MILIČÍNSKÝ

ZPRAVODAJ

ročník I.
září 2019
zdarma

ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY
Váţení spoluobčané,
právě máte před sebou první číslo obecního zpravodaje,
který má za úkol informovat vás o dění v Obci Miličín a
v obcích a osadách spadajících pod její správu.
Informací přibývá, věcí k řešení je mnoho, návštěvnost na
zasedání zastupitelstva je malá, do vývěsek není moţné
vše vtěsnat a neúplných a mnohdy i zkreslených, takzvaně
zaručených zpráv, je také dost. Proto jsme přistoupili k této
variantě, která nám připadá nejvhodnější a nejdostupnější
pro všechny spoluobčany - předloţit vám zpravodaj ve formě tištěné.
V tomto prvním čísle, které vychází v září 2019, se snaţíme tak trochu shrnout informace
od zvolení nového zastupitelstva 31.10.2018 aţ do současných dnů. Rádi bychom
vydávali zpravodaj kaţdý měsíc a poskytli vám tak zprávy co nejnovější.
Uvítáme podněty od vás - občanů, co byste v tomto zpravodaji rádi viděli, jaké informace
se vám nedostávají. Obracíme se také na členy místních dobrovolných sdruţení, od nichţ
bychom rádi získali informace o akcích, které pořádají a aby komentovali činnost svých
spolků. Těšit se můţete na aktuality ze školy, školky a veškerého dění v nejbliţším okolí.
Jistě víte, ţe v minulosti jiţ několik čísel zpravodaje vyšlo. Práce je to ovšem časově
náročná a pro lidi, kteří nemají zkušenosti s tímto typem činnosti, také ne příliš
jednoduchá.
Rádi bychom tedy na tyto předešlé snahy navázali a věříme, ţe se podaří zpravodaj
udrţet a rozvíjet k všeobecné spokojenosti.
Dovolte mi tedy, abych v tomto zářijovém čísle popřál našemu zpravodaji dlouhý a
hodnotný ţivot, nám všem spoustu dobrých zpráv a symbolicky všem školákům a
především prvňáčkům mnoho úspěchů v novém školním roce.
Václav Karda
ZE SAMOSPRÁVY OBCE
Nově zvolené zastupitelstvo (ustavující zasedání dne 31.10.2018) ve sloţení: Václav
Karda – starosta, Mgr.Jana Plačková – místostarosta, Ing.Jiří Broţek, Vlastimil Cikhart,
Stanislav Rytíř, Mgr. Jana Slabá Janoutová, která však ke dni 28.8.2019 podala rezignaci,
Jan Štégr, Bc.Karel Trefil a Jiří Zíka zasedalo do data výtisku tohoto periodika celkem
devětkrát a mj. schválilo nebo vzalo na vědomí (uvádíme pouze stěţejní body pro větší
informovanost našich občanů, k nahlédnutí jsou kompletní zápisy usnesení OZ):
- společnosti BENEBUS, která řídí dopravní obsluţnost v obcích našeho regionu, hradí
Obec Miličín za kaţdého občana 190,- Kč a 1,-Kč za kaţdého občana na provoz tohoto
svazku měst a obcí
- došlo k nárůstu cen u společnosti Compag sváţící komunální odpad – za 52 svozů ročně
z 398.840,-Kč na 418.600,-Kč bez DPH. Výše poplatků je dána obecně závaznou
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vyhláškou č.1/2017– 600,-Kč na osobu a 800,-Kč na objekt. Zvýšené náklady ve výši
251.247,-Kč (coţ činí 26% z celkových nákladů) byly uhrazeny z rozpočtu obce.
- na webových stránkách Obce Miličín www.milicin.eu byla zřízená nová rubrika s
informacemi o plánovaných akcích; koordinátorkou je paní Jitka Strusková a organizátoři
mohou posílat plakáty a informace o svých akcích, plesech, zábavách, turnajích apod.
