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MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2022

V sobotu 4.6.2022 proběhly městské
slavnosti u příležitosti jmenování městem.
Statusu, který nám byl navrácen po více jak
osmdesáti letech. Po úvodním slovu
následovaly krátké projevy s blahopřáním
z úst vzácné návštěvy senátora Mgr.
Jaroslava Větrovského, poslance a starosty
ORP Votice Jiřího Slavíka a náměstka
hejtmanky Středočeského kraje Ing. Pavla
Pavlíka. Jiří Slavík navíc přečetl gratulaci
zaslanou předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou. Krátké, ale
diváky po zásluze potleskem odměněné vystoupení s nadsázkou pojmenované Jak se žije
ve městě si připravili miličínští masopustníci, kteří ho nemohli představit klasicky v únoru.
.
Pokračování na další straně.
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Následovalo vystoupení dechové hudby Milana Včeláka. O přestávce nám členky Sokola
Miličín, Votice a Benešov předvedly sestavu pro ženy s názvem Optimistky, kterou cvičí na
letošní předsletové přehlídce Sokolgym. Country a moravský folklór zahrál T-Band z
Kladna a na závěr zazářila rocková partička z Ratměřic slyšící na jméno Karlovy
narozeniny. Po celé odpoledne byl také připraven program ve formě malování na obličej a
různých her pro nejmenší pod taktovkou ZŠ a MŠ Miličín. Celou akci podepřel zkušený tým
občerstvovatelů, který zvládal návštěvníky uspokojit jak vybranými pochutinami, tak
tekutinami různých druhů a barev. Návštěva byla veliká a i přesto, že si s námi zahrávalo
počasí, se vše nakonec povedlo k plné spokojenosti. Veliký dík patří zaměstnancům úřadu
a všem, co se na pořádání akce spolupodíleli.
Václav Karda, starosta

PREVENTIVNÍ PROGRAM POLICIE ČR V MŠ
V pondělí 2. 5. jsme měli do MŠ pozvanou návštěvu Policie
ČR s preventivním programem, který vedl nprap. Jaroslav
Bican s kolegyní policistkou. Velmi příjemnou, nenásilnou a
poutavou formou děti seznámil s prací a hlavním posláním
policie. Děti si mohly vyzkoušet některé policejní doplňky –
vesty, helmy, čepice a jiné, které používají při různých
zásazích. Zjistily, jak náročná je práce v neobvyklých
situacích. Protipožární vesta byla tak těžká, že ji dítě samo
neuzvedlo. Velmi zajímavá byla daktyloskopická práce. Po
seznámení s technikou se všechny děti vyrobily otisk ruky, který si odnesly domů. Na
oplátku ony ukázaly Policii své doposud nabyté znalosti a dovednosti z dopravní výchovy.
Nejvíce však děti zaujala prohlídka policejního vozu. Zazněl i klakson, který nás na okamžik
„ohlušil“, to ale děti neodradilo od další prohlídky. Posedět za volantem služebního vozu,
byl pro děti nezapomenutelný zážitek.
Děkujeme nprap. J. Bicanovi za velmi příjemné, poutavé, naučné a zároveň
zábavné dopoledne.

