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…A JE TO TU ZASE
Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru nouzový stav.
Bohužel nám všem to přináší mnoho nepříjemného, ale
nedá se nic dělat. Musíme to společně zvládnout.
Nechci se rozepisovat o tom, čeho jsou plná média a připomínat a popisovat
veškerá nařízení, zákazy a příkazy, kterými jsme masírováni ze všech stran.
Nechci se ani rozepisovat o tom, co si o celé věci myslím já nebo kterýkoliv jiný
odborník. 
Musím však přiznat, že mě rozčiluje, když poslouchám zprávy a zjišťuji, že
informace, které jsou prezentovány, nejsou kompletní, jsou vytrženy z kontextu
nebo dokonce překrouceny. Nejspíš jde mnohdy o to, aby titulek nebo zpráva
zaujaly a tvářily se jako senzace. To je ale podle mě přesně to, co
nepotřebujeme. Rád bych vás jen poprosil o zachování klidu, ohleduplnosti a
dodržování nařízení s použitím zdravého rozumu. Pro sledování ucelených
informací je dobré navštívit přímo stránky ministerstva zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/
Přeji vám pevné zdraví, silné nervy a věřím, že společně vše zvládneme.
Václav Karda starosta

KNIHOVNA SE DOČKALA ZMĚN
V září došlo v knihovně k velkým přesunům a třídění knih. Z knihovny byly
vyřazeny exempláře, které se více jak 10 let nepůjčily a u kterých je
pravděpodobné, že o ně i nadále nebude zájem. Odborná literatura byla
přestěhována do vedlejší místnosti, ve které byl sklad. Vznikla tak další výpůjční
místnost a zájem o výpůjčky z této části fondu je hlavně u žáků, studentů, ale i
starších čtenářů. V této části knihovny mohou čtenáři objevit výpravné
encyklopedie, cestopisy, knihy o myslivosti, ovocnářství,
Pokračování na další straně
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zahradnictví, nápady pro šikovné ruce, tipy pro zdravý život, životopisy slavných
osobností, kuchařské knihy a další zajímavé publikace. K dispozici jsou také dva
poslední ročníky časopisu National Geographic.
V hlavní výpůjční místnosti byly odstraněny středové police- tím se knihovna
prosvětlila a je prostornější. Zbývá ještě závěrečný úklid, výzdoba a k 19. říjnu
bude hotovo. Dámský klub se zatím sešel jednou a pracoval na přesunech knih.
Další setkání už bude bez práce a u kafíčka (pokud nám to COVID nepřekazí).
V příštím vydání Miličínského zpravodaje najdete opět literární okénko, které se
bude v následujících měsících věnovat knihám z miličínské knihovny.
Provoz obecní knihovny v Miličíně:
Pondělí – 7.30 - 9.30, úterý – 14.00 - 16.00,
čtvrtek – 16.00 – 18.00 hodin
Blanka Kocourková

POULIČNÍ HÁDANKA
Slyšeli jste o Milíkově ulici s rodným domem Františka Švandy?
Zkuste uhádnout, kde se tento dům nachází v současnosti…

Správnou odpověď naleznete na poslední straně našeho zpravodaje
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ZŠ a MŠ Miličín
je zapojena do projektu
„KOLEGIÁLNÍ PODPORA – SPOLEČNÁ CESTA
K INDIVIDUÁLNÍMU ROZVOJI PEDAGOGŮ“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Žáci druhé třídy naší školy se budou ve výuce
matematiky po celý školní rok setkávat s prvky Hejného metody. Každý žák
zdarma obdrží kompletní sady pomůcek, jejichž cena se pohybuje v řádech
tisíců korun. Třídní učitelka bude pracovat pod odborným dohledem
certifikované lektorky. Věříme, že účastí v projektu se výuka matematiky
zkvalitní díky „názorné a vlastní cestě k poznání.“
TŘICÁTÉHO ZÁŘÍ MILIČÍN ROZKVETL
Nebyly to rostlinky v zahrádkách, za okny a v truhlících, ale žlutá barva
umělých květů měsíčku lékařského. Uskutečnil se totiž tradiční Český den proti
rakovině, ale v netradičním termínu kvůli květnovému nouzovému stavu.
Žákyně a žáci z deváté třídy, také oblečení do žlutých triček, prodávali květy od
chladného mlhavého rána až do slunečného poledne. S pokladními vaky jste je
mohli potkat na parkovišti u čerpací stanice, před samoobsluhou u hotelu nebo
v ulicích Miličína. Více než polovinu z tří set kytiček jsme prodali právě
miličínským občanům. Za to Vám patří naše velké poděkování.

