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Když řeknu, že polovina prázdnin je za námi, tak se jistě
najde dost žáků, kteří budou naštvaní, ale letos - to si
přiznejme - jsou ty nedobrovolně dobrovolné prázdniny dlouhé
až až. Tedy pro děti a jejich rodiče. Pro nás jsou však poměrně
krátké. Na konci školního roku kvůli nejistotě, zda děti do školy
ještě půjdou nebo ne, jsme se neodvážili začít s rekonstrukcí
školy - a nyní, hlavně díky pracím, které se objevily dodatečně v průběhu rekonstrukcí,
přesně podle hesla ,,řešením se problémy množí,“ by se nám nějaký ten čas navíc
hodil. Na dalších stránkách máte možnost podívat se na pár fotografií z rekonstrukce
a jistě pochopíte, že jsme to vzali od podlahy. 
Tak snad vše zvládneme včas. Děti už se jistě těší. Rádi bychom spolu s paní
ředitelkou na konci prázdnin oslovili spolky a rodiče s případnou pomocí při úklidu a
stěhování. Vše dáme včas vědět.:)
Jak jste si jistě všimli, právě probíhá oprava silnice 1/3 mezi Miličínem a
Oldřichovcem. Celá akce by měla trvat až do 25.8.2020, kdy by mělo být dokončeno i
vodorovné značení na této komunikaci. Následně by pak mělo ŘSD KONEČNĚ
dokončit i značení přechodů v obci před hotelem. Z důvodu těchto akcí bych vás rád
požádal o zvýšenou opatrnost při přecházení přes silnici a při procházkách v okolí
lomu, kde probíhá těžba a manipulace s dřívím a prostory využívá i společnost Eurovia
Cs, a.s. jako zázemí pro opravu silnice 1/3.
Teplé léto neláká jen k opalování a koupání, ale mnoho lidí ho využívá i k práci
kolem svého domu. Dá se pochopit, že jedná-li se o práce stavební, je nutné dělat je
v nějaké návaznosti a je potřeba přimhouřit oko nad hlučností těchto aktivit. Avšak
množící se stížnosti mne nutí připomenout alespoň základní časy, kdy se hlučných
činností máme zdržet: Sobota 6,00 - 8,00 a 20,00 - 22,00, neděle a v době pracovního
klidu 6,00 - 9,00 a 12,00 - 22,00. Především se jedná o sečení trávy v nedělní
odpoledne - a já vím, že je to s časem těžké a že je potřeba to udělat, ale stále více
než čas klidu a odpočinku připomíná závody sekaček.
Závěrem mi dovolte popřát vám krásný zbytek prázdnin a letních dovolených. Užijte
si sluníčka a pohody, načerpejte síly a prosím, buďte na sebe opatrní.
Václav Karda, starosta
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VŠEM DĚTEM Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
PŘEJEME BEZVADNÉ PRÁZDNINY

