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Z OBCE
Týden po ničivém tornádu, které zasáhlo Moravu, jsme vyrazili
s pomocí i my. Lámali jsme si hlavu, jakou formu pomoci zvolit a
nakonec se zastupitelstvo shodlo na způsobu, který je popsán
v letáčku na akci „Hodina třináct pro Moravu“. Všichni se můžeme
zapojit individuálně, třeba jen vypletím chodníku v blízkosti svého
domu, nebo bude možno zapojit se do hromadnějších brigád, o
kterých bude obec vždy informovat.
Velké díky patří Železářství Procházka Votice. Díky jejich ochotě jsme mohli vyrazit na
Moravu již ve čtvrtek 1.7.2021 a díky úpravě cen bylo možné odvézt více zboží, než bylo
původně plánováno. Obrázky v televizi jsou děsivé, ale to, co jsme viděli na místě, je něco
neuvěřitelného. Obrovská síla tornáda, které ničilo vše v cestě, zanechalo jednu stranu
ulice takřka nedotčenou a druhou smetlo. Vyvrácené stromy, sloupy elektrického vedení
a veřejného osvětlení. Obrázky téměř válečné. Naše pomoc cílila přímo do obce
Mikulčice. Paní starostka Marta Otáhalová byla při předání velice dojatá a velmi všem
děkuje. Při rozhovoru zaznělo nejen poděkování, ale zároveň i částečné obavy, aby
pomoc, která přichází nyní, přišla i například za měsíc, kdy bude potřeba dobrovolníků,
ale především řemeslníků pro výstavbu nových budov nebo střech. Stále je potřeba každé
ruky. Ona sama - podle jejích slov - pokládá momentálně za nejdůležitější udržet
v místních obyvatelích víru v lepší zítřky a mezilidské vztahy udržet pokud možno
v rovnováze.
Když už jsme dorazili na místo, chtěli jsme být také platní a den strávit pomocí. Ve
stanu, kde sídlí koordinátoři prací a propojují žádosti o pomoc s nabídkou, jsme dostali za
úkol přesunout se spolu s partou ze Slovenska, která přijela s nákladními auty a bagrem,
do blízkého areálu stavebnin a začít čistit prostory a třídit materiál. Množství dobrovolníků
a techniky je obrovské a po čtyřech hodinách při přesunu na oběd zjistíte, že ulice za
vámi, která ještě ráno byla jako jedno veliké smetiště, je mezitím vyčištěna jinou partou a
obec se mění přímo před očima. Po celodenní práci jsme sice odjížděli unaveni, ale
s pocitem, že to mělo smysl. Aktuální stav v naší spřátelené obci a její aktuální potřeby
můžete zjistit na stránkách www.mikulcice.cz
Chci poděkovat všem, kteří již pomohli nebo se do pomoci teprve zapojí.
Několik fotografií z pomoci na Moravě naleznete na stránkách naší obce.
.
Václav Karda starosta obce

.
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„Hodina třináct pro Moravu“

OBEC MILIČÍN SE ROZHODLA POMOCI LIDEM, KTEŘÍ PŘIŠLI O SVÉ DOMOVY V DŮSLEDKU NIČIVÉHO
TORNÁDA NA MORAVĚ.

Obec však nechce přispět tím, že pouhým kliknutím odešle peníze na charitativní účet pro
tyto účely založený.
Naopak – buďme to právě my všichni, kteří svým činem pomůžeme!
Jak? Úklidem ve vlastní obci, vesnici či osadě.
Co tedy mohu udělat? Například uklidím před domem, na chodníku; poseču mez nebo
dětské hřiště či jakékoliv jiné travní porosty v obci, kde bydlím; uklidím kolem popelnic nebo
odpadkových košů; upravím veřejnou nástěnku; zúčastním se brigády v sokolovně, na
fotbalovém hřišti; pomohu s přípravami obecních akcí dle aktuálních potřeb; pročistím
záhony v areálu školy nebo na rynku. Pomoc může být individuální, nebo v rámci spolku.
Každý, kdo tímto „malým“ činem pomůže obci, ušetří obecní peníze jak za letní brigádníky,
ale i za práci obecních zaměstnanců, kteří se mohou věnovat jiné činnosti.
Takto ušetřené peníze – za přispění vás všech - darujeme Moravě.
Počty jsou to jednoduché:
 obyvatel v Miličíně je 821
 pokud každý věnuje 1 hodinu a 13 minut svého času práci, kterou by jinak musel
vykonat obecní brigádník/pracovník, dostaneme se na částku 100.000 Kč pro Moravu
 jelikož práce za 3 brigádníky v letní sezoně činí taktéž zhruba 100.000,-Kč
 ZO projednalo uvolnit tuto částku okamžitě s tím, že po dohodě s postiženou obcí
pošle 50 tis. na transparentní účet
 materiální pomoc v hodnotě dalších 50 tis. v podobě el. centrál, svítilen, baterií,
rukavic apod. odvezla obec ve čtvrtek 1. 7. přímo na postižené místo a poskytla pomoc
i na místě
Věříme, že to má smysl a těšíme se na vaše příspěvky z dobrovolnické akce, která pomůže ostatním.
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NOCOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Na noc ze 14. na 15. června připravily učitelky v MŠ
Miličín pro nejstarší děti spaní ve školce. Děti se moc
těšily, ale učitelky měly trochu obavy, zda odloučení
od rodiny zvládnou.
S dětmi se učitelky sešly ve školce v 18,00 hodin.
Bylo hezké počasí, které vybízelo k podvečerní
procházce na Kalvárii. Po návratu děti doplnily
tekutiny a společně si připravily zeleninové občerstvení. Čekalo je největší překvapení
večera – malování trička. Každý z nich si zvolil vlastní motiv a s chutí se pustil do tvoření.
Pak přišlo na řadu ukládání ke spánku. Po
nezbytné zubní hygieně děti vybalily
spacáky, polštářky, pyžama a plyšové
mazlíčky. Při četbě pohádek všechny děti
brzy usnuly. Noc proběhla v klidu.
Ráno se první nocležníci probudili ještě
před budíčkem. Nastalo opětovné hemžení
při ranním úklidu. Při snídani si každý vybral
dle svých chutí náplň toustů. A pomalu
nastal další den ve školce. Přišly i mladší
děti a ptaly se předškoláků na zážitky. Těm
se spaní líbilo, pochlubili se svými tričky a
přáli si ve školce být ještě další noc.
Za nás učitelky se akce vydařila,
předškoláci byli moc hodní a statečně noc
v MŠ zvládli.
Text a foto A.Sobíšková