elektronickou cestou na knihovnamilicin@tiscali.cz
- za loňský rok došlo k navýšení nákladů za provoz vodovodu – tyto náklady budou po
provedené kalkulaci uhrazeny z rozpočtu obce. Součástí péče o správné fungování
vodovodu je i povinnost spravovat fond na jeho opravy a obnovu.
Současná výše úhrady 23,-Kč vč. DPH/m3 byla od 1.února 2019 navýšena na částku 27,Kč vč. DPH/m3; platba 121,-Kč za vodoměr zůstává.
Pozn.: Došlo k odečtu vašich vodoměrů pověřenými osobami – občané nyní mohou
docházet do kanceláře obecního úřadu k úhradě vodného a podpisu nové, aktualizované
smlouvy o vodném
- členské příspěvky na rok 2019 pro Mikroregion Voticko:
40,- Kč členský příspěvek za občana…. částka 33.120,-Kč
20,- Kč příspěvek za občana pro sociální oblast….částka 23.184,-Kč
Pozn.: Mikroregion Voticko sídlí v budově Městského úřadu ve Voticích a úzce
spolupracuje s naší obcí zejména jako poradní a zpracovatelský orgán v dotačních
programech, spolupracuje i s naší školou.
- obecní zastupitelé neschválili novou hromadnou licenční Smlouvu o veřejném
provozování od Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním. Navrhované
finanční podmínky nebyly akceptovatelné, proto v současné době obecní rozhlas zahajuje
své vysílání pouze zvukovou znělkou.
- byla podána a schválena ţádost z Fondu sportu, volného času a primární prevence pro
sportovní vybavení Základní školy a Mateřské školy v Miličíně v celkové výši 35.634,-Kč.
Škola ve spolupráci s obcí projekt realizuje.
- byla podána ţádost na rekonstrukci dvou odborných učeben základní školy s celkovým
rozpočtem 2.000.000,-Kč z Výzvy IROP na projekty škol v rámci MAS Posázaví. Přípravné
práce za pomoci odborníků probíhaly půl roku.
- byla podána a schválena ţádost na pořízení dopravního automobilu z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a sloţek IZS ze Středočeského kraje. Dotace ve výši 300.000,-Kč jiţ
dorazila na účet obce a bude dále realizováno.
- v měsíci dubnu proběhl audit – přezkum hospodaření obce za rok 2018 s tím, ţe nebyly
zjištěny ţádné chyby a nedostatky.
- došlo ke zrušení velkoobjemového kontejneru v areálu druţstva pro vysoké náklady a
odváţení odpadu, který nepocházel z naší obce. Počítejme s tím, ţe se dvakrát ročně
uskuteční plánovaný svoz nebezpečného odpadu a dvakrát ročně svoz velkoobjemového
odpadu. Termíny budou veřejnosti včas oznámeny.
- bylo započato jednání s Českou obcí sokolskou ve smyslu převodu majetku Tělocvičné
jednoty Sokol Miličín do vlastnictví Obce Miličín. Naši sokolovnu v březnu navštívila sestra
starostka ČOS Ing.Hana Moučková, se kterou byla celá záleţitost předjednána. Členové
Sokola navzdory letité neutuchající práci v opravách a údrţbě budovy a hřiště jiţ nedokáţí
zajistit dostatek finančních prostředků. O dalším vývoji vás budeme informovat.
- s nástupem prázdnin došlo k uzavírce silnice III/1247 ve směru Miličín – Záhoří z důvodu
opravy povrchu komunikace. Komunikace je pro tuto chvíli opravena, náklady hradí
Krajská středočeská údrţba silnic. Místo bude dotčeno plánovanou kanalizací, ale z
důvodu velmi nevyhovujícího stavu došlo k předláţdění povrchu.