Za MŠ Miličín I. Šimáková
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LITERÁRNÍ ŠKOLNÍ SOUTĚŽ
V březnu se mohli všichni žáci zúčastnit literární soutěže na naší základní škole,
která pro ně byla připravená při příležitosti Měsíce knihy. Protože to bylo už potřetí,
tak se snad může akce nazvat tradiční. Kromě otázek o knihách, autorech, hrdinech
a ilustrátorech je letos čekaly dva tvořivé úkoly – měli nakreslit obrázek k jarní
básničce, ale tu museli nejdřív sami složit. Děti si vedly dobře – jejich verše tu
otiskujeme.
Adéla Horová, 7. ročník Petr Hora, 4. ročník Jaro
Sluníčko už krásně svítí.
Na zahrádce roste kvítí, tulipány, sněženky,
fialky a pomněnky.
Rozkvetlá zahrada Jaro už přišlo sem, volá děti: Pojďte ven!
Ptáčkové už zpívají, také děti volají.
V zahradě to krásně kvete, kytičky jdou do poupěte,
jak kytičky rozkvétají, i motýlci poletují.
Nina Imramovská, 4. třída
Souboj
Dostali jsme nadílku jara, když se zima s jarem prala.
Jaro říká: „Běž ty pryč! Ty mrzutá zimo, že se nestydíš!“
A tak souboj vyhrálo mocné jaro.
Zvířátka se probouzí ze zimního spánku
a ptáčci jaru děkují, že přežili dálku.
Barbora Pazourková, 3. třída
Březen, duben, květen, to je celé jaro,
ráno plné zpěvu ptáků,
to je zase haló.
Nela Imramovská, 3. třída
Jaro, to je sluníčko
Jaro, to je sluníčko, snad nesvítí maličko.
Hodně moc, hodně moc, než bude moc.
Ptáčkové a veverky zalezou do postýlky.

Karolína Týleová, ZŠ Miličín

VÝLET DO DIVADLA
Dne 9. 5. 2022 jsme po dlouhé době s MŠ navštívili divadelní představení v
Divadle Oskara Nedbala v Táboře. Shlédli jsme pohádku Jája a Pája, plnou
legračních situací, veselých pohádkových kostýmů a hezkých melodií. Doufáme, že
budeme moci v brzké době divadlo opět navštívit.
E.Trefilová a J.Dohnalová
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ROZTANČENÁ ŠKOLA
Ve středu 18.5.2022 navštívila
miličínskou školu lektorka tance Hanka
Hubáčková s programem „Roztančená
škola“. V průběhu celého dopoledne v
rámci tří bloků roztančila nejprve žáčky
mateřské školy a následně žáky 1. a 2.
stupně. Jednalo se o pohybový program
za doprovodu moderní hudby, který měla
lektorka pro každou věkovou kategorii
upravený přesně na tělo. Vystřídalo se
několik tanečních stylů od tzv. Tabaty –
posilování v intervalu, dětskou jógu,
Happy dance, dynamické cvičení, až po
výrazový tanec, kterým byl zakončen
každý taneční blok. Vzhledem k tomu, že
nám počasí přálo, proběhla celá akce na
školním
venkovním
hřišti.
Cílem
programu bylo, aby se žáci pořádně
protáhli, naučili se něco nového a užili si
společnou zábavu, což se snad povedlo.
Text a foto: P.Pohanová

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
V pondělí 30. května se na Ekonomickosprávní fakultě MU v Brně konalo celostátní
finále 1. ročníku Ekonomické olympiády pro ZŠ,
do kterého postoupila i žákyně 9. ročníku naší
školy Andrea Baťhová. Finále se účastnilo 101
nejlepších žáků z celkového počtu 3 496
soutěžících ze 147 základních škol a víceletých
gymnázií.
Finalisté
během
dopoledne
absolvovali písemný test, odpoledne 10
nejlepších soutěžilo ústně před odbornou
porotou. Andrea skončila na krásném 12. místě,
mezi dívkami druhá. Během celého dne probíhaly odborné semináře pro žáky, pedagogy i
doprovázející rodiče z oblasti Finanční gramotnosti. Zajímavým zážitkem byla společná
aktivita nazvaná „Efektivní networking“, během které se přítomní seznamovali bez ohledu
na to, kdo je žák a kdo je učitel. Atmosféra finále byla díky modernímu prostředí fakulty
velmi příjemná. Andree chci poděkovat za výbornou reprezentaci školy, nasazení při
přípravě na soutěž a její zájem o získávání znalostí a dovedností. V ZŠ Miličín se budeme
výuce Finanční gramotnosti nadále intenzivně věnovat a doufám, že Andrea nebude
poslední úspěšnou účastnicí Ekonomické olympiády. Informace o této soutěži a výsledcích
letošního ročníku můžete najít na odkazu:https://ekonomickaolympiada.cz/eo-prozs/minule-rocniky/i-rocnik/
text a foto B. Kocourková, ZŠ a MŠ Miličín