DEN PREVENCE NÁS ROZEHŘÁL
V pátek 18. června 2021 pořádala ZŠ a MŠ v Miličíně Den prevence s IZS.
Navzdory velmi teplému počasí si ho užili všichni od mateřské školy až po deváťáky.
Na začátku přijel na školní dvůr velký hasičský automobil, děti vyslechly zajímavé
informace a následně doslova prolezly celým autem – od řidiče ke spolujezdci. Potom se
na hřišti nemohly vynadívat na dva nádherné policejní koně, které ovládaly pprap.
Kolaříková a Mottlová. Nejdříve ovšem pprap. Šícha vysvětlil, jak se koně cvičí a co
zrovna budou předvádět. Viděli jsme je „pracovat“ v kouři z dýmovnic, v nadměrném
rámusu a při výstřelech, které ohlušily i nejednoho žáka, překonávat oheň, při kterém
děti ze školky hezky rytmicky volaly Hóří! Hóří!, a postupovat proti skupině agresivních
demonstrantů, které věrohodně ztvárnili naši deváťáci.
.
Pokračování na další straně.
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V třetí části programu se předvedli policisté se cvičenými psy, ppor. Mašková a Žižka a
pprap. Provázek. Psovod Žižka velmi srozumitelně vysvětlil, jak je pro štěně ve výcviku
důležité, když se všemu učí často, pravidelně a opakovaně, tedy stejně, jako se učí žáci
ve škole. Potom se v ochranném obleku nechal několikrát napadnout a téměř sežrat
dvěma psy, což bylo doprovázeno
výkřiky, úlekem, obdivem a nadšeným
potleskem obecenstva.
Na závěr policisté velmi trpělivě
odpovídali na zvědavé otázky dětí,
kterým se poučné a zábavné dopoledne
velmi líbilo. Naše velké poděkování
patří nejen všem zúčastněným hasičům
a policistům, ale i paní M. Cikhartové,
která zařídila uspořádání této akce.
V pátek 18. června 2021 pořádala ZŠ a
MŠ v Miličíně Den prevence s IZS.
Navzdory velmi teplému počasí si ho
užili všichni od mateřské školy až po deváťáky.
Text: K.Týleová, foto J.Plačková