Ze sběru starého papíru se stává
několikadenní dobrodružství
V miličínské základní škole se koná sběr papíru
tradičně dvakrát za rok – na podzim a před letními prázdninami. Někdy se zároveň
shromažďují také staré elektrospotřebiče, použité baterie, víčka od PET lahví, teď
v červnu to byl i hliník. Vypadá to jednoduše, ale žádná legrace to není. Z jednodenní
akce se stala skoro týdenní záležitost, aby se vyhovělo těm, kteří se to nějak
nedozvěděli, nestihli papír připravit, zapomněli, nemají zrovna ten den čas, auto… Je
potřeba vybrat sběrnu, která zaplatí i za tenkostěnný hliník, domluvit termíny, vytvořit
plakáty, zajistit kontejner, službu, odvoz, odvoz potom změnit, protože jedna průtrž
mračen stíhá druhou atd.
Při sběru v listopadu 2019 bylo ráno pod nulou a neumrzla jsem jen díky
kolegyni, která přichází do školy přes dvůr, takže mě viděla a zachránila mě horkým
čajem. Další den se oteplilo o 3 stupně, ale mrholilo, následně byla ráno taková mlha,
že by se dala krájet, a k vážení balíků jsem musela v ranním šeru používat baterku.
Sbíral se papír i kartón, ale dodatečně jsem se dozvěděla, že si sběrna nepřeje mít
balíky svázané umělými provázky, takže takové jsem přestřihávala a dolovala
z hromady v kontejneru.
Sběr v červnu probíhal v koronavirovém režimu, tedy s výrazně nižší
přítomností žáků ve škole. Dva dny bylo hezky, ale očekávali jsme déšť. Naštěstí pan
Hrdinka zabezpečil otevřený kontejner prkny a plachtou, což nám papír při následných
lijácích zachránilo. Neodevzdával se kartón, protože za přijetí kartónu se musí
sběrnám ještě platit! Problémem byly pytle a tašky nesešlapaných plechovek od
nápojů. Zabraly při malé hmotnosti obrovské množství místa. Věřili byste, že mezi
hliníkem někdo odevzdal i železné plechovky od broskví, fazolí a dokonce sardinek
s vytékajícím oranžovým olejem?
Poslední školní den se nemohlo konat shromáždění celé školy, aby se vyhlásily
výsledky sběru papíru. Nejlepším sběračům jsem předala ceny a diplomy těsně před
rozdáváním vysvědčení v jejich třídě. Na prvním místě se umístila Karolína
Hrdinková, na druhém Jakub Hrdinka a na třetím Jakub Kolář. Jako novinku jsem
vyhodnotila i nejlepší třídní kolektivy podle průměru sběru na žáka: na prvním místě
byla třetí třída, na druhém se umístili prvňáčci a třetí příčku obsadila třída čtvrtá.
Vítězům gratulujeme i touto cestu, ale samozřejmě děkujeme všem dětem, které sběr
přinesly.
Karolína Týleová


Dovolujeme si oznámit, že ZŠ a MŠ Miličín má nové internetové stránky, kde
mj. naleznete fota z probíhajících oprav a rekonstrukcí – www.skolamilicin.cz
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Malá fotogalerie z rekonstrukce školy

V bývalé první třídě se obnažily klenby stropu v kotelně.

Součástí projektu je osázení svahu na školním dvoře.

Obložení stěn chodeb v přízemí muselo být strženo až na „cihlu“.
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Foto J.Plačková