4

POZVÁNKA
NA 5.ROČNÍK DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
SOUTĚŽE, KTERÁ SE BUDE KONAT
18.6.2022 NA HASIČSKÉ NÁDRŽI
V ZÁHOŘÍ
Soutěž proběhne systémem chyť a
pusť.
Hodnotí se celková délka ulovených
ryb.
Zúčastnit se mohou soutěžící, kteří
v roce 2022 dovrší 15 let a mladší.
Prezentace od 7,30 hod.,
zahájení v 8,00 hod.,
Vzhledem k omezené kapacitě startovních míst
ukončení ve 12,00 hod.,
zasílejte prosím přihlášky
vyhlášení ve 12,30 hod.
ve tvaru jméno a ročník narození na:
Startovné 50,- Kč
vasekbaly@centrum.cz
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PETROVICE
Ohlédnutí za 19. ročníkem pochodu
Kanape
Na trasy 6 a 12 km od hasičské zbrojnice
v Petrovicích vyrazilo 217 dětí a dospělých.
Bylo slunečné počasí s chladivým větrem,
ideální pro putování zajímavým krajem. Na
delší trase byly kouzelné výhledy na
kopcovitou krajinu směrem k Miličínu a k bájnému Blaníku a za osadou Na Vrších pohled
do rovinatější krajiny směrem k Táboru a jihočeského kraje.
Stejné trasy byly v roce 2017. Co se změnilo za tu dobu v okolí? Cesty, kde moc lidé
pravidelně nechodí nebo neprojíždějí zarůstají bujnou vegetací. Smutné jsou pohledy na
lesy devastované kůrovcem. Potěší ale pohled na vyčištěné paseky s nově vysázenými
stromky. Na rozcestí na Dědice a vrch Karlovka je nové odpočivadlo a vyřezávané dřevěné
plastiky.

U Váchova mlýna se rozšířilo muzeum historických strojů, které v minulém století
ulehčovaly práci lidem v zemědělství í. Nejen nastartovaný „stabilák Robot Wikov“
byl pěkným technickým zpestřením. Skvělá restaurátorská práce!
Pokračování na další straně.
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Děkuji hasičům a dobrovolníkům, kteří přispěli k hladkému průběhu pochodu –
značením tras, zajištěním upomínkových předmětů, registrací účastníků, vysečením
ploch před zbrojnicí a i cesty od Nádržky a za přípravu chutného občerstvení
Vážíme si finanční podpory od Zastupitelstva města Miličín. Odměnou pro
organizátory byli spokojení turisté a pohoda při relaxaci v cíli pochodu.