VE ŠKOLE SE NESPÍ! NEBO ANO?
Snad každý někdy zažil, že vyučující ve třídě zavolá na žáka: „Nespi mi tady!“ Když
se ale připraví zábavné nocování ve škole, tak se kolem půlnoci učitelky modlí, aby děti
už konečně usnuly. To jim moc nejde, protože jsou rozdováděné a plné zážitků.
Tak tomu bylo v miličínské základce v pondělí 28. června. Naplánovali jsme
společné odpoledne a nocování pro dva „poslední“ ročníky – páťáky a deváťáky. Ti starší
zodpovědně nachystali dobrodružnou stezku od hřbitova na Kalvárii, připravili fáborky,
úkoly, záznamové archy, hádanky, soutěže i trochu sportování. Páťáci se vydali na cestu
ve skupinkách, každá v doprovodu staršího kamaráda. Všichni se ve zdraví vrátili a šli
jsme na školní zahradu na večeři, což znamená, že jsme rozdělali dva ohně a opekli si
buřty, chleby, rohlíky a bonbóny. Potom deváťáci přinesli reproduktor a zahájili diskotéku.
Za zvuků hudby každý po libosti zpíval, tančil, běhal po zahradě, házel si míčem, hledal
ho v křoví, hrál fotbal apod. Někteří páťáci se ovšem nehnuli od ohně. Tak to bylo až do
hluboké tmy.
Mladší spali v prostorách družiny pod dohledem paní učitelky Mládkové a paní
asistentky Klosové, starší se odebrali do školy do své třídy s paní učitelkou Týleovou.
Když už konečně zalezli do spacáků a pustili si horror, byli drsně probráni a odesláni na
stezku odvahy. To se to potom usínalo! Naštěstí druhý den nečekala nikoho výuka, ale
jenom uklízení, předávání učebnic nebo stěhování pomůcek.
Společné nocování se opravdu vydařilo a bylo by pěkné, kdyby každý z žáků byl i
v dopoledních hodinách při výuce tak aktivní, veselý, spokojený a kamarádský, jak to
ukázali letošní páťáci a deváťáci.
K. Týleová
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„SCHODY“ SE OBEŠLY BEZ DEŠTNÍKŮ
Nad letošními schody, tedy nad tradičním veřejným rozloučením žáků deváté třídy
na schodech před školou, se letos doslova a do písmene vznášel mrak. Všichni
organizátoři se báli, že se přižene další bouře, liják a vichr a zažene deváťáky s hrstkou
rodičů do prostor školy. Naštěstí nám nebe přálo a poslední školní den se vydařil. Začal
ve třídách ranním rozdáváním vysvědčení a pochval – a že jich letos bylo! V 9 hodin
propukla chvilka hysterie, protože nefungoval reproduktor (ten, který se vyzkoušel a
osvědčil několikrát předem). Když se vše opravilo, nastoupilo slavnostně před veřejnost
na schody osm letošních
deváťáků a za nimi celý
učitelský sbor s panem
starostou. Po krátkých
projevech přišlo na řadu
předávání šerp s nápisem
Absolvent
2021
a
rozloučení. Oběd ve školní
jídelně byl připravený pouze
pro deváťáky a učitelský
sbor, takže se mohlo
vytvořit důstojné prostředí
s prostřenou tabulí, sklem i
květinami
a
s veselou
obsluhou. Všichni ještě
chvilku poseděli a pak už
snad začaly opravdové
prázdniny. Přejeme všem
jejich prožití ve zdraví a
v pohodě.
Text K. Týleová, foto J.Vindušková: Deváťáci hledí vstříc své budoucnosti

DEVÁŤÁCI SI ZORGANIZOVALI VÝLET SAMI
Na závěr letošního netradičního školního roku se deváťáci netradičně rozhodli vyjet na
samostatný školní výlet, tedy třídní výlet. Velmi brzy zjistili, že jeho zorganizování není
vůbec jednoduché – nedařilo se skloubit přání a nápady žáků s jejich volným časem,
očkováním, návštěvou střední školy, jízdním řádem, kapacitou sportoviště, cenami
vstupného atd. Nakonec ale všechno zvládli a ve čtvrtek 24. června jsme vyjeli do
Benešova. Cesta autobusem byla strastiplná, protože byl přeplněný lidmi, kteří nemohli
jet vlakem kvůli následkům bouře, navíc se zastavil v koloně za Olbramovicemi. Deváťáci
telefonicky nahlásili zpoždění a zajistili si předání klíčů, takže nevznikl žádný další
problém. Nejprve si v Benešově užili minigolf v zelené oáze uprostřed města – pobyt mezi
nádhernými keři, květinami, zakrslými stromky, u zurčícího potůčku byl osvěžující.
Následoval oběd podle vlastního přání a po něm dvouhodinovka na bowlingu.
Pokračování na další straně.
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Hezky ve skrytu před palčivým sluncem a na dosah chlazeným nápojům se každým
hodem zlepšovali a jen tak tak, že nepřekonali rekord dráhy Před zpáteční cestou jsme
se zchladili ledovou tříští nebo zmrzlinou, což bylo prozíravé. Do Miličína jsme dorazili
s půlhodinovým zpožděním, ale všichni spokojení a zdravě unavení. Nejspokojenější jsem
asi byla já, protože se nestalo nic mimořádného a deváťáci mě příjemně překvapili svým
kamarádským a bezproblémovým chováním.
Takže díky, Míšo, Kačko, Ondro, Martine, Denisi, Jirko, Terko a Kláro!
Karolína Týleová, třídní učitelka

Milé divačky, milí diváci!
S radostí vám oznamujeme, že miličínští
ochotníci opět začali zkoušet novou hru - a jak
jinak, než veselohru.
V době, kdy divadelní sály zůstávaly uzavřené a
dobrých zpráv bylo poskrovnu, jsme i my přestali nacvičovat.
Doufáme, že teď jsou vyhlídky nadějné a že se s vámi 9. října 2021 sejdeme v
sokolovně na premiéře hry Podařené panstvo. Pilně nacvičujeme, abychom si společně
s vámi toto představení užili. Věřte, že odměnou za náš čas a úsilí, které strávíme při
nacvičování, je nám váš smích, potlesk a dobrá nálada.
za Spolek divadelních ochotníků - H. Beranová