Ze života našich spolků…

Sokol a sokolovna

Vážení spoluobčané,
po necelých dvou letech vzájemného jednání mezi vedením
České obce sokolské, zastupiteli Obce Miličín, Výborem
Sokolské župy Blanické a Výborem naší Tělocvičné jednoty
konečně došlo ke vzájemné dohodě – sokolovna, zahrada a
hřiště bude darováno Obci Miličín.
Momentálně dochází k převodu nemovitostí u Katastrálního
úřadu v Benešově a následovat budou další jednání – již mezi naší obcí a miličínskou
jednotou o dalším konkrétním fungování, organizaci a provozu.
Dokázali jsme ujednat, že darování je opravdu zdarma a že pro členskou sokolskou
základnu, která nyní čítá 54 řádných členů, respektive pro veškeré další Sokolem
pořádané akce a sportovní aktivity, budou plynout výhody dárce po mnoho dalších let.
Obec se mj.zavázala k dalšímu zušlechťování objektu a přilehlých prostor –
samozřejmě s naší pomocí; sokolovna musí sloužit účelům, pro jaké je určena a také
nesmí být nikdy prodána třetí osobě.
Situace se „sháněním peněz“ na údržbu sokolovny se poslední roky postupně
zhoršovala, přitom jsme již v roce 2011 žádali o prostředky z evropských fondů na
kompletní rekonstrukci. Přestaly fungovat dotační programy, kdy finanční prostředky
na údržbu a provoz sokoloven plynuly přímo od ministerstva školství a potažmo
Českou obec sokolskou každý rok jaksi automaticky, i když v nikterak závratných
částkách. Nakonec zůstaly vlastně jen dvě možnosti, kde šlo žádat o podporu – u
MŠMT – zde jsme několikrát neúspěšně žádali jako samostatná jednota – a
Středočeský kraj – jeho podpora byla příznivější, avšak v nízkých částkách.
Nezapomeňme na pravidelné příspěvky od obce. Nyní existuje Program Můj klub,
který je však vázán na počet členů – dětí ve věku 0 – 23 let. To v případě naší jednoty
přepočteno do peněz činilo částky od 10 do 20 tisíc korun na provoz a údržbu
sokolovny ročně! MŠMT v letošním roce tuto agendu přesunulo na Národní sportovní
agenturu, kde se momentálně řeší následky způsobené Covidem 19, takže je možné,
že letos nám Můj klub možná ani nevyjde. Může nás alespoň hřát pocit, že i přes
období útlumu jsme vše zvládli vlastními silami, z úspor a že jsme i daňové přiznání
podali v řádném termínu . Existuje tak nepoměr mezi možnostmi spolků a
možnostmi měst či obcí, to jistě pociťují i jiné sportovní kluby. I za poslední dva roky
už nám mnohé dotační tituly „utekly“. Vše ztroskotávalo na skutečnosti, že Obec jako
žadatel musí být zároveň vlastníkem objektu.
Bylo třeba jednat a něco změnit. Prozatím můžeme být spokojeni i díky mimořádně
příznivému postoji všech zúčastněných jednajících stran; víme však, v jaké stavu se
sokolovna nadále nachází, že by „spolykala“ ještě další milionové investice. Víme, že
nám chybí důstojné sportovní prostředí, že stále ještě chybí čistý, vytápěný prostor
pro pravidelnou výuku tělesné výchovy a tréninky sportovních oddílů, potřebujeme
kvalitní venkovní víceúčelové hřiště. Držme si palce – třeba se ještě něco povede
opravit.
Pokračování na další straně
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Jak šel čas…
- 4/2007 - nový Výbor převzal sokolovnu v havarijním stavu s necelými 30.000,- Kč na účtu
- 10/2007 – svépomocně provedeny nutné opravy poškozených částí krovu včetně doplnění
chybějící střešní krytiny, hřebenáčů, opravy komínových hlav, oplechování nadezdívek a
oprava vnitřní omítky síťového stropu na základě výzvy stavebního úřadu Votice.
- 7/2007 – veřejná sbírka na záchranu sokolovny v Miličíně s celkovým výtěžkem 334.923,Kč, který byl použit na renovaci sokolovny – výměna elektroinstalace, výměna oken, oprava
interiérových dveří, doplatek rekonstrukce sociálního zázemí a další práce spojené
s rekonstrukcí. Veřejná sbírka byla řádně vyúčtována k 17. 6. 2010. Přispěli nám i sokolové
z Kanady.
- 9 a 10/2007 - rekonstrukce sociálního zázemí ve výši 166.211,-Kč (100.000,- uhradila ČOS
na základě žádosti předchozího Výboru jednoty; zbylá částka 66 211,- z prostředků veřejné
sbírky)
- 2007 – cykloturistický oddíl Sibiřánek – 15.000,-Kč poskytl Středočeský kraj; týdenní a
víkendové pobyty po celé vlasti pak probíhaly po mnoho let (než nám děti vyrostly)
- 2008 – dotace ze státního rozpočtu ve výši 897.000,-Kč – kompletní výměna
elektroinstalace včetně světelné aparatury pro ochotnický soubor; výměna oken - finanční
spoluúčast z prostředků veřejné sbírky a ochotnického souboru
- 2008 – grant T-Mobile přes nadaci Via ve výši 45.000,-Kč – renovace podia
- 2009 - bourací a zednické práce – brigáda HC Miličín – nové omítky a štuky v přísálí
- 2010 – kompletní rekonstrukce šatny s výčepem ve výši 150.934,80,- Kč (zisk z veřejné
sbírky, z masopustních představení a z prostředků T.J.Sokol)
- 2012 – renovace šatny v přísálí – 30.000,-Kč přispěl Středočeský kraj
- 2013 – rekonstrukce kuchyně na galerii – demontáž – brigáda HC Miličín, 160.000,-Kč –
úhrada T.J. Sokol s přispěním ochotnického souboru
- 2017 - výstavba pergoly u hřiště – postaveno svépomocí s úhradou T.J.Sokol za materiál,
dřevo poskytla Obec
- 2019 – rekonstrukce galerie – podlaha, obklady stěn, nosné trámy, oprava krovu, výměna
interiérových dveří – 178.000,-Kč přispěl Středočeský kraj, další výdaje z vlastních prostředků
T.J.Sokol – celkové náklady ve výši 250.000,-Kč
Další realizované práce
-