JB
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Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na
výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno
používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých
kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na
výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace
je možné žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách bude evidovat
Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové
domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem,
kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský
úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky v
kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti
s počítačem je možné ukázat všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci.
„Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji
nemůžeme finalizovat na úředním počítači. To by mohlo být bráno jako netransparentní a
ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a
odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Krajského
úřadu.
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve
Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem
na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný
čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel,
který je (a také všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním důchodu
3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených uznatelných výdajů, a to
maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč - kotel
na biomasu, 100 tis. Kč - plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň závazně
objednali do 30. 4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:
•
Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu? Žádost se bude
podávat elektronicky. Email může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
•
Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je datum
uznatelnosti výdajů.
•
Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní
zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991 nebo svůj dotaz
napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.
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V prvním poschodí radnice byla záložna, byt industriální učitelky, byt obecního
tajemníka a kancelář obecního úřadu, kde kraloval obecní tajemník.
Totiž – byl v kanceláři, pokud bylo špatné počasí. Jinak celé dny postával před
vraty radnice, v ústech dlouhou dýmku, gypsovku, a rozhlížel se po náměstí.
Měl blahé časy!
Občané – pokud nemuseli, k němu do kanceláře nechodili, neboť se s každým
vadil. Přišel – li někdo do kanceláře, hekal: „Co na mne lezete? Člověk nemůže jít
ani na záchod – aby to v sobě kolik dní nosil!“
Nic mu nebylo vhod, na každého vrčel, kdo ještě neměl přezdívku¨, toho
přejmenoval, takže bez přezdívky pak již nebyl snad nikdo. Tak například mně říkal
„prkenný panák“, mojí jedné sestře „ledová panna,“ Mařce policajtové „Mičuda“, a
tak podobně.
Obecní kancelář se nacházela nad strážníkovým bytem. Potřeboval – li tajemník
něco, zadupal na podlahu a hned někdo od policajtových přiběhl a posloužil mu.
Celou první válku se měli u tajemníkových dobře. Sedláci potřebovali stále něco
napsat nebo vyřídit s úřady a tak k němu chodili s napakovanými taškami a tajemník
jim to vyřizoval. Podle obsahu tašek se k žadatelům choval. To byl potom jako milius.
Byl také předsedou „Národních socialistů“.
Když po první válce měly být volby do Národního shromáždění a strana Nár. soc.
uspořádala předvolební schůzi, zahájil ji takto: „ My, národní socialisté, jsme byli
nejvíce pronásledováni! My jsme byli persekuováni, my jsme byli žalářováni, my jsme
byli věšeni, my jsme nejvíce vytrpěli, my jsme…“ ale již nedomluvil. Sadař Brousek
(toho už známe z jiného příspěvku, pozn.redakce) – v jedné ruce fajfku, v druhé hůl,
přiskočil a zařval na něho: „Vy jste nám sežral uhlí!“
Načež pan tajemník nechal proslov nedokončen a udělil slovo hlavnímu řečníku.
S tím uhlím to bylo tak: Obci přišlo z rozdělovny uhlí. Protože však ho bylo málo
pro všechny občany, přidělila obec toto uhlí obecnímu tajemníkovi jak pro jeho byt,
tak pro obecní kancelář. Tajemník tedy uhlí „nesežral“, v tom neměl sadař pravdu,
ale co týče té persekuce za války, to zase tajemník přehnal. Vždyť byl přes tu válku
vypasený, že zrovna chrochtal.
Abych to dopověděl o té schůzi: Řečník ve své řeči vyzdvihoval zásluhy Národně
socialistické strany a vyzýval občany, aby o volbách odevzdávali kandidátku této
strany na nakonec vyzval přítomné, aby vznášeli dotazy.
Tu se přihlásila o slovo místní vyšívačka, stará panna a členka strany Lidové.
Pravila: „Já myslím, pane řečníku, že by v naší české vlasti stačila jen jedna
strana. Anebo nejvíce dvě strany, aby se v naší české vlasti lidé stále neprali. A tak
bych tedy myslela, že by stačila jen jedna strana…“
.
Pokračování na další straně.
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A opakovala to samé dokola, konec to stále nebralo. Řečník souhlasně přikyvoval,
ale on myslel, že by stačila strana Národně socialistická a vyšívačka zase měla na
mysli stranu Lidovou. Mezitím příslušníci protistran začali vykřikovat hanlivá hesla
na národní socialisty a i sami mezi sebou se počali tupit a nadávat si. Když se již
situace vyhrotila tak, že se schylovalo k fackám, spustila vyšívačka fistulí „Kde
domov můj…“
Tím zachránila situaci. Ostatní se k ní přidali a po skončení hymny se v míru
rozešli.