Text a foto Karolína Týleová
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CHVÁLA PÍLI VČEL
Věděli jste, že k vytvoření 1 kg medu musí dělnice nanosit do úlu až 3 litry
nektaru? Že včela doslova potí vosk? Že ke vzniku 1 kg vosku včely spotřebují
3,5 – 10 kg medu a kolem 50 g pylu? Že včely mají 5 očí a nedokážou rozpoznat
červenou barvu a vidí ji jako černou?
To vše a mnoho a mnoho dalšího mohli žáci Základní školy Miličín ve dnech
7. a 8. září vidět a slyšet na výstavě, kterou připravili včelaři k 100. výročí
založení své organizace.
Děti se tu určitě nenudily. Se zájmem si prohlížely historické i zcela moderní
nástroje a pomůcky, kterými se včelaři už 100 let při své činnosti obklopují.
Z fotografií se dozvěděly o životě včel i historii spolku. Na závěr mohly děti
ochutnat med od včelařů ze spolku a poznat rozdíl mezi šlehaným, lesním, a
květovým medem.
Připravit takovou výstavu určitě nebylo jednoduché. Pro laiky je včelaření
věda. Chtěli bychom poděkovat včelařům za tuto výstavu a zvlášť paní
Polidarové, která upoutala děti vyprávěním o životě včel.
Je pilná jako včela – toto rčení zná každý, ale málokdo už ví, co vše to
obsahuje. Jsme rádi, že máme včely a děti už ví, že i za to žihadlo mají včele
poděkovat.
Hana Beranová, Eva Isabela Mládková

Foto: J.Plačková
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NÁVŠTĚVA V SOKOLOVNĚ
Koncem září jsme obdrželi žádost pana MgA. Víta
Pokorného, Ph.D. z Divadelního oddělení Národního muzea
v Praze, zda by mohli navštívit a zdokumentovat
domovskou scénu divadelního souboru Div.och Miličín.
Od roku 2016 provádějí dokumentaci současných
divadelních budov v naší zemi. Projekt si klade za cíl uchovat pro budoucí
generace podobu míst, kde se v současnosti konají divadelní představení exteriéru, interiéru, včetně míst, která nejsou běžně divákům přístupná. Starosta
obce pan Václav Karda i starostka Sokola paní Jana Plačková neměli námitek.
Dne 23. září pan Pokorný naší sokolovnu navštívil a vyfotil vstupní halu,
hlediště, jeviště, půdu s kulisami, šatnu, skříně s kostýmy i klubovnu Sokola.
Paní J. Plačková ho seznámila s rekonstrukcí a opravami sokolovny. Já jsem
pohovořila o historii miličínských ochotníků a předala jsem mu materiál o naší
ochotnické činnosti.
Pánové Stanislav Dostál a Richard Poustecký ho provedli po sokolovně a
ukázali mu naše divadelní zázemí. Pan Pokorný byl mile překvapen sokolovnou
i naší ochotnickou činností.
Vlasta Kořínková

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Poslední letošní akcí, která se konala na hřišti pod sokolovnou, byl 4. ročník
Memoriálu Václava Babického. Zvolili jsme termín 19. září a nutno říci, že jsme
to stihli jen tak tak. Epidemiologická situace se začala zhoršovat později a tak
jsme si celý den užili bez větších opatření a zákazů.
Turnaje se zúčastnilo devět tříčlenných družstev, která byla rozlosována do
dvou skupin. Každý s každým změřil své síly a dva nejlepší týmy z každé
skupiny se utkaly v bojích o umístění a poháry.