projektové dokumentace – elektroinstalace, opravné a udržovací práce, v „šuplíku“
máme projekt přístavby sokolovny a stavby opěrné zdi u hřiště; registrace do
spolkového rejstříku, elektro revize, oprava kotle a jeho revize; zaměření a vklad do
katastru – zahrada a hřiště; pojištění budovy

-

kompletní rekonstrukce bytu správce včetně nového elektrického vytápění

-

vodovodní přípojka, okapové žlaby, hromosvod

-

pravidelný nákup inventáře a vybavení – židle, stoly, sklo, potřeby pro běžnou údržbu,
průmyslový vysavač, výčepní zařízení, úklidové prostředky
Pokračování na další straně
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-

nákupy sportovních pomůcek a potřeb pro volejbal, florbal a stolní tenis

-

pokácení nebezpečných stromů na pozemku T.J.Sokol a výsadba nových
s brigádnickou pomocí

-

pravidelná údržba hřiště zejména pomocí Točevovy ulice; zakoupení dětské
prolézačky a venkovního betonového stolu na stolní tenis

-

úklid půdy – brigáda miličínských fotbalistů

-

úklid budovy a hřiště – mnoho dobrovolných brigád

-

nákup inventáře pro ochotnický a masopustní soubor včetně rekvizit a kostýmů,
technické vybavení – zvuková aparatura (příspěvky od obce)

Mnozí z vás se za těmito řádky najdou – vám všem za T.J. Sokol patří upřímný dík!
J.Plačková

Kejklíř Vojta Vrtek byl v Miličíně
V sobotu 25. července 2020 v odpoledních hodinách do Miličína zavítal kejklíř Vojta
Vrtek na akci Sousedský piknik, který se konal na náměstí. Na travnatém povrchu
ukázal své žonglérské a artistické umění v rámci divadelního představení „Kabinet
létajících úžasností“. Zapojil do svého vystoupení i odvážné diváky a reagoval na
vzniklé nebo nepředvídatelné situace. Náměstím se rozléhal smích publika, neboť pan
umělec Vojta Vrtek výborně komunikoval s celým publikem nebo jednotlivci. Po
zakončení svého skvělého vystoupení zahájil druhou část akce nebo-li společné
opékání buřtů. Na ohni si „sousedi“ z Miličína a jeho okolí opékali buřty nebo si
vzájemné ochutnávali přinesené dobroty. Děti ozdobily chodník a tabuli svými
krásnými výtvory. Akce Sousedský piknik s kejklířem Vojtou Vrtkem se vydařila.
Sousedé se společně pobavili, pojedli a poseděli na svých dekách ve středu obce
Miličín.