A pro úplnost ještě přidáváme termíny dalších plánovaných akcí:
1.8.2021 – Den dětí; přihlášení ses.Dostálová, tel.: 732840141
21.8.2021 – Tradiční volejbalový turnaj o pohár starosty obce;
registrace ses.Čeňková, tel.: 724303694
18.9.2021 – Nohejbalový turnaj; registrace br.Kobrč, tel.: 723208835
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NOC SOKOLOVEN V MILIČÍNĚ PODRUHÉ
Podobně jako řada jiných sokolských jednot jsme se i my v Miličíně připojili k již
sedmého ročníku tohoto celorepublikového dne s tělocvikem, lidmi, historií a architekturou
Sokola – dne se sokoly v sokolovnách.
Tématem letošní Noci sokoloven byly lidské pyramidy.
Lidské pyramidy jsou geometrické obrazce tvořené cvičenci pomocí různých
akrobatických prvků. S využitím základních poloh jako jsou stoje, kleky, lehy, vzpory a
podpory, ale i těžších gymnastických prvků jako třeba stoj na rukou - lze docílit nápaditých
tvarů. Ty mohou být uzpůsobeny podle náročnosti od nejjednodušších až po velmi
náročné.
Struktura večera je na organizátorovi samotném a tak jsme pro letošek zvolili
komponovaný program s výše zmíněnými pyramidami a k tomu jsme promítli film, který
vznikl za náročných podmínek v době pandemie. Právě letos jsme připomněli 25. výročí
masopustních představení a maškar, které však nemohlo být tradičně realizováno na
provizorním podiu před obecním úřadem.
Letošní akce se poprvé uskutečnila v červnových dnech místo obvyklého zářijového
termínu. Pro změnu termínu bylo rozhodnuto kvůli kumulaci několika jiných akcí, které
vycházejí na konec září nebo začátek října, kdy si tradičně připomínáme Památný den
sokolstva. Jednoty zároveň červnový termín spojují se zakončením cvičebního roku, a tak
se na řadě míst zapalují i ohně a opékají buřty. V některých sokolovnách proběhlo tradiční
přespání ve spacácích, u nás v Miličíně jsme předloni měli výstavu.
Stěžejní
myšlenkou
Noci
sokoloven je obrátit pozornost
široké veřejnosti k sokolovnám
jakožto
celorepublikově
významnému fenoménu. A to se
myslím daří.

Za TJ.Sokol Miličín Jana, Irena,
Romana, Ríša a Standa.

Foto D.Dostálová – Jedna
pyramida speciálně vytvořena pro
naše čtenáře-😊
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SDH MALOVICE ZAHÁJILO SEZÓNU 2021
Během léta se vás budeme snažit informovat o tom, jak se nám daří na jednotlivých
hasičských soutěžích. Objedeme především Benešovskou hasičskou ligu (BNL), která
letos čítá 9 kol a to finálové budeme hostit v Malovicích v sobotu 28.8. Nicméně určitě nás
uvidíte i na jiných závodech. Tak držte palce. Ze všech soutěží jsou ke zhlédnutí videa na
našem YouTube kanálu a fotky na portálu Rajče.

Průběžné pořadí BNL po 2. kolech:
Muži: 1. Sedlčany 28 b., 2. Zdislavice 25 b., 3. Špona Chářovice 21 b…........9. Malovice 13 b.
Ženy: 1. Martomice 30 b., 2. Dalovy 24 b., 3. Malovice 20 b.
1. kolo Táborské hasičské ligy– Chrbonín 19.6.
Po zimní přestávce a jarní přípravě se nám opět roztočil kolotoč soutěží. Již tradičně jsme se před
naší Benešovskou ligou vyrazili rozběhat na jinou soutěž. Tentokrát padla volba na Táborskou
ligu v Chrboníně. S velmi rychlou dráhou jsme se v úmorném vedru bohužel nepopasovali dobře.
Kluci skončili hned za základnou, když se nepovedlo zapojit rozdělovač. Holkám pěkný útok
zkazilo podklouznutí na levém proudu a následný přešlap. Byly z toho tedy dva neplatné pokusy.
Prostě klasická první soutěž.
Pokračování na další straně.
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1. kolo Benešovské hasičské ligy – Křivsoudov 26.6.
Na první kolo Benešovské ligy jsme vyrazili do Křivsoudova. A začali jsme velice dobře. Kluci si
časem 17,58 (LP 17,32) dobíhají pro 4. místo. Holky jdou na start jako druhé v pořadí a i ty
předvádí povedený útok. Čas 17,91 (LP 17,38) a krásné 3. místo. Oba týmy ještě postupují do
finálového rozstřelu. Klukům se opět daří a zapisují čas na 2B 15,08 (LP 15,01). Na soudek piva
za první místo to ale bohužel nestačí. Ten nám vyfoukli dvoubéčkový specialisté z Nalžovic.
Děvčata zkusila útok trochu více napálit, ale nezadařilo se na proudech. Takže neplatný pokus.
2. kolo Táborské hasičské ligy – Tučapy 26.6.
Aby toho nebylo málo, tak jsme ještě sestavili improvizovaný tým na noční soutěž do Tučap v
rámci Táborské hasičské ligy. Zážitek hezký, ale výsledek nepěkný. Zdržení pravého proudaře
na základně a následné nezapojení proudnice znamená, že jsme odjeli bez započteného času.
2. kolo Benešovské hasičské ligy – Tomice 3.7.
Druhé kolo nás zaválo do nedalekých Olbramovic, kde svou soutěž pořádali SDH Tomice.
Klukům se nepodařilo navázat na předchozí úspěch a zakončili útok až na 18. místě. U holek to
bylo pro změnu úplně naopak. Po výstřelu na základně popadalo snad všechno, co mohlo. I tak
zvládly vše doběhnout v čase 18,64 (LP 18,63) a berou 3. místo. Nutno podotknout, že při doběhu
Lady na levém proudu, se kde komu tajil dech.
O pohár SDH Smrkov – Smrkov 5.7.
Abychom si udělali hezký prodloužený víkend, vyrazili jsme ještě poměřit síly na pohárovou
soutěž do Smrkova, kde se běhá na široké hadice a v obou kategoriích na 2 béčka. Oba týmy
měly problémy na koši. U kluků z toho už bohužel nešlo vymyslet nic jiného než 4. místo. Holkám
to až tolik nevadilo a nakonec celou soutěž vyhrály. Největší radost byla samozřejmě z vyhraného
soudku piva.
Za SDH Malovice K.T.