Pokračování na další stran
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Konečné pořadí: 1. BROUČCI – chlapi z Týnce nad Sázavou
2. MDD – naše velká naděje na vítězství v příštím roce (viz foto)
3. KOZLÍCI 4. HOKEJKY 5. ROWDIES A 6. HUSTÝ BEJCI
7. ROWDIES B 8. ZELENÁ ŽÍZEŇ 9. LDN
Musíme uznat, že muži bojovali statečně, nechali na hřišti vše a od loňského
roku se hodně zlepšili. Stejně jako při volejbalovém turnaji bylo vítězství
místních na dosah ruky. Bohužel se to nepovedlo, ale za rok - to už prostě vyjít
MUSÍ!
Snad se všechny akce, které letos sokolové pořádali, vyvedly. Jedinou
kaňkou zůstává zranění jednoho hráče. Jirko,myslíme na tebe, brzy se uzdrav!
Sousedé z Točevovy ulice

Byl to vydařený den – vysokou profesionalitu předvedl i tým organizátorů
pod odborným vedením bratra Kobrče.
foto J.Plačková

SDH MILIČÍN KŘTIL OSOBNÍ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO
V sobotu 12. září 2020 se v odpoledních hodinách sešli členové SDH Miličín
u zdejšího hasičského domu, aby si prohlédli a pokřtili nové osobní zásahové
vozidlo. Toto vozidlo bylo pořízeno za spoluúčasti Obce Miličín z dotace z Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje. Na pořízení se
podílelo několik subjektů. Velké díky patří zejména bývalému panu starostovi
Jiřímu Zíkovi, za jehož působení ve funkci došlo k podepsání žádosti o dotaci.
Samozřejmě děkujeme i Mikroregionu Voticko a Obci Miličín.
Samotný křest začal úvodními slovy předsedy SDH Miličín Pavla Pohana,
který předal slovo nynějšímu panu starostovi Václavu Kardovi. Poté následoval
křest vozidla sektem, které zahájili oba starostové OÚ - současný i předchozí,
dále pak velitel hasičů Jiří Fiala, starosta sboru Pavel Pohan, paní
místostarostka Jana Plačková a paní Eliška Melicharová za Mikroregion
Voticko. Křest byl zakončen společným posezením členů SDH u dobrého jídla
a pití.
SDH Miličín (foto na další straně)
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Foto: Jana Slabá Janoutová