Za Okrašlovací spolek Miličín Jana SlabáJanoutová
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(text a foto)

Pohádkový les v Miličíně
Na polovinu března plánovalo SDH Miličín uspořádat pro děti v místní sokolovně
tradiční dětský karneval. Přípravy probíhaly v plném proudu, ale bohužel celý svět
zasáhl koronavir Covid – 19. V naší zemi byl vyhlášen nouzový stav a veškeré kulturní
a sportovní akce byly zrušeny, tudíž i připravovaný dětský karneval.
Jakmile se začala některá opatření postupně uvolňovat, přemýšleli jsme, jak dětem
zrušení karnevalu nahradit. Padl nápad spojit masky, soutěže, pobyt v přírodě a
připravit dětem „procházku pohádkovým lesem“. Byla vybrána trasa, která vedla od
místního hřbitova směrem na Kalvárii, kolem kaple Utrpení Páně, kamenného lva, dále
pak polní cestou k odpočívadlu u státní silnice a po louce k místu, kde se každoročně
„pálí čarodějnice“.
V sobotu 27. června 2020 ještě před 14. hodinou se
u startu začali houfovat první zájemci. Účast byla
velká, za doprovodu rodičů i prarodičů přišlo 83 dětí.
Pro děti bylo připraveno 10 stanovišť s úkoly. Cesta
byla vyznačena krepovými fáborky.
Každé dítě dostalo soutěžní kartičku se svým
jménem a startovním číslem. Do volných políček
kartičky sbíralo „razítka“ za splněné úkoly. Děti na
jednotlivých
stanovištích
plnily
společně
s pohádkovými postavami tyto úkoly: kutálení míčku
do otvoru nakláněním krabice a skládání puzzle (s
kočičkou), zatloukání hřebíků (s myslivcem a
Červenou Karkulkou), přebírání hrachu, čočky a obilí
(s myškou), sbírání papírových brouků kolíčkem na
prádlo
(s
pavoukem), házení kroužků (s ježkem), prolézání
provázkové pavučiny a chození po kurtě (s klauny),
stavění „domečků pro skřítky“ (s hejkalem), chůze
s karabinou v lanovém bludišti (s hasičem a
čerticemi), skákání v pytli (se Šmouly) a házení
šišek na cíl (se skřítkem a beruškou). Mezi
stanovišti se občas pohyboval a kontroloval situaci
„pohádkový vlk“.
V cíli stála pohádková krčma, kde děti po
předložení své hrací karty dostaly dárek a buřtíka,
kterého si mohly opéct na ohni. Pro všechny byla
připravena voda se šťávou, dospělí si mohli koupit
kávu. Když do cíle dorazili poslední účastníci,
proběhlo slosování hracích kartiček o drobné ceny.
Napětí mezi dětmi, zda klaun vyhlásí zrovna jejich
číslo, bylo skoro hmatatelné. Ale dostalo se na
všechny.
Pokračování na další straně
Foto: J.Babická
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Poté následovala dětská diskotéka a pro zručné byly připraveny chůdy.
Akce se vydařila, i počasí nám přálo a sluníčko tak přispělo k příjemně strávenému
prvnímu prázdninovému odpoledni.
Děkujeme sponzorům za štědré dary, dále všem, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci celé akce a zároveň dětem i jejich doprovodu, že se všichni aktivně zapojili
a podpořili svou účastí akci sboru.
SDH Miličín

… i v Petrovicích to žije!

17. ročník pochodu KANAPE

Tradiční pochody KANAPE organizuje Sbor dobrovolných hasičů v Petrovicích
v květnu před okrskovou hasičskou soutěží. Pořádání pochodu v letošním roce bylo
ohroženo vládními opatřeními. Po jejich uvolnění jsme se rozhodli tradici neporušit a
pochod uskutečnili v sobotu 18. července 2020. Ani vydatný déšť před pochodem a
ranní deštík v den pochodu neodradil turisty od účasti. Od hasičské zbrojnice vyrazilo
rekordních 190 dětí a dospělých na trasy v délkách 4, 7 a 8 km. A všichni dorazili do
cíle, kde dostali malou pozornost a ztracené kalorie zase doplnili dobrým jídlem a
pitím.
Zajímavým místem na trase byla Bílá studánka, letos docela vydatný pramen čisté
vody, který slouží k monitorování stavu podzemních vod. Bohužel při odměřování
trasy pochodu jsme se dopustili malé chybičky. Trasy 7a 8 km byly ve skutečnosti asi
o 1 km delší, prostě tachometr na kole při odměřování trasy nebyl dokonalý. Nikomu
kilometr navíc nevadil. Organizátory potěšila spokojenost účastníků se zajímavou
trasou pochodu a také se značením tras.
JB