- bylo vypsáno výběrové řízení na pozici provozně technického zaměstnance obce –
zastupitelé zvolili nejvhodnějšího ţadatele, který do zaměstnání nastoupil od 1.9.2019
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- berme prosím na vědomí, ţe bude započato s postupnou inventarizací hranic obecních
pozemků, aby skutečný stav souhlasil se stavem právním; bude řešeno uţívání obecních
pozemků našimi občany
- probíhá odstranění stavby – zámku v Petrovicích; část materiálu bude pro obecní účely,
část pro rekonstrukci objektu ve Zvěstově, část určena pro recyklaci a opravu komunikací
- dojde k výměně veřejného osvětlení u hlavní silnic
- plánujeme vyčištění břehů Novoveského potoka v Petrovicích ve spolupráci s Povodím
Vltavy
- byly pokáceny nebezpečné stromy v areálu školního hřiště a opraven přilehlý plot;
součástí ţádosti o rekonstrukci učeben ve škole je mj. návrh na osázení meze na dvoře
školy
- v petrovickém kulturním domě došlo k zateplení střechy (strop sálu) a opravě krovu –
investice z rozpočtu obce
INFORMACE O KANALIZACI
Pan starosta pravidelně podává aktuální informace k plánované přípravě výstavby
splaškové kanalizace a čističky odpadních vod (dále v textu ČOV). Dne 28.12.2018 bylo
doručeno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního
prostředí ČR: podpora formou dotace ve výši 50.691217,05 Kč bez DPH, tj. 63,75%
celkových nákladů
Celkové náklady projektu bez DPH 79.515.634,60 Kč
Obec – vlastní zdroje – 28.824.417,55 Kč bez DPH
- byla podána ţádost o dodatečnou dotaci na splaškovou kanalizaci a ČOV z
Infrastrukturního Fondu Středočeského kraje – spolufinancování projektu ve výši
5.000.000,-Kč – v tuto chvíli ţádost ve stavu „zkontrolována“
Vedení obce pracuje na přípravě podkladů potřebných pro podepsání smlouvy o dotaci.
- oddělená splašková kanalizace je plánována včetně přípojek;vzhledem k tomu,ţe dojde
ke zhodnocení nemovitostí, bude projekt vyţadovat finanční spoluúčast občanů v řádu
tisíců korun – konkrétní výše je v řešení
- v průběhu stavby je naplánován archeologický průzkum terénu
- probíhá příprava k vyhlášení výběrového řízení na technický dozor stavebníka plus
BOZP
SLOVO ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
paní Mgr. Marcely Škramlíkové
1. Paní ředitelko, právě uplynul jeden rok od vašeho nástupu
do naší školy. Předtím jste pracovala ve speciálním školství,
což je jistě výhodou v procesu inkluze – integrace dětí se
speciálními potřebami do běžných škol. Ovšem ředitel musí
umět a řešit mnoho dalších záležitostí. Co třeba? Co bylo pro
vás nejtěžší nebo naopak snadné?
Ano, ve speciálním školství jsem pracovala od roku 1988
jako učitelka bývalé Zvláštní školy, Smetanova 153 ve
Voticích. Práce s dětmi, které vyţadují speciální vzdělávací
potřeby je dle mého názoru velice zajímavá a zároveň
náročná. Tato práce mě bavila a naplňovala. Rozhodnutí přihlásit se do konkurzu na pozici
ředitelky školy podpořila má bývalá paní ředitelka Mgr. J. Slabová, které touto cestou
děkuji za podporu v mém rozhodování a přípravě na konkurzní řízení. Je pravdou, ţe
inkluze je proces zařazování všech dětí do běţné školy a inkluzivní vzdělávání je