7. ROČNÍK VELKÉHO ZÁVODU MALÝCH MOTOREK
Závodníci uložili své stroje do garáží a stodol, vítězové poháry na police ve
svých pokojích, diváci fotky do svých mobilů a gril i výčepní zařízení jsou zpátky
v hasičárně. Posečené cesty a louka už mohou jen vyprávět o litých bojích
závodníků a závodnic na divokých strojích.
Letošní ročník Velkého závodu malých motorek byl tolik jiný než loňský 6.
ročník jako je dnes jiná doba proti loňsku bez covidu. Už se nejel jeden dlouhý
okruh po okolních kopcích, ale relativně krátký okruh po přilehlých cestách a
loukách. Dvě rozjížďky, dvě finále, 13 závodníků. Také organizační změny
přišly. Před sedmi lety zahájili tradici závodu Pavel Hron a Honza Augusta. Rok
za rokem pak byl závod oblíbenou položkou v podzimním petrovickém kalendáři
akcí. Vždy vyšlo počasí, vždy byla dobrá trasa, dobré jídlo i pití a dobrá zábava.
No a letošní rok předal Honza pochodeň organizace závodu mladým. Konkrétně
Vojta Votápek se stal tím, kdo odpovědnost přijal. A musíme říci, že se mu to
opravdu povedlo a vše zvládnul na výbornou! Samozřejmě na to nebyl sám, to
ani nejde. Pomáhali všichni. Rodina, kamarádi, milá přítelkyně. Pravda, závod
byl oproti minulým ročníkům komornějšího charakteru, ale to na kvalitě neubírá.
A výsledky? Z našeho pohledu byli samí vítězové. Když vidíte úžasný
souboj táty Votápka s dcerou Kájou (viz foto), hrdinu Kubu Kopeckého na
škytajícím stroji, Jakuba Adamovského tančícího na sedle své mašiny, Pavla
Hrona marně stíhajícího svého týmového kolegu, kterému ladil jeho stroj. A
další srdcaři.
.
Pokračování na další straně
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Všichni by si pohár vítěze zasloužili. No to ale nejde, že… Letos si odnesl pohár
vítěze Petr Macháček.
A musíme říci, že pohár by měl dostat i jeho červený Pionýr 21. Tak jako žokej
Váňa vyhrával na konci 80.let minulého století Velkou pardubickou s bezchybně
vedeným koněm Železníkem, tak Petr vedl svého železného oře k vítězství. Tak
jako Železník, byl i Petrův železný kůň dokonalý. Jen jel na benzín a ne oves.
Druhý byl mladý drak Vojta Votápek. Jel nekompromisně, bez zbytečných
ohledů na ubohou vadnoucí trávu pod koly svého stroje, ať už byla obecní nebo
soukromá, a nechával za sebou marně bojující kamarády. Jen jeden se dokázal
držet v dohledu. Nestor všech ročníků petrovických závodů, Pavel Hron. Snažil
se, drtil svého Pionýra div neukroutil plyn. Ale nešlo to, na Vojtu neměl. Nicméně
blahopřání ke třetímu místu si zaslouží.
A pak se všichni stěhovali z louky na náves k hasičárně, kde závod
pokračoval jízdou zručnosti. Zúčastnili se všichni a všichni předvedli – včetně
holek, že umí kroutit řídítky v malých rychlostech stejně jako při ďábelském
tempu závodu. A pak bylo vyhodnocení, předání pohárů a cen a všichni
závodníci zbaštili závodnickou klobásu a pivo a vyprávěli si do noci o pestrém
dni plném vůně benzínu, drnčení plechů, prachu a dobrého boje za opratěmi
železných koní o obsahu 50 cm³.
Vojto, držíme palce, ať se Ti příští ročník vydaří jako ten letošní!

Text a foto -td__________________________________________________________________
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VČELAŘSKÁ VÝSTAVA V MILIČÍNĚ
Včelařský spolek Miličín a okolí, v rámci výročí 100 let od svého založení,
upořádal v zasedací místnosti Obecního úřadu v Miličíně výstavu dokumentující
nejenom historii, ale i současnost včelaření na Miličínsku.
Návštěvníci mohli ocenit exponáty z dob minulých i současných, dochovanou
literaturu a měli možnost ochutnat medy, medovinu a perníčky. Potvrdilo se, že
nejvíc chutnají medy přímo od včelaře. Většina účastníků, mezi kterými
nechyběly ani děti ze Základní a mateřské školy v Miličíně a včelařského
kroužku Votice, ocenila možnost komentované prohlídky zkušených včelařů.
Zajímavostí byl pozorovací úl, kde na fotografiích včelstev mohl každý vyhledat
matku – královnu a porovnat rozdíl mezi včelím trubcem a dělnicí. Nejstarším
exponátem, přibližně z roku 1820, byl nůž na podřez divokého díla. U příležitosti
stého výročí byly vyrobeny hrnky s včelím vzorem a otiskem unikátního razítka
založení spolku. Reklamní hrnky si mohli návštěvníci výstavy zakoupit přímo na
místě.
Poděkování za poskytnutí prostor a propagaci výstavy patří panu starostovi
Miličína Václavu Kardovi a zaměstnancům Obecního úřadu Miličín,
Okrašlovacímu spolku Miličín, Ochraně fauny Votice, firmě Včelařské potřeby
Havlíčkovi za zápůjčku vybavení a paní Aleně Kmínkové za poskytnutí materiálů
z rodinného archivu rodiny Vančatových.
Velký dík patří i vedoucímu včelařského kroužku Miroslavu Dvořákovi ze
Včelařství Semtínek, za obětavou pomoc při přípravě výstavy a zapůjčení
exponátů, dále paní Renatě Polidarové za skvělou prezentaci života včel
miličínským dětem a všem včelařům z Včelařského spolku Miličín, kteří se na
zajištění výstavy podíleli.
Propagační materiály byly použity z archivu Českého svazu včelařů, z.s. a
Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z.s. Výstava přispěla k
propagaci a ukázce historického vývoje oboru včelařství za posledních 100 let.
Za Včelařský spolek Miličín a okolí Petr Písařík a Filip Lacman