Páteční dechovka
v Petrovicích
To byl koncert ! V pátek se
sešlo v Petrovích na návsi 10
muzikantů. Nic nebylo moc
plánované, zkrátka Martina
Švece napadlo, proč by si
s klukama nezahrál jen tak pro
radost. Slovo dalo slovo a
najednou tu byl buben
s činelem do něhož bušil Jirka
Cikhart. Sice kňučel bolestí,
děravý zub takhle někdy zlobí, ale na výkonu mu to neubralo. Martin Švec troubil na
baskřídlovku. Mimochodem také s pusou oteklou od trhaného moudráku. Petr Vlach
a Honza Mrázek tahali harmoniky. Pak vozembouch bouchal Tomáš Kakos.
.
.
Pokračování na další straně
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Další tři baskřídlovky foukali kluci z Borotína a Honza Wohlmuth. Pak přijel i velký
zpěvák s harmonikou Martin Stehlík. Ani nevím, jestli jsem někoho neoponul. Bylo to
opravdu velké hudební těleso. Jedna krásná písnička střídala druhou. Nečetní hosté
přilákaní muzikou zpívali jako závod, popíjeli pivo a baštili klobásy z grilu. Začalo se
někdy po osmé a končilo, no, dlouho. Také zajímavý příběh se stal. Jeden
z unavených muzikantů zapomněl venku na stole peněženku plnou peněz, fakt balík.
No a peněženka zde v klidu odpočívala do druhého dne, kdy jí našel dopoledne
Martin. Ale to je tady normální, že se nic neztratí. Mohl by o tom vyprávět Jendys, který
zde nechal ležet svůj tablet od středy až do pátku. Také se neztratil, jen trochu
navlhnul.. Co vím, muzikanti se dohodli na opakování celé akce. Ale nic neplánují
dopředu, on se nějaký termín objeví. Tak až uslyšíte nějaké dunění, nemusí to být
vzdálený techno koncert, ale muzikanti v Petrovicích!
-td-

Pozvánka na Benešovskou ligu v Malovicích.
SDH Malovice Vás srdečně zve na hasičskou soutěž O pohár starosty obce v
požárním útoku. Tentokrát neobvykle v neděli 23.8. se opět po roce do Malovic sjedou
ty nejlepší hasičské týmy ze širokého okolí. Soutěž je zařazena do seriálu soutěží
Benešovské hasičské ligy, která je letos zkrácená na 6 závodů a toto bude její 5. kolo.
Vše začne již v předvečer soutěže, v sobotu 22.8. od 20:00, kdy připravujeme
předsoutěžní diskotéku.
Samotné nedělní zápolení začne v neděli již v 10:45 slavnostním nástupem a v
11:00 by mělo být na startu první družstvo v kategorii mužů. Tím budou tradičně
domácí kluci z Malovic. Po zkrácení dráhy bude následovat kategorie žen.
Samostatně hodnocená bude kategorie PS12 bez úprav, kde se běží s neupravenou
stříkačkou a klasickými širokými hadicemi. Vrcholem dne bude finále pro 4 nejlepší
družstva v obou hlavních kategoriích. Vzhledem k aktuální situaci věříme, že vše
proběhne bez problémů a společně si užijeme kulturně-sportovní víkend. Podrobné
informací najdete na Facebooku SDH Malovice.
Za SDH Malovice
Karel Trefil