I V ZÁHOŘÍ TO ŽIJE
Dne 26.6.2021 se na hasičské nádrži v Záhoří uskutečnil 4. ročník dětské rybářské soutěže.
Stejně jako minulý rok se zúčastnilo 19 dětí ve věku od 6 – 14 let. Bylo uloveno celkem přes 22
m ryb. Soutěž byla dotována částkou 1500,- Kč od SDH Záhoří. Peníze byly použity na realizaci
soutěže.
text a foto
Václav Balý
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NOVINKY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ
Miličín – Regionální autobusová doprava v nedávné době zaznamenala několik
větších i menších změn. Tou první byla celková změna systému v srpnu 2020,
pokračovalo se vyhodnocením dopravní integrace dle podnětů občanů, a nakonec
došlo v souvislosti s integrací Sedlčanska k dalším drobným změnám.
„Takzvané vyhodnocení dopravní integrace Voticka do PID v dubnu 2020 vyřešilo
z pohledu Miličína zejména nevhodné odjezdy odpoledních školních spojů linky 569 ve
směru Ješetice a Střezimíř. Dále došlo ke zveřejnění manipulačního přejezdu z Podměští
nahoru ke škole na lince 568 a k přečíslování linek,“ zhodnocuje letošní změny v dopravy
starosta Miličína Václav Karda.
Bohužel se zlepšení odjezdů linky 569 negativně projevilo v dlouhé čekací době
původního přímého spoje z Votic. Pro cestující z Votic do regionu to tak znamenalo dražší
jízdné a nesmyslné čekání na parkovišti. Obec proto tuto absurditu připomínkovala a
požádala navíc i o drobnou úpravu v trase. „Bylo milým překvapením, že nám Integrovaná
doprava Středočeského kraje vyhověla. Od 1. září 2021 tak bude odjíždět spoj linky
401/569 z Votic nově v 13:07 a končit bude nově až u školy, kde se přečísluje na linku
569, otočí se přes náměstí a svoji trasu do Ješetic zahájí u školy. ,,Věřím, že toto opatření
přivítají zejména rodiče dětí z prvního stupně. Ty nebudou muset přecházet nebezpečnou
komunikaci I/3 a nastoupí si bezpečně u školy,“ dodává Václav Karda.
A co přinesla zdánlivě vzdálená dopravní integrace Sedlčanska?
Zejména zajištění přestupu z Miličína ve Voticích na spoj linky 519 vedoucí do Sedlčan
na střední školy a odpolední návaznosti ze Sedlčan zpět do Miličína. Žáci si kromě
táborských a benešovských středních škol budou moci zvolit i ty sedlčanské, kam byly
kromě návazností připojeny i čekací doby viz přiložený jízdní řád linky PID 519.
Co nás čeká ve veřejné dopravě dále?
Od 1. září budou sjednoceny odjezdy autobusů tak, že na „státovce“ budou zastavovat
výhradně spoje linky 401, které pokračují do Tábora. Veškeré spoje linek 569,568 a 459
ve směru do regionu budou mít stanoviště zastávky Miličín na parkovišti. Tedy i ty, které
nyní přijíždí do Miličína jako linka 401, zde se přečíslují a pokračují dál do regionu. Pro
cestující tak dojde k dalšímu zpřehlednění odjezdových stanovišť. „Rozvolnění opatření
s sebou přineslo i hustší dopravu a větší počet cestujících, proto nám nyní jezdí odpolední
spoje linky 401 z Prahy často významně zpožděné. Někdy i tak, že nestačí ani
dvacetiminutová čekací doba návazných spojů a ty v důsledku toho ujíždějí.
Proto jsme opakovaně požádali IDSK o zveřejnění manipulačního přejezdu okolo 17.
hodiny z Votic do Miličína, aby při cestě do Petrovic nebylo nutné v Miličíně nesmyslně
přestupovat, když od Votic autobus stejně přijíždí. Obdobně se pokusíme zajistit bez
přestupu i předešlý spoj okolo 16. hodiny,“ uzavírá tematiku veřejné dopravy náš starosta.
A nakonec poslední informace: Od 1.7 do 31.8. je v platnosti prázdninový jízdní řád,
nejezdí tak spoje s poznámkou 55 okolo 13. a 14. hodiny.
Text: Jan Vachtl
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ÚRYVEK Z KNIHY MĚSTEČKO MÉHO MLÁDÍ
AUTORA JOSEFA NOVÁKA