AKTUÁLNĚ
Na základě podnětů občanů a Základní a Mateřské školy Miličín dojde k
několika úpravám v provozu autobusových linek PID 567, 568 a 500 týkajících
se Miličína. Linka 567 bude nově vedena jen v trase Miličín - Mladá Vožice se
zachováním stávajícího provozu. Linka 568 bude vedena ve stávající trase z
Miličína přes Petrovice do Mezna, Střezimíře a Sedlce-Prčice. Na lince budou
navíc spoje z Podměští ke škole, které dnes jezdí jen manipulačně. Z Miličína
do Mezna přes Ješetice a Střezimíř bude nově jezdit nová linka PID 569 ve
stávajícím rozsahu provozu linky PID 567.
.
Pokračování na další straně
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Na základě připomínek ze základní školy budou upraveny časy odjezdů
odpoledních autobusů ve směru Červený Újezd a Střezimíř tak, aby žákům
neujížděly ještě v době školního vyučování. Časovou změnou projde i jediné
odpolední spojení z Tábora do Miličína přes Chotoviny, aby spoj jihočeské
linky v Sudoměřicích plynule navazoval na spoj do Miličína. Podle posledních
informací bude se změnou jízdních řádů zaveden tarif PID do Mladé Vožice a
Sudoměřic u Tábora, odpadne tak vydávání dvou jízdenek ve směru do Vožice
a Sudoměřic. Časová úprava odpoledního spoje ze Sedlčan s návazností ve
Voticích je stále v jednání. Zároveň dojde k rozdělení stanovišť zastávky
Miličín tak, aby v jízdním řádu linek 567,568 a 569 bylo jasně patrné, jestli spoj
odjíždí od školy nebo ze stanovišť na silnici I/3. Zřízena bude čekací doba na
zpožděné spoje linky PID 500, aby spoje do regionu neujížděly. Další
podrobnosti budou zveřejněny v příštím zpravodaji.
.
Jan Vachtl
INFORMACE Z USNESENÍ Č. 7 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MILIČÍN KONANÉHO DNE 23. 9. 2020
Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, p. Zíka, Ing. Trefil,
p. Štégr Omluven: p.Rytíř a p.Cikhart;
Ověřovatelé zápisu: Ing.Brožek a Ing.Rákosníková
zapisovatel: J.Plačková