…ze zeleného trávníku

Turnaj Rudolfa Pilze

V sobotu 11.7.2020 se na hřišti TJ Sokola Miličín odehrál již 25. ročník
turnaje v malé kopané „Memoriál Rudolfa Pilze“. I přes nepřízeň počasí
se nakonec turnaje zúčastnilo celkem 13 týmů, které byly rozděleny do 2
soutěžních skupin (Skupina A - 7 týmů, Skupina B – 6 týmů).
V jednotlivých skupinách se hrálo principem každý s každým a první 4
týmy postoupily do čtvrtfinálových skupin. Další část turnaje se již odehrála
vyřazovacím způsobem. Tyto vyřazovací boje nepřinesly žádné překvapení a do
semifinálových zápasů se probojovaly nejlepší týmy celého dne. Do velkého finále
turnaje se probojovaly týmy, které v základních skupinách skončily druzí, a tak se
vítězové základních skupin museli spokojit pouze se zápasem o bronzové medaile.
Pokračování na další straně
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Finále pak ovládl tým Los Galacticos, který porazil Nordics v poměru 1 : 0. Miličín měl
v turnaji 2 týmy, které však na nejlepší nestačily. I letos byla sportovní úroveň turnaje
velmi vysoká a nejlepší týmy předváděly rychlý a kombinační fotbal, na který bylo se
radost dívat.
Celkové výsledky:
1.Los Galacticos
2.Nordics
3.Kramyho štěňata
4.Koblížci
5.WRP
6.Olbramovice
7.Thorovo kladivo
8.Hasiči (Malovice)
9.Kehar
10.Twooner (Miličín)
11.Hokejky (Miličín)
12.FC Bomba
13.Trosky

Foto a text D.V.

KALENDÁŘ AKCÍ












16. srpna v 18:00 – 19:00 hodin - koncert klasické hudby v kostele Narození Panny
Marie v Miličíně
22. srpna od 7:30 hodin Dětská rybářská soutěž v Záhoří
22. srpna od 20:00 hodin - sobota, Předsoutěžní párty v Malovicích.
23. srpna od 11:00 hodin - neděle, Benešovská hasičská liga v požárním útoku
v Malovicích.
29. srpna - O pohár starosty Miličína - volejbalový turnaj – hřiště pod sokolovnou
29. srpna od 13:30 hodin - tradiční Dětský den – SDH Petrovice
Pro děti budou připraveny soutěže a pro rodiče určitě něco dobrého na zub.
3.-18. září - Výstava 100 let trvání Včelařského spolku Miličín a okolí – zasedací
místnost OÚ Miličín
5. září od 13:00 hodin – Pouťové fotbalové odpoledne s posezením a hudbou na
fotbalovém hřišti.
5. září od 16:00 hodin – setkání včelařů v malovické hasičárně
6. září Pouť
19. září - Memoriál Václava Babického - nohejbalový turnaj – hřiště pod sokolovnou
Tréninky: středa - nohejbal, čtvrtek - volejbal
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Pozvánka na výstavu
V roce 1920 bylo na ustavující schůzi včelařů z Miličínska rozhodnuto o založení
samostatného včelařského spolku, který sdružoval všechny pokrokové včelaře a
dostal název Včelařský spolek pro Miličín a okolí.
Mezi první včelařskými činovníků patřili Jan Chytra, František Krákora, František
Červencl, František Matoušek a mnoho dalších dalších.
Od založení spolku se z tehdy primitivního včelaření začalo stávat racionální.
Pořádali se přednášky o včelaření, zakupovali se pomůcky pro jednodušší včelaření,
včelaři dostávali zlevněný cukr a společně pořádali výsadby keřů a dřevin.
U příležitosti 100. výročí se současní členové rozhodli uspořádat výstavu
věnovanou včelařské tematice a historii spolku.
V zasedací místnosti obecního úřadu Miličín budou k vidění pomůcky, které
používali naši předci i nástroje, se kterými se včelaří dnes. Návštěvník tak může ocenit
šikovnost někdejších včelařů a porovnat s výdobytky současnosti. Po celou dobu
trvání výstavy bude pro návštěvníky probíhat odborný výklad některého ze včelařů
spolku.
Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 3. září v 16 hodin a bude trvat do 18. září
2020. Všechny zájemce srdečně zve za Včelařský spolek ZO ČSV Miličín a okolí
Petr Písařík a Filip Lacman.
______________________________________________________________________