Jak jsem již dříve psal, otec byl cukrář, po širokém okolí vyhlášený odborník, uznávaný
jak od zákazníků, tak od okolních cukrářů.
Ovšem obchodníkem byl pramizerný. Rozpočet, zač který může ten výrobek prodávat,
vůbec neznal – ceny určoval od oka – a když jsme mu sami, již odrostlejší, provedli
rozpočet a dokazovali mu, že na některém výrobku místo výdělku tratí, nedal si říci.
Nevěřil.
Například kremrole dělal za deset haléřů ohromné, že by stačily poloviční. Když takové
dvě kremrole někdo snědl, nemusel již potom obědvat.
Lidé – zákazníci – otce chválili a to jej těšilo a na naše domluvy nic nedal.
I okolní cukráři se na něho zlobili a říkali mu: „Člověče, vy ten materiál musíte krást,
jinak byste zboží za tak nízké ceny nemohl prodávat!“
A tak tatínek měl tím svým obchodováním práce sice nadbytek – obrat byl veliký, ale
zisk veškerý žádný! Jen jsme se tak drchali.
A přitom by tatínek za nic na světě zboží neošidil, co do něho patřilo, to tam dal, vše
vyráběl po staru, poctivě.
Zmrzlinu vůbec odmítal vyrábět. Říkal: „Kde bych sehnal tolik smetany?“
Chudák! Kdyby teď viděl ty zmrzlé obarvené vody, co se za zmrzlinu vydávají!
Dlouho trvalo, než si dal říci a začal také zmrzlinu vyrábět – a než si dal říci, že z mléka
to jde také! Ale to muselo pak býti mléko dobré, nesebrané! Maminka někdy, když stály
džbery mléka ve sklepě připravené na ráno z mléka smetanu sebrala, ale otec to vždy
poznal a udělal rámus.
Žloutků také muselo do zmrzliny přijít, co do ní dle starých receptů patřilo – a oříšků a
všeho ostatního – to si tatínek vymluviti nedal.
Dnes nezjistíte ve zmrzlině žloutek ani za milion.
Při té výrobě zmrzliny byla největší potíž s ledem. Mrazící zařízení tenkráte snad již
známa byla, ale u nás se nedala zavádět, nebyla ještě v našem městečku zařízena
elektrika, tu zavedli až za první republiky. A tak jsme byli všichni odkázáni na led.
Ten led si vždy hostinští a řezníci sekali na rybníku a v lednicích uschovávali přes léto.
Otec věc řešil tak, že některému hostinskému platil člověka, který zásobu ledu na rybníce
nasekal. V létě si pak k tomu hostinskému, když potřeboval, chodil. Hostinský sice v zimě
s tímto postupem souhlasil, ale když potom v létě jsme pro led k němu chodili, tvářil se
nevraživě.
A tak určitá pohova byla, když na trh přišel „suchý led“ a po zavedení elektřiny mrazící
stroje.
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Informace z Usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 23. 6. 2021
Zastupitelstvo obce (ZO) po projednání předložených návrhů přijímá usnesení:
Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, p. Rytíř, p. Štégr, Ing. Brožek,
Ing. Trefil, p. Cikhart, p. Zíka - Ověřovatelé zápisu: Ing. Brožek, p. Cikhart;
zapisovatel: Mgr. Plačková
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 – Mgr. Plačková
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – Ing. Brožek, p. Cikhart
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 26. 05. 2021
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.1. ZO projednalo a schválilo smlouvu s Mysliveckým sdružením Česká Sibiř
Miličín, z.s. 257 86 Miličín č.p. 1 na pronájem obecního pozemku st. 331/3 a části
obecního pozemku par. č. 1078/12 v k. ú. Miličín o celkové výměře 265 m2, jedná
se o pozemky, které v současné době využívají. Nebylo námitek proti vyvěšenému
záměru
- 9 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
5.2. ZO bere na vědomí směnu části obecního pozemku p.č. 235/2 v k. ú. Miličín
za část pozemků p.č. 235/1, st. 87 v k.ú. Miličín o výměře cca 60 m 2.
Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru.
5.3. ZO bere na vědomí prodej části obecního pozemku p.č. 235/2 v k.ú. Miličín