přizpůsobení se škole potřebám dítěte. V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními
vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. Pedagog se v této škole věnuje dětem
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rovnocenně, nikomu více ani méně. Systém by měl být přínosný pro všechny ţáky,
protoţe všechny děti mají právo být vzdělávány ve skupinách se svými vrstevníky.
Inkluzivní škola přijímá všechny děti. Pokud se dítěti v běţné škole nepodaří zajistit
dostatečnou podporu, je umístěno do speciálního zařízení.
Na Vaši otázku, ţe ředitel musí řešit mnoho dalších záleţitostí, vám odpovím velmi
jednoduchou odpovědí. Ředitel ve své podstatě řeší vše, co se školy týče a mnohdy i více.
Nejtěţší pro mě bylo mnoho věcí a situací, které jsem musela rychle a operativně řešit,
chcete - li výčet, tak to byly neschopenky zaměstnanců, stíţnosti rodičů, výpovědi z
pracovního poměru, finanční potíţe a jiné nepříjemné situace.
Co je pro mne snadné? Velice mne baví školu zvelebovat a posouvat kupředu, baví mne
organizovat akce a společná setkání.
2. Jak bude vypadat nový školní rok, chystáte nějaké změny, akce?
Nový školní rok je pro mne další výzvou, kdy bych si přála naši školu posunout o krůček
kupředu. Zmíním se o zavedení systému Bakaláři (elektronický systém ve škole, který
podpořila a financovala obec Miličín), zaloţení Klubu rodičů jako příspěvkové organizace
pro ţáky školy, dotační výzvy. Dění školy bych si přála v následujícím školním roce
obohatit o akce, které se v minulých letech nekonaly.
3. Paní ředitelko, máte čas na relaxaci, co vás baví ve volném čase?
Popravdě ve školním roce, který uplynul, mi času na odpočinek a svého největšího
koníčka moc nezbývalo. Zřejmě Vás zajímá můj koníček… je to bezesporu naše zahrada,
zájmy a sportovní aktivity našeho syna, kdy jsme s manţelem nevynechali jediný fotbalový
zápas a jeho jiné sportovní aktivity. To je ta relaxace, kterou potřebuji, být se svými
nejbliţšími, synem a manţelem.
4. Chtěla byste něco vzkázat dětem, rodičům, nám všem?
Tato otázka je pro mne tou nejtěţší. Dětem - ţákům naší školy bych chtěla popřát, aby se
ve škole cítili bezpečně a chodili do ní rádi. Rodičům a ostatním bych chtěla říci :, „Věřte
nám, my chceme pro vaše děti ve vzdělávání jen to nejlepší, a proto vás prosíme o
vzájemnou spolupráci.“
Děkuji za rozhovor a přejeme celé škole mnoho úspěchů a šikovných ţáků.
J. Plačková
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŢIVOT
V NAŠÍ OBCI – uplynulé akce 2018-19
 oslava 100. výročí vzniku
republiky,
sázení
lípy
Svobody
 oslavy 120 let školy
 kurz pečení perníčků
 adventní
koncert
pěveckého
souboru
Jordánek
 bohatý adventní program
školy a obce
 masopustní představení s
názvem Milifest
 přednáška o naší paměti
 zájezd
na
divadelní
představení do Prahy
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stavění májky a pálení
čarodějnic
setkání
důchodců
v
Petrovicích
dětský
den
pod
sokolovnou, dětský den v
Záhoří
slavnosti obce a dětský
den
vítání občánků
koncert klasické hudby v
kostele Narození panny
Marie
pouťový den a večer na
fotbalovém hřišti
návštěvy dětí v knihovně