Informace z Usnesení č.5 ze zasedání Zastupitelstva města Miličín
konaného dne 25. 5. 2022
Zastupitelstvo města (ZMě) po projednání předložených návrhů přijímá následující
usnesení:
Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, p. Rytíř, p. Štégr,
Ing. Brožek, Ing. Trefil, p. Zíka

Omluven: p. Cikhart

První tři standartní body jsou vynechány.
4. ZMě projednalo a schválilo Návrh závěrečného účtu obce Miličín za rok 2021 – včetně
příloh uvedených ve složce. Závěr: bez výhrad
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5. Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany s postupem ohledně odkupu nemovité
věci Miličín čp. 249 a záměrem, jak objekt využívat. Zastupitelstvo uvažuje o zachování
obchodu potravin a prostory kuchyně s restaurací využít pro školní jídelnu. ZMě schválilo
odkup nemovité věci
- 6 x pro, 1 x zdrženo, 1 x proti
6. ZMě projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu města Miličín č. 04/2022
- 6 x pro, 0 x proti, 2 x zdrženo
7.1. ZMě projednalo a schvaluje prodej části pozemkové p.č. 249/1 v k.ú. Bezmíř, podle
nového geometrického plánu pozemková p.č. 249/4 o výměře 434 m2 v k.ú. Bezmíř a
pozemkové p.č. 249/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Bezmíř, u obou parcel jsme vlastníkem
ideálních podílů ve výši 4/118, mezi městem Miličín, 257 86 Miličín 1 a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle. Jedná se o trvalý zábor
při realizaci stavby „I/18 Voračice sanace svahu, odvodnění a konstrukce krajnic“.
ZMě souhlasí s vyvěšením záměru

- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo

7.2. ZMě schvaluje udělení plné moci pro Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, pro jednání před stavebním úřadem ve Voticích,
na dobu převodu výše uvedených pozemků na zmocněnce - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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8.1. ZMě projednalo a schválilo žádost SDH Záhoří o poskytnutí příspěvku na pořádání 5.
ročníku dětské rybářské soutěže, která se uskuteční dne 18. 6. 2022. Zároveň schválilo
smlouvu na poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,-Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.2. ZMě projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice na poskytnutí příspěvku na pořádání
oslav 111 let založení hasičského sboru v Petrovicích, které se uskuteční dne 25. 6. 2022.
Zároveň schválilo smlouvu na poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.3. ZMě projednalo a schválilo žádost PO ZŠ a MŠ Miličín, okres Benešov č.j. 200/22 na
neinvestiční příspěvek k zajištění provozu letní školy pro naše žáky v době letních prázdnin.
Zároveň schválilo smlouvu na poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,-Kč
- 8x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.4. ZMě projednalo a souhlasí s žádostí PO ZŠ a MŠ Miličín, okres Benešov č.j. 201/22 o
přijetí finančních a věcných darů od oslovených sponzorů k zajištění provozu letní školy pro
žáky v době letních prázdnin
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.1. ZMě projednalo a schvaluje Směnnou smlouvu s doplatkem na směnu pozemků par. č.
382/2 o výměře 5225 m2 a par. č. 1284/2 o výměře 3631 m2 v k. ú. Miličín za část městského
pozemku p.č. 2009/2 o výměře 869 m2 a městský pozemek 665/1 o výměře 7375 m2 v k. ú.
Miličín. Nebyly námitky proti vyvěšením záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.2. ZMě projednalo a schvaluje bezúplatný převod městských pozemků p.č. 593/6 o
výměře 1027 m2 (ostatní plocha) a p.č. 593/4 o výměře 48 m2 (ostatní plocha) v k. ú.
Malovice u Miličína a městských pozemků p.č. 639/3 o výměře 50 m2 (ostatní plocha) a p.č.
639/5 o výměře 47 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Petrovice u Miličína na KSÚS Středočeského
kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha Smíchov. Nebyly námitky proti vyvěšením záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.3. ZMě vzalo na vědomí směnu pozemků část par. č. 140/3 o výměře cca 430 m2 , část par.
č. 145 o výměře cca 130 m2, část par. č. 854/1 o výměře cca 48 m2 vše v k. ú. Miličín za část
městského pozemku par. č. 1989/23 o výměře cca 366 m2, městský pozemek st. 384/2 o
výměře 242 m2 vše v k. ú. Miličín. Nebyly námitky proti vyvěšením záměru.
9.4. ZMě projednalo a schválilo částku 0,40,- Kč/m2/rok za pronájem vodních ploch
- 6 x pro, 1 x proti, 1 x zdrženo
9.5. ZMě projednalo žádost na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem vodní plochy p.č.
2253/37 v k. ú. Miličín, zvanou Farářsko. Nebyly námitky proti vyvěšením záměru. ZMě
schválilo prodloužení smlouvy dodatkem č. 3 na dalších 5 let, tj. do 30. 6. 2027, cena
pronájmu činí 728 m2 x 0,40,-Kč = 291,-Kč/rok. Zároveň je pronajímatel oprávněn
každoročně zvyšovat nájemné o roční míru inflace
– 6 x pro, 1 x zdrženo, 1 x proti
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9.6. ZMě projednalo žádost na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem vodní plochy p.č.
1182 /2 v k.ú. Miličín, zvanou Jiřetínek. Nebyly námitky proti vyvěšením záměru. ZMě
schválilo prodloužení smlouvy dodatkem č. 3 na dalších 5 let, tj. do 30. 6. 2027, cena
pronájmu činí 10.732 m2 x 0,40Kč = 4.293,- Kč/rok. Zároveň pronajímatel je oprávněn
každoročně zvyšovat nájemné o roční míru inflace
–6 x pro, 1 x zdrženo, 1 x proti
9.7. ZMě projednalo žádost na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem vodní plochy p.č.
344/2, 344/4, 344/5, 344/8, 344/10, 344/13 v k. ú.Záhoří u Miličína, zvanou Šelerák. Nebyly
námitky proti vyvěšením záměru. ZMě schválilo prodloužení smlouvy dodatkem č. 3 na
dalších 5 let, tj. do 30. 6. 2027, cena pronájmu činí 21.293 m2 x 0,40,-Kč =8.517,-Kč/rok.
Zároveň pronajímatel je oprávněn každoročně zvyšovat nájemné o roční míru inflace
– 6 x pro, 1 x zdrženo, 1 x proti
9.8. Na úřední desce byl vyvěšen záměr na pronájem vodní plochy p.č. 1225 v k. ú. Nasavrky
u Miličína. Nebyly námitky proti vyvěšením záměru. K záměru pronájmu vodní plochy se
přihlásil jeden zájemce. ZMě schválilo smlouvu o pronájmu vodní plochy od 1. 7. 2022 na
5 let, tj. do 30. 6. 2027, cena pronájmu činí 1.400 m2 x 0,40,- Kč = 560,-Kč/rok. Zároveň
pronajímatel je oprávněn každoročně zvyšovat nájemné o roční míru inflace
– 6 x pro, 1 x zdrženo, 1 x proti
9.9. Na úřední desce byl vyvěšen záměr na pronájem vodní plochy p.č. 613 v k. ú. Petrovice
u Miličína. Nebyly námitky proti vyvěšením záměru. K záměru pronájmu vodní plochy se
nikdo nepřihlásil.
10.1. ZMě projednalo a schválilo žádost na úpravu vjezdu na parcelu číslo st.88, vjezd bude
navýšen a prodloužen
– 5 x pro, 0 x proti, 3 x zdrženo
10.2. ZMě pověřuje FV a KV ke kontrole PO ZŠ a MŠ Miličín a města Miličín za I. pololetí
2022.
11. Další zasedání ZMě bude dne 22. června 2022 od 18 hod.
Zapsala: p. Matoušková

Polévka z chleba (žebrácká)
Do hrnce nakrájej chleba, dej soli a kmínu, trochu strouhané nebo
osmažené cibule a nech to vařiti, až se chléb rozvaří; pak se buď procedí
anebo alespoň chléb dobře se rozmíchá a rozmačká. Na konec buď zapraž
jíškou aneb do vařící polévky vlij smetanu rozmíchanou s máslem a vejcem
a stále míchajíc hned odstav. Podobně dělá se polévka ze žemlí.
Tak ať vám chutná 
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KŘÍŽOVKA PRO DĚTI
Konec školního roku a začátek léta se nezadržitelně blíží,
a proto vám přejeme……….

