace na radnici však nepochodila a to ženy rozzuřilo, že chtěly vyvrátit vrata
radnice, nadávaly: fuj – hanba městské správě, že bys myslel, že je to doopravdy.
Nakonec přijela táborová řečnice paní Vostrá a ta ty ženy tak rozvášnila, že div tu
radnici nesrovnaly se zemí. A lidé všude veselí!
Vždyť i naše maminka s paní Suchanovou, které se na maškary z našeho krámu
dívaly, najednou se popadly a po krámě tancovaly jako mladice. Při tom tanci zpívaly:
„Už je toho masopustu namále – to už my se starý panny nevdáme…“
Z toho jsem měl velikou radost, neboť jsem dosud neviděl naši maminku tancovat.
Ale tancovala krásně!

Pokračování na další straně.
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Jednou o maškarách jsme utvořili cikánskou kapelu a já jsem se přistrojil za cikánku.
Bylo nás šest cikánských muzikantů a sedmý, oděn za policajta, nás vedl. Pustili jsme
se přes pole do Sudoměřic.
Tamější mládež nás hned zavedla do hostince, kde nastalo hned trdlování, které
trvalo až do rána.
Naše masky byly tak zdařilé, že mnozí lidé mysleli, že jsme opravdoví cikáni. Však
mám doma ještě fotku, můžete se přesvědčit!
Ale já jsem si tenkráte, jako cikánka, nacpal nohy do sestřiných střevíčků a od té
doby jsem měl na nohou po celá léta kuří oka. No, každá legrace něco stojí…
Vidíte, vy dnešní mládeži! Tak jsme se bavili my zastara!
A neměli jsme dlouhou chvíli, jakou máte vy, jejichž jediná zábava je zajít někam
na frťana a potom cestou domů ničit veřejná zařízení jako telefonní budky, autobusové
čekárny, poštovní schránky a lavičky nebo podřezávat malé stromky a podobně.
Něco takového by si za našich časů nedovolil ani ten největší uličník!
Úryvek z knihy místního rodáka pana Josefa Nováka s názvem Městečko mého mládí.
.
J.P.
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Informace z Usnesení č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 20. 1. 2021
Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, p. Rytíř, p. Štégr, Ing. Brožek, Ing. Trefil,
p. Cikhart
Omluven: p. Zíka
Ověřovatelé zápisu: Ing. Rákosníková, p. Rytíř

zapisovatel: Mgr. Plačková

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. Mgr. Plačková – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – Ing. Rákosníková, p. Rytíř
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 16. 12. 2020

- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.

5. ZO bylo seznámeno a bere na vědomí kalkulaci vodného za rok 2020. ZO schválilo zvýšení
vodného ze současných 32,-Kč/m3 včetně DPH na 35,-Kč/m3 včetně DPH a to s platností od
1.2.2021. Částka za vodoměr 121,-Kč včetně DPH
- 5 x pro, 2 x proti, 1 x zdrženo.
6. ZO bylo seznámeno a bere na vědomí kalkulaci za odpady za rok 2020. 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. 1/2021
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
8. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-6010394/VB/1 Reksyně-obnova 2sl TS BN_2992 za BTS mezi obcí
Miličín a firmou Petr Kadlec-ELEKTRO-KOVO se sídlem A. Dvořáka 413, 259 01 Votice pro ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
- 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
9. ZO se seznámilo a schválilo Inventarizační zprávu za rok 2020
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10. 1. ZO projednalo žádost na prodej části obecního pozemku pč. 1989/4 v k. ú. Miličín o
výměře cca 18m2, jedná se o verandu nemovitosti. Nebylo námitek proti vyvěšenému záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.2. ZO pověřuje starostu obce k jednání s majitelem pozemků o koupi části pozemků p.č.
235/1, p.č. 87 v k. ú. Miličín
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
11.1. 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, 7 x proti, 0 x zdrženo.
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11.2. ZO bere na vědomí Vyhlášku o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad - zákon č. 589/2020 Sb.
11.3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o debetní kartě mezi obcí Miličín a Komerční bankou
a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07Praha 1
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
11.4. ZO bere na vědomí Oznámení o zahájení kontroly zaměřené na plnění povinností
dodržení § 8 s přihlédnutím k § 87 odst. 2, písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny, ve věci
podezření z nezákonného pokácení či poškození dřevin rostoucích mimo les, konkr. na
pozemcích (rozhraní) parc.č. 2052/3 a parc.č. 7/2 v k.ú. Miličín.
11.5. ZO bere na vědomí, že dne 4. 2. 2021 v 10 hod. proběhne místní šetření k řešení situace
nárůstu kamionové dopravy v bezprostřední blízkosti základní školy a náměstí.
11.6. ZO bere na vědomí, že dne 16. 2. 2021 v 10 hod. proběhne jednání na stanovení místní
úpravy provozu na silnici I. třídy č. I/3 a na parkovišti v obci Miličín na poz. parc.č. 1295/29.
11.7. ZO přijalo nabídku a schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Miličín a Stanislavem Kasíkem,
Heraldická kancelář „Dauphin“, U Hřiště 1995, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 49102010 na
vypracování rešerše o historickém znaku obce, o návrhu úpravy obecního znaku, návrhu
obecní vlajky a dokumentace potřebné k podání žádosti
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo

12. Další zasedání ZO bude dne 24. 02. 2021 od 18 hod.
Zapsala: Mgr. Plačková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci lednu životní jubilea oslavili:
paní Marie Kášková z Miličína - 98 let
pan František Polívka z Miličína – 93 let
paní Jana Králová z Miličína – 80 let
Přejeme pevné zdraví.

Rozloučili jsme se:
s paní Emilií Kytýrovou z Miličína – odešla ve věku 99 let
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K 1.lednu 2021 je v Miličíně a přilehlých osadách nahlášeno k trvalému pobytu 827
obyvatel.
Z toho je trvale přihlášených v Miličíně - 597, Petrovicích - 68, Záhoří - 64,
Malovicích – 26, Kahlovicích – 23, Nasavrkách – 19, Nových Dvorech – 14, Žibkově –
8, Reksyni – 8 obyvatel.
V loňském roce se narodilo osm dětí, které dostaly tato jména – Věnka, Patrik,
David, Anežka, Štěpán, Pavla, Kristýna a Václav.
Bohužel ale zemřelo devět občanů.
H. Matoušková - evidence obyvatel

INFORMACE PRO OBČANY
 v době trvání nouzového stavu je provozní doba úřadu omezena na:
pondělí a středu - 8.00 - 11.00 a 15.00 - 17.00 hodin
 upozorňujeme občany, že kvůli přetrvávajícím problémům s parkováním na
obecních pozemcích na místech, kde to zásadním způsobem omezuje zimní
údržbu a svoz komunálního odpadu, je možné, že zde nebudou zmíněné služby
až do zjednání nápravy provedeny.
 Na OÚ se vybírají poplatky za odpady a ze psů, bližší informace na
tel:317802260. pokud je to mužné použijte platbu na účet č.ú.: 5728121/0100
 žádáme občany, kteří by při úklidu své nemovitosti nalezli staré i zdánlivě
bezcenné fotografie, písemnosti či jiný podobný materiál týkající se obce, že
tyto věci rádi přijmeme, vytřídíme nebo jen ofotíme a uložíme do archivu obce.
Mnohdy jsou na fotografiích postavy nám již neznámé, ale v pozadí mohou být
skryty původní prostory, domy a jiné historicky zajímavé informace.
 upravená otevírací doba knihovny - za normálního stavu:
Pondělí - 7.30 - 9.30, úterý - 14.00 - 16.00, čtvrtek - 14.30 - 16.30;
poslední neděle v měsíci - 14.00 - 16.00 (v rámci Dámského klubu).


žádáme naše školáky, aby nepoškozovali obecní majetek na hřišti
pod sokolovnou a aby i na jiných místech v obci udržovali pořádek
 občané, kteří by měli zájem o DVD letošního masopustu, nechť kontaktují
kohokoliv z masopustního souboru
 další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.2/2021. Měsíčník, vydávaný vždy 8 den v měsíci. Vydává Obec
Miličín, IČO 00232238, Miličín 1, 25786
Ev. č.: MK ČR E 23911
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