SPORTOVNÍ ŢIVOT V OBCI


pravidelná fotbalová klání

pravidelné aktivity hasičů, pořádání soutěţí
 Benešovská hasičská liga
v Malovicích
 nohejbalový a volejbalový turnaj na hřišti pod sokolovnou
 zápasy hokejového týmu
 cykloturistický oddíl Sibiřánek - 72 km na kolech údolím rakouského Wachau a další
cyklovýjezdy

NA CO SE MŮŢEME TĚŠIT – PLÁNOVANÉ AKCE
20.9. a 4.10. nové představení miličínských ochotníků od 19 hodin
21.9. Velký závod malých motorek v Petrovicích
28.9. Noc sokoloven – příjemný večer v sokolovně od 19 hodin s promítáním letošního
masopustu a tancem v retro stylu;
vytvoření ţivého obrazu za pomoci všech účastníků
26.10. Dýňování v Miličíně
divadelní vystoupení louňovických ochotníků v sokolovně – termín bude upřesněn
15.11. Třicet let od sametové revoluce – odpoledne v sokolovně s vystoupením zpěvačky
Evy Přívozníkové z divadla Semafor
16.11. Pouťová zábava v Petrovicích
6.12. Čertovská zábava s Franťák rockem – pořádají miličínští hokejisté
27.12. Ples SDH Petrovice v Petrovicích
28.12. Ples SDH Malovice v Miličíně
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ŢIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ
Zástupci obce postupně navštívili a poblahopřáli našim občanům, kteří se doţili
významného jubilea:
paní Zadáková z Miličína - 80 let,
paní Provazníková z Miličína a paní Králová z Nových Dvorů, paní Trefilová
z Malovic – 90 let,
pan Polívka z Miličína - 91 let,
paní Járová z Miličína - 92 let
paní Kášková z Miličína úctyhodných 96 let
Přejeme všem pevné zdraví!
NOVÍ OBČÁNCI, které jsme slavnostně přivítali dne 15.6.2019:
Pavlína Badová, Anna Bialonzyková, Filip Bystroň, Sofie Hořejší, Jan Lacman,
Jakub Mikulenka, Eliška Pavlíková, Anna Plocová, František Spěvák,
Kristýna Šedivá, Jan Dlouhý - přejeme mnoho štěstí!
RŮZNÉ
Návštěva ministra dopravy a hejtmanky Středočeského kraje v Miličíně
V úterý 20.8.2019 se v Miličíně uskutečnila
schůzka ministra dopravy Vladimíra Kremlíka,
hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy
Pokorné Jermanové, zástupců SFDI a KSÚS
s představiteli obce.
Na předchozím jednání v Jílovém u Prahy nám
byla nastíněna situace ohledně plánované
výstavby středočeské části dálnice D3. Po
vyjádření zástupců ŘSD a vlády byl dán prostor
i pro názory starostů měst a obcí, kterých se
výstavba dotýká. Všem přítomným jsem vylíčil
problematiku dopravy v naší obci a obrovskou
zátěţ, kterou nám přináší stávající, stále
narůstající provoz. Zdůraznil jsem nutnost pokračování ve výstavbě středočeské části D3
v návaznosti na jiţ zprovozněnou část jiţní. Záznamy z kamerového systému totiţ hovoří
jasně. Za měsíc červen byl počet projetých vozidel sečten na 480 tisíc a v měsíci červenci
se tento počet vyšplhal aţ na 580 tisíc, coţ je více neţ alarmující. Na závěr jsem poţádal
pana premiéra, hejtmanku a ministra dopravy o pomoc v této tíţivé situaci a dohodl s nimi
návštěvu v naší obci.
V úterý 20.8.2019 se schůzka uskutečnila, byli projednány moţnosti zřízení nového
přechodu a navrţeny lokality moţného podchodu pod silnicí 1/3. Po prohlídce celého
úseku průtahu obcí přímo v terénu, uznali všichni zúčastnění nutnost řešení této situace a
dohodla se další jednání jak na kraji, tak na ministerstvu dopravy. I kdyţ je jasné, ţe
změny se nedočkáme ze dne na den, pevně věřím, ţe se nejedná o plané sliby a my se
bezpečnějšího pohybu jak chodců, tak vozidel přes tuto komunikaci dočkáme v dohledné
době.
Václav Karda
Okrašlovací spolek v Miličíně oznamuje
Na jaře roku 2019 byl do prodejních míst dodán nový turistický suvenýr - magnetka,
skládající se ze čtyř fotografií. Tuto magnetku si lze s dalšími turistickými suvenýry koupit v
prodejních místech: Motorest Česká Sibiř, „Rumbouda“ Miličín a obecní knihovna nebo
případně na akcích Okrašlovacího spolku Miličín.
Jana Slabá Janoutová
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SDH Malovice
V Malovicích jsme v sobotu 27.7. uspořádali 7. kolo Benešovské hasičské ligy. Celkem se
k nám sjelo 25 muţských a 17 ţenských druţstev. Soutěţ se velice vydařila, jak
organizačně, tak výsledkově. Domácí kluci z Malovic si na své dráze zaběhli pro nový
osobák s časem 17,27 a těsně jim uniklo 1. místo, které brali borci z Daměnic (čas 17,11).
Třetí skončila Špona Chářovice (17,29). I v kategorii ţen se dařilo domácím. Ti s časem
17,84 skončili na 3. místě. Na druhém místě Martomice, které měly stejný čas, ale na
druhém proudu lepší sestřik. Vítězství si odvezly holky z Makova s časem 17,11. Ve finále
na 2B o hodnotné ceny zvítězili kluci z Daměnic (čas 14,80) a holky z Malovic (čas 17,13).
Pro aktuální informace ze soutěţí a veškerého dění nás můţete sledovat na Facebooku a
Instagramu SDH Malovice. Další velkou akcí pro nás bude hasičský ples, který
uspořádáme 28.12. 2019 v miličínské sokolovně.