Zdroj internet
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KALENDÁŘ AKCÍ

11.6. - Šipkovaná s odměnou – Miličín- 14.00
18.6. - Rybářská soutěž – Záhoří – 7.30
25.6. - Bleší trh – Miličín náměstí – 9.00 - 12.00
25.6. - Hasičská soutěž k výročí 111 let SDH Petrovice
2.7. - Dětský den na hřišti pod sokolovnou
9.7. - Turnaj v malé kopané,, Memorial Rudolfa Pilze“ – Miličín fotbalové hřiště
16.7. - od 18:00 - Předsoutěžní párty – Malovice
17.7. - od 11:00 - Benešovská hasičská liga – Malovice
23.7. - Dětský den – střelnice Záhoří
14.8. - Varhanní koncert – Miličín kostel
27.8. - Volejbalový turnaj pod sokolovnou
Další akce a podrobnosti k nim najdete na stránkách města www.milicin.eu .
Nezapomeňte vyzkoušet aplikaci „V OBRAZE“, která vás bude upozorňovat nejen na
akce kulturní, ale i na zprávy z úřadu.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci KVĚTNU životní jubilea oslavili:
Pan Jan Kořínek z Miličína – 80 let
Pan Josef Brom – 80 let
- přejeme pevné zdraví

Rozloučili jsme se:
S paní Marii Brožkovou z Petrovic – odešla ve věku nedožitých 92 let.
S panem Janem Kořínkem – odešel ve věku 80 let.

14

KRÁTCE Z RADNICE
 V současné době došlo při svozech komunálního odpadu k tzv. zamčení. Znamená
to, že popelnice, které nejsou očipovány, nemohou být odvezeny. V případě
problémů kontaktujte MěÚ.
 Od 1.1.2022 se odpad sváží po čtrnácti dnech a to vždy v pátek lichý týden. Nejbližší
termíny jsou 10.6. - 24.6. Podrobný rozpis najdete na stránkách města nebo ve
vývěsních tabulích v každé obci.
 Probíhají odečty vody. Pokud se tak již nestalo, budete v nejbližších dnech
navštíveni zástupci zastupitelstva, kteří odečet provedou.
 Další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu
 Telefon kancelář/podatelna MěÚ 317 802 260

TAKTO NE!
Přesto, že informace o odpadech opakujeme stále dokola, jsou mezi námi tací, kteří
se snaží něco obcházet.
Popelnice se vyváží jednou za čtrnáct dní. Vyváží se popelnice očipovaná a je-li
přistavena ke svozu, vždy se počítá jako plná i když není naplněna zcela. Samostatně
přistavené pytle se nevyváží ani není možné tento pytel vložit do popelnice po výsypu a
provést tak opakovaný výsyp z téže popelnice. Pro tento účel si musí každý pořídit další
popelnici, kterou použije
pouze v případě potřeby.
Nemělo by se dít to, co
vidíte na obrázku, kde náš
spoluobčan připravil úplatek
v hodnotě cca 130,- Kč pro
svozovou firmu, aby mu
odvezli pytle navíc. Pokud by
pytle rozložil mezi tuto a ještě
další popelnici, stál by ho
tento vývoz plus 72,- Kč.
Nehledě na to, že kdyby se
pokusil alespoň trochu třídit,
stačila by mu popelnice
jedna.
Nezjišťoval
jsem,
kde
nakonec tyto neodvezené
pytle skončily, ale chce se mi
věřit, že zvítězí zdravý rozum
a nebude se tímto přidělávat
práce městu a následně
prodražovat všem.
Václav Karda starosta
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KALENDÁŘ SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA DRUHÉ POLOLETÍ 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------DĚKUJEME ZA ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO NAŠEHO ZPRAVODAJE

Vaše příspěvky možno zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.6/2022. Měsíčník, vydávaný vždy 8. den v měsíci. Uzávěrka vždy poslední
den v měsíci. Vydává město Miličín, IČO 00232238, Miličín 1, 25786
Ev. č.: MK ČR E 23911
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