1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
3. Zapisovatel – návrh – Mgr. Plačková – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – Ing. Brožek, Ing. Rákosníková
- 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 26. 8. 2020
- 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. Zastupitelstva se zúčastnil Ing. arch. Tomáš Russe, zpracovatel ÚP, který
zastupitele seznámil s postupem při pořizování změny č.1
6. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 6/2020
– 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7.1. ZO projednalo žádost o prodej části obecního pozemku pč. 2052/3
v k. ú. Miličín o výměře cca 190 m2. ZO souhlasí s vyvěšením záměru.
- 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.2. ZO projednalo výzvu k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí,
kterou jsme obdrželi od Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Benešov, Tyršova 1 902, 256 16 Benešov. ZO souhlasí s odkupem
pozemku parcela st. 67 v k. ú. Záhoří u Miličína o výměře 9m2, jedná se o
pozemek pod malovickou autobusovou zastávkou.
- 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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7.3.ZO projednalo žádost o směně části obecního pozemku pč.1103/13
v k. ú. Miličín o výměře cca 36m2 za část pozemku p.č. 1098 v k. ú. Miličín o
výměře cca 36m2. Dále směnu části obecního pozemku p.č.1097 v k.ú.
Miličín o výměře cca 200m2 za části pozemků p.č. 1099 a 1098 o celkové
výměře cca 200m2. ZO souhlasí s vyvěšením záměru.
- 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.1.ZO souhlasí s rozhodnutím o výběru dodavatele ve veřejné zakázce na
služby s názvem „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Voticko“ a
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady s dodavatelem COMPAG VOTICE s.r.o., Klášterní 883, 259 01
Votice, IČO:4754208 a dále pověřuje starostu ukončením smluvního vztahu
předcházejícímu uzavření této smlouvy. - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.2. ZO projednalo a schválilo žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ
v Miličíně na šk. rok 2020/2021, č. j. 222/20 – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
8.3. ZO projednalo a schválilo žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
v Miličíně na šk. rok 2020/2021, č. j. 223/20 – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
8.4. ZO projednalo žádost SDH Petrovice na pořádání 17. ročníku pochodu
KANAPE, který se konal dne 18. 7. 2020. Zároveň schválilo smlouvu na
poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Kč. – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.5. ZO projednalo žádost SDH Petrovice na pořádání Dětského dne, který se
konal dne 29. 8. 2020. Zároveň schválilo smlouvu na poskytnutí příspěvku ve
výši 2.000,- Kč. – 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.6. ZO projednalo stížnost majitelů rodinných domů sousedících s p.č. 119 v
k.ú. Miličín, kde je vysoký mnohaletý smrk, který ohrožuje přilehlé nemovitosti.
S majitelkou bylo několikrát jednáno, ale neúspěšně. ZO pověřuje pana
starostu k jednání s majitelkou.
8.7. V sokolovně proběhla informační schůzka s p. Vachtlem ohledně dopravní
obslužnosti, podněty a připomínky od občanů byly zaslány na Integrovanou
dopravu Středočeského kraje, p.o., oddělení plánování dopravy, Sokolovská
100/94, 186 00 Praha Karlín.
8.8. ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2020 na akci „Odborné
učebny ZŠ Miličín – stavba“, s firmou: HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01
Tábor, IČO: 26015889. - 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.9. ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy
vytápěcího systému ZŠ Miličín – 2. etapa“, s firmou: FleetCom s.r.o. Branická
1 325/91, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO: 29135389.
- 7 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9. Další zasedání ZO bude 21.10. 2020 od 18 hod
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea:
paní Marcela Slámová - Miličín - 80 let
pan Břetislav Bureš - Miličín- 80 let
Přejeme pevné zdraví!

Z OBCE
 prosíme občany, kteří ještě neodevzdali podepsaný souhlas s instalací čipu
na popelnice, aby tak učinili
 prosíme občany, kteří nebyli zastiženi doma při odečtu vody, aby stav
vodoměru nahlásili na OÚ
 momentálně neprobíhají žádné sportovní a kulturní akce
 Svoz odpadu proběhne podle plánu

17.10.2020 8,00- 10,30 svoz nebezpečného odpadu Miličín + ostatní obce
24.10.2020 8,30-11,00 svoz velkoobjemového odpadu Miličín
31.10.2020 8,00-11,30 svoz velkoobjemového odpadu obce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Správná odpověď na naši hádanku zní: Domek se nachází v podměstí cca 200 metrů pod
poštou po levé straně ve směru na Ml. Vožici. Vrata vlevo od domku tam dnes již nenajdete,
v těch místech je dnes vjezd do ostrého kopečka ,do ulice směrem k Javůrce .

Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu: starosta@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.10/2020. 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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