text a foto Ing.Karel Trefil
Tělocvičná jednota Sokol Miličín informuje, ţe se v sokolovně dokončuje další etapa
opravných a udrţovacích prací. Získali jsme příspěvek od Středočeského kraje ve výši
178.000,-Kč. Celková výše projektu byla stanovena na 226.000,-Kč. Skutečné výdaje se
však vyšplhaly k částce 400.000,-Kč.
Došlo ke kompletní výměně části stropu na galerii v místech nad šatnou a výměně
povrchu podlahy v dalších částech galerie. Povrch celé podlahy na galerii byl obroušen a
natřen. Jednalo se o téměř sto metrů čtverečních zrenovované plochy. Jsou vyměněny
všechny vnitřní dveře, po zednických a malířských pracích se zkompletovala
elektroinstalace v šatně, kam bude mj. instalováno elektrické topení, aby místnost mohla
slouţit i v zimním období jako klubové zázemí. Pánové z Točevovy ulice se svou
neutuchající pílí ve spolupráci s obcí zajistili vodovodní a odpadní přípojku. Byla opravena
část krovu a střechy nad bočním vchodem do budovy – hrozilo zborcení. Pro chybějící
střešní tašky jsme jeli aţ do Chrudimi. Došlo ke znovuobnovení vodovodní přípojky do
objektu – ještě nutno vybudovat šachtík. Zbývá dokončit obloţení stěn na galerii a
výmalba vestibulu.
Děkuji Výboru jednoty za jeho obětavou dobrovolnou práci, obecnímu úřadu za pomoc a
všem řemeslníkům, pomocníkům z řad členů i nečlenů spolku, kteří se na pracích podílejí
a kterým není osud sokolovny lhostejný. Finanční výpomoc poskytl masopustní soubor.
Na úklidovou brigádu svolanou dne 9.8. se dostavilo mnoho našich příznivců, takţe jsme
sokolovnu dokázali zbavit silných nánosů prachu. Byl to radostný pocit a všem děkujeme.
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Zmiňuji i sponzorský dar od slečny Blanky Kramperové, která nám přivezla a darovala
restaurační sklo spolu s dalším vybavením.
Jana Plačková
Volejbal v Miličíně
Volejbalový turnaj o pohár starosty Miličína se stal tradiční akcí na konci prázdnin.
Letos se konal na hřišti pod sokolovnou 24. srpna a jako vţdy ho pořádal volejbalový oddíl
TJ Sokol Miličín.
Čtyři druţstva sloţená z místních borců doplnili obhájci prvního místa a putovního poháru
ze Sedlce. Bohuţel se prvně nesešli volejbalisté z Olbramovic, coţ všechny přítomné
překvapilo. Po upřesnění pravidel a rozlosování vypukla utkání, na která byla radost
pohledět. Týmy získávaly body systémem kaţdý s kaţdým. Na závěr hrála druţstva na
třetím a čtvrtém místě tabulky o konečné 3. místo. Ve finále se o celkové vítězství utkal
první s druhým.
Pořadí druţstev : 1. Prčice
2. Helča team
3. Neoni
4. Junioři
5. Hokejky
Celý den rychle ubíhal, počasí nám přálo, nikdo se nezranil a stále bylo na co dívat.
O občerstvení sportovců a diváků se jako kaţdý rok starostlivě starali sousedé z Točevovy
ulice.
Děkujeme panu starostovi za účast ve hře, poháry a jejich předávání.
Zvláštní poděkování patří divákům z Větrníku.
Největší poděkování ovšem patří všem, kteří mají chuť sportovat a podpořit ţivot v naší
krásné obci.