o výměře cca 100 m2 . Nebylo námitek proti vyvěšenému záměru.
5.4. ZO projednalo a schvaluje směnu části obecního pozemku p.č. 238 v k.ú.
Miličín o výměře 45m2 za část pozemku p.č. 239 v k.ú. Miličín o výměře 45 m2.
ZO souhlasí s vyvěšením záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5.5. ZO projednalo žádost o odkoupení části obecního pozemku, cca 30m2, který
sousedí s p. č. 839/11 v k.ú. Miličín. Žádost byla zamítnuta, jedná se o komunikaci,
je nutno dodržet šířku komunikace
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5.6. ZO projednalo a bere na vědomí žádost na odkup části obecních pozemků
p.č. 1295/29 a p.č. 1329/14 v k. ú. Miličín, pozemky se nachází za čerpací stanicí
firmy AM OIL, bude řešeno na dalším zastupitelstvu.
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5.7. ZO byl vznesen dotaz, podnět k prošetření, na jakém podkladě byly
vybudovány sjezdy na místní komunikace, ležící na par.č. 1995/29 a p.č.127/14 v k.
ú. Miličín. Místním šetřením a prověřením skutečností bylo zjištěno, že v minulosti
byly již tyto sjezdy projednávány OÚ Miličín, avšak nebyly dořešeny. Po doložení
všech náležitostí a částečných úpravách budou sjezdy legalizovány.
5.8. Vyjádření ZO k pozemkům p.č. 1293/20 o výměře 402 m2, p.č. 1293/21 o
výměře 755m2, p.č. 1293/22 o výměře 366 m2 v k. ú. Miličín. Na základě zjištěných
skutečností a výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že je obec Miličín jediným a
právoplatným vlastníkem nemovitých věcí. ZO se usneslo, že po stanovení ceny
za m2 a s přihlédnutím ke skutečnosti, že historicky existují nepřesnosti ve
výměrách pozemků, bude opět vyvěšen záměr na prodej nemovité věci s předností
odkupu současných uživatelů pozemků, kteří se o pozemky dlouhodobě starají jako
řádní hospodáři.
6.1. ZO projednalo a schválilo žádost TJ. Sokol Miličín č.p. 258 o poskytnutí
příspěvku na kulturní a sportovní akce, které se uskuteční v srpnu a září Zároveň
schválilo smlouvu na poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 5.000,- Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 1x zdrženo
6.2. ZO projednalo a schválilo žádost SDH Záhoří o poskytnutí dotace na dětskou
rybářskou soutěž, která se koná dne 26. 6.2021. Zároveň schválilo smlouvu na
poskytnutí příspěvku ve výši 1.500,- Kč
- 9 x pro, 0 x proti, 0x zdrženo
6.3. ZO projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice o poskytnutí příspěvku na
pořádání 18. ročníku pochodu KANAPE, který se uskuteční dne 3. 7. 2021.
Zároveň schválilo smlouvu na poskytnutí příspěvku ve výši 2.200,- Kč.
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6.4. ZO vzalo na vědomí protokoly z kontrol FV a KV u PO ZŠ a MŠ Miličín a
obce Miličín za I. pololetí 2021.
6.5. ZO se seznámilo s podklady k výstavbě nového rodinného domu a souhlasí se
stavbou domu na pozemku p.č. 222/2 v k.ú. Petrovice u Miličína dle přiložené
dokumentace
8 x pro, 1 x proti, 0 x zdrženo
6.6. ZO se seznámilo s podklady k výstavbě nového rodinného domu a souhlasí se
stavbou domu na pozemku p.č. 221/3 v k.ú. Petrovice u Miličína dle přiložené
dokumentace
- 8 x pro, 1 x proti, 0 x zdrženo
6.7. ZO projednalo a schválilo stavbu doplňkové stavby na stavebním pozemku p.č.
179 v k. ú. Miličín dle přiložené dokumentace
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6.8. ZO projednalo a schválilo žádost o zřízení vodovodní přípojky na pozemek pč.
151 v k. ú. Miličín
- 8 x pro, 0x proti, 1x zdrženo
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6.9. ZO projednalo žádost o prominutí nájemného za rok 2021 z důvodu zavření
provozovny v Miličíně č.p. 1 v době pandemie covid 19.
ZO souhlasí s prominutím nájemného

- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo

6.10. ZO projednalo a obec Miličín jako spoluvlastník pozemku parc. č. 745 v k. ú.
Bezmíř vydává následující stanovisko pro územní řízení stavby „Rozšíření
vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“:
a) Souhlasíme s umístěním stavby na výše uvedeném pozemku, který je v našem
spoluvlastnictví a souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu
„Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“
b) Souhlasíme se vstupem na výše uvedený pozemek za účelem přípravy výše
citované stavby.
c) Souhlasíme s případným kácením dřevin rostoucích mimo les pro potřebu
výstavby a souhlasíme s případnou náhradní výsadbou
d) Souhlasíme se stavbou do 50 m od okraje lesa
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6.11. ZO projednalo a schvaluje účast v iniciativě Pakt starostů a primátorů pro
udržitelnou energii a klima. Zároveň pověřuje pana starostu k podpisu.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6.12. ZO projednalo a schválilo žádost o povolení zapojení ZŠ a MŠ Miličín okres
Benešov do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání – Šablony III
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7. Další zasedání ZO bude dne 25. 8. 2021 od 18 hod.
Zapsala: Mgr. Plačková
Novinky z knihovny v Miličíně
V květnu došlo k obnově výměnného knihovního fondu z Benešova, v nabídce jsou
romány pro ženy, historické romány a krimi. Byly také zakoupeny nové knihy, především
pro děti, ale i pro dospělé čtenáře. Např. „Právo první noci“ od V. Vondrušky, další díl serie
příběhů o irských lékařích P. Taylora, „Vdovy z Eastwicku“ od J. Updike. Nově je také
k dispozici časopis „Moje Země“ a „Tvoříme s láskou“. Ze starého fondu se začaly znovu
půjčovat romány B.T. Bradfordové, které jsou určeny hlavně ženám a krimi R. Cooka.
Otevírací doba knihovny je:
Po.- 7.30.-9.30
Út.- 14.00-16.00
Čtvr. 14.30-16.30

Blanka Kocourková
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ZNAK OBCE
ZO na jednom ze svých předchozích
zasedáních rozhodlo o zadání zpracování nového znaku obce včetně návrhu
vlajky a následné žádosti o udělení statutu města, který nám historicky
náleží.
K přepracování znaku nás vede fakt, že stávající podoba znaku je heraldicky
nesprávná a základní podoba znaku je shodná se znaky dalších cca patnácti
obcí nebo měst, jejichž znak vzešel, stejně jako ten náš, z pečeti přidělené
Rožmberky.
Zadání bylo ponechat v co největší míře znak původní s jen mírným
odlišením doplněný například o barvy znaku pánů z Miličína. Znak musí mít
jasně danou formu a nelze jej doplňovat o různá vyobrazení, která by se
mohla zdát k Miličínu vhodná.
Po obdržení návrhů vybralo ZO čtyři varianty, které vám předkládáme
k posouzení na přiloženém letáčku. U vámi preferovaného návrhu napište
číslicí počet hlasů, který návrh získal. Každý znak má ve stejném duchu
návrh vlajky a nelze je kombinovat. Každý člen rodiny má jeden hlas.
Vyplněné hlasovací letáčky pak vhoďte do schránky u OÚ.
ZO následně vše přepočítá a vybere vítěznou variantu.
Na stránkách obce naleznete podrobný popis a vysvětlení všech podkladů,
které vedly k tvorbě návrhů.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci červnu životní jubileum oslavila :
paní Marie Brožková z Petrovic – 91 let
Přejeme pevné zdraví.
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STŘÍPKY Z OBCE
 Na OÚ se vybírají poplatky za odpady a ze psů, bližší informace na tel:317802260.
pokud je to možné, použijte platbu na účet č.ú.: 5728121/0100.
 Došlo k úpravě parkoviště u hotelu, vzniklo vodorovné značení, dopravní značky
budou následně umístěny napevno a vytvořilo se malé autobusové nádraží, které
usnadní přestupy. Přestože se v prostorech parkoviště stále objevují kamiony a jiná
vozidla, která nerespektují dopravní značení, věříme, že se jedná o počáteční
zděšení ze změny a i v součinnosti s policií dokážeme situaci vyřešit a vše bude
fungovat tak, jak má. Názoru některých kritiků, že se jedná o dopravní hřiště, se
nebráníme. Má-li toto hřiště pro dospělé - stejně jako ta pro děti, naučit řidiče číst
dopravní značení a chovat se podle pravidel silničního provozu, máme za to, že se
jedná o skvělou věc. Uvědomujeme si, že práce řidiče kamionu je náročná a
odpočívka je nutná, avšak toto je starost státu a nikoliv obce, která má s prostorem
parkoviště jiné plány.
 V prostoru lomu a Kalvárie budou rozmístěny nové informační cedule. Kvůli
opakovaným problémům s vjížděním vozidel do této lokality jsme byli nuceni
rozmístit na některých místech přírodní zátarasy nebo závory. V několika místech
byly instalovány nové lavičky. Ty nám dělají radost větší. Pokud máte nápad, kam
ještě nějakou lavičku osadit, dejte nám vědět. 
 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. Několik nálezů již bylo učiněno.
 Za darované či propůjčené materiály děkujeme.
 Další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu
 V naší obci dochází k projevům vandalismu, žádáme rodiče o výchovné a
preventivní působení na své děti. Tyto projevy nelze tolerovat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velice se omlouváme, ale některé články dorazily až po uzávěrce
červencového zpravodaje a budou tedy uveřejněny v příštím čísle.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
zpravodaj@milicin.eu
Uzávěrka je vždy k poslednímu dni v měsíci.
Miličínský zpravodaj č.7/2021. Měsíčník, vydávaný vždy 8. den v měsíci. Vydává Obec Miličín,
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