Milí čtenáři,
letošní srpen je poslední měsíc v mé „dvacetileté kariéře“ knihovnice v Miličíně.
Důvodem je výpověď pro nadbytečnost. Zda je nadbytečné mít každý den otevřenou
knihovnu, kterou navštěvuje 140 čtenářů, je otázka. Pro moje milé čtenáře a ostatní
návštěvníky, co využívali dalších služeb knihovny, byla každodenní otevírací doba
samozřejmost. Pro ty, kteří otevřeli naposledy knihu Honzíkova cesta na základní
škole, je knihovna naprostá zbytečnost.
Bylo rozhodnuto změnit profesionální knihovnu na dobré úrovni, na knihovnu
neprofesionální. Otevřeno bude pouze 8 hodin týdně, proto se s vámi musím
rozloučit.
Těmito řádky chci poděkovat všem čtenářům a ostatním návštěvníkům knihovny
za přízeň a důvěru, kterou jste do mně vkládali, když jste mě žádali o pomoc, či
radu. Vybírat pro vás knihy, byla pro mě radost. Na vás a dobu strávenou v knihovně
budu ráda a s nostalgií vzpomínat.
Přeji vám hodně zdraví a radosti ve vašich životech a hlavně přeji, ať vás láska ke
knihám nikdy neopustí, protože kniha je kamarádka v dobrém i zlém.
Jitka Strusková
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OZNÁMENÍ
 ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020 8:00 hod. ve Středočeském kraji výstrahu na jev
- Nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje
v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje
č.3/2020 ze dne 20. 4. 2020. Bližší informace na stránkách OÚ. Jedná se především
o zákaz pálení a používání zábavné pyrotechniky.

 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
 V červenci a srpnu nebude v Miličíně dětská ordinace; MUDr. Tichý ordinuje
v Sedlci
Po – pá 7.30 – 12.00 hod, tel. 317 834 221
 Od 1. září 2020 bude fungovat miličínská knihovna v následujících časech:
Pondělí – 7.30-9.30
Úterý – 16.00 -18.00
Čtvrtek – 16.00 – 18.00

KNIHOVNA
I přes zkrácené půjčovní hodiny bude knihovna nadále zajišťovat meziknihovní
výpůjčky a využívat možnost zapůjčení z knihovního fondu z Benešova a Votic.
Ve spolupráci se Základní školou budou v průběhu školního roku organizovány
aktivity zaměřené na trénování paměti, výtvarné práce. Termíny budou
zveřejňovány na webových stránkách školy a knihovny a v Miličínském zpravodaji.
Novou aktivitou je založení tzv. „Dámského klubu“, který se bude v knihovně
scházet od září vždy poslední neděli v měsíci, od 15.00 do 17.00 hodin. Členství v
klubu nemá věkové omezení, vítáni jsou všichni, kteří si chtějí popovídat u dobré
kávy, čaje nebo si zahrát společenské hry.
Od října začne fungovat „Klub dětských čtenářů“, podrobnosti budou zveřejněny
během měsíce září, po upřesnění počtu zájemců z řad školáků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea:
paní Marie Trefilová 91 let.
Přejeme pevné zdraví!
-------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
knihovnamilicin@tiscali.cz
Miličínský zpravodaj č.8/2020. Měsíčník,
Vydává Obec Miličín, IČO 00232238, Miličín 1, 25786 Ev. č.: MK ČR E 23911
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