Za T.J. Sokol Miličín Irena Čeňková

Nohejbalový turnaj na hřišti pod sokolovnou se jiţ tradičně uskutečnil v květnu pod
patronací Točevovy ulice a sportovního ředitele bratra Kobrče, vše pod záštitou T.J. Sokol
Miličín.
Byla to jedna z pěkných sportovních miličínských událostí, účastnilo se devět týmů a
ačkoliv (opět) vyhráli votičtí Kozlíci, druzí votičtí Hekři a třetí Brouci z Týnce, zbylých šest
pozic obsadili místní, coţ je jistě potěšující informace.
Děkujeme všem sportovcům a organizátorům za pěkný den.
J.Plačková
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Setkání včelařů
Zhodnocení uplynulé včelařské sezóny proběhlo na včelařském setkání v Malovicích,
které uspořádal Včelařský spolek Miličín a okolí ve spolupráci s Pracovní společností
nástavkových včelařů CZ.
Poslední srpnovou sobotu proběhlo v Malovicích tradiční setkání včelařů z Miličínska,
kterého se kromě zkušených včelařů zúčastnilo i několik dětských zájemců o včelaření.
Zahájení provedl předseda včelařského spolku Miličín a dále následovaly aktuální
informace s ošetřováním včelstev během roku. Při diskuzi o nemocech včelstev a způsobu
pouţívání různých přípravků k léčení, to vypadalo chvílemi v hasičárně jako ve včelím úlu.
Většina přítomných proto uvítala prohlídku nedalekých stanovišt včelstev malovických
včelařů. Přítel Urban předvedl svůj stojan na úly s praktickou zvedací střechou a
vlastnoručně vyrobené úly.
Také včelám bylo po horkém letním dni teplo, a tak bylo moţné pozorovat, jak odpočívají
na česně úlu.
Potom se uţ všichni těšili na přednášku Miroslava Dvořáka o včelím vosku a výrobě
svíček. Postup odlévání svíček ze včelího vosku do forem a vytvoření svíčky z mezistěn si
mnozí prakticky vyzkoušeli pod dohledem zkušeného učitele včelařství a jeho pomocnice
Štěpánky Peškové z včelařského krouţku Votice.
Zajímavostí byla ochutnávka medoviny bývalého pana řídícího Vančaty z miličínské školy.
Na vkusné etiketě bylo neuvěřitelné datum výroby v roku 1930. Při té příleţitosti bylo
zmíněno, ţe miličínskému včelařskému spolku bude zanedlouho 100 let.
Závěrem byly promítnuty krátké filmy s včelařskou tematikou a pokračovali mezi debaty o
včelaření.
Velký dík patří hasičům za zapůjčení prostoru a malovickým včelařům za přípravu a
hladký průběh setkání. Odměnou bylo všem účastníkům kromě získání nových informací z
oboru i občerstvení a chutné steaky.
Za Včelařský spolek Miličín a okolí
Petr Písařík

Pasování
prvňáčků na čtenáře
24.6. byli pozváni naši prvňáčci s panem učitelem Zbíralem do Obecní knihovny na
slavnostní „Pasování na čtenáře“. Pasování probíhá kaţdý rok před prázdninami. Děti
ukázaly, zda se naučily v první třídě číst a splnily zadané úkoly. Všichni za odměnu
obdrţely diplom, kníţku a dáreček a spokojeně odcházely zpět do školy. Jitka Strusková
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Úspěchy našich školáků v soutěţi Votické talenty 2019: v literární kategorii „Co si
představuji pod pojmem svoboda“ se na krásném druhém místě umístil Tadeáš Dohnal a
vítězstvím zazářila Nela Slabá; čestné uznání obdrţel Petr Kahoun. V kategorii výtvarné
na téma „Jsme ve vesmíru sami?“ určené 5 – 8 letým dětem nám velkou radost prvním
místem učinila Nikola Šlejmarová. Gratulujeme a přejeme další umělecké úspěchy.
AKTUÁLNĚ přinášíme usnesení z posledního zasedání zastupitelstva obce
dne 28.8.2019 :
Starosta seznámil ZO s dalším vývojem projektu kanalizace a ČOV, zaměřují se domovní
přípojky. Zpracovává se projekt na domácí přečerpávací stanice.
 ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 6/2019
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno


ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6016455/3 – Malovice – KNN – parc. č. 6
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
zastoupena na základě plné moci udělené firmě Elektroservis VV s.r.o. se sídlem
Na Výsluní 372, 251 68 Kamenice
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno


ZO projednalo a stanovilo pronájem z uţívání obecních pozemků 1m2 za 2,50Kč
/rok . Toto se netýká pozemků spadajících pod veřejné prostranství, na něţ se
vztahuje vyhláška obce č.3/2012. ZO opět ţádá občany, aby si zkontrolovali
hranice pozemků. Bude probíhat postupná inventarizace obecních pozemků, aby
stav skutečný byl v souladu se stavem právním. Při vyuţívání občanů obecních
pozemků se bude postupovat individuálně. Některé budou určené k prodeji, jiné
k pronájmu. Nedojde-li k dohodě, bude nutné pozemky vyklidit.
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno


ZO bylo seznámeno s předběţnými náklady na nové stavební parcely k „Ţibkovu“.
Cena za prodej se bude pohybovat okolo 1.000,-Kč za 1m2.
 ZO bylo seznámeno a schválilo oddělení části pozemku par. č. 787/9 v k. ú. Miličín,
kde se nachází inţenýrské sítě, od zbytku pozemku. Na pozemek par. č. 787/9
bude poté vyvěšen záměr, cena za stavební pozemek je 1.000,-Kč za 1m2
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno


ZO projednalo ţádost o koupi části pozemku par. č. 1268/34 o výměře 13m2 v k.ú.
Miličín
0 x pro, 8 x proti, 0 x zdrţeno - ţádost byla zamítnuta.
V případě zájmu je moţné si pozemek pronajmout.
 ZO projednalo ţádost o povolení uţívání části pozemku par. č. 2050/2 o výměře
cca 28m2 v k.ú. Miličín po dobu výstavby rodinného domu a souhlasí s vyvěšením
záměru
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno
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ZO projednalo ţádost o koupi části pozemku par. č. 1989/23 v k.ú. Miličín 0 x pro, 8
x proti, 0 x zdrţeno - ţádost byla zamítnuta. V případě zájmu je moţné si pozemek
pronajmout.
ZO vzalo na vědomí ţádost o zařazení do pořadníku o stavební pozemek par. č.
787/9 v k.ú. Miličín.
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku pč. 2052/9 v k. ú. Miličín ze dne 1. 6. 2019, s firmou B-Perspektiva v.o.s.

8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno
 ZO projednalo ţádost o potvrzení dříve vydaného sdělení o volném přístupu na
pozemek pč. 6 v k.ú. Malovice u Miličína z pozemku pč. 587/1 a z pozemku pč.
166/1 v k.ú. Malovice u Miličína. ZO s ţádostí souhlasí.
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno


ZO projednalo ţádost o potvrzení dříve vydaného rozhodnutí na zřízení vodovodu
z obecní studny. ZO souhlasí se zřízením vodovodu z obecní studny
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno


ZO souhlasí s umístěním rodinného domu na parcele č. 6 v k. ú. Malovice u Miličína
dle návrhu situačního schématu
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno
 ZO projednalo ţádost o prodeji parcely č. 168/2 v k. ú. Malovice u Miličína
0 x pro, 7 x proti, 1 x zdrţeno. Ţádost byla dočasně zamítnuta s ohledem
k sousednímu pozemku par.č.167 v k. ú. Malovice u Miličína. Obec je v jednání se
Státním pozemkovým úřadem ohledně pozemku.


ZO projednalo ţádost firmy ESAINVEST s.r.o. o odkoupení nebo dlouhodobý
pronájem pozemku p.č. 2353 o výměře 1.445m2 v k. ú. Miličín za účelem výstavby
samoobsluţné myčky osobních vozidel
0 x pro, 8 x proti, 0 x zdrţeno - ţádost byla zamítnuta.


ZO projednalo ţádost o prodej cca 170m2 a pronájem cca 400m2 části obecního
pozemku pč. 1293/10 v k. ú. Miličín. ZO souhlasí s vyvěšením záměru.
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno


ZO bylo seznámeno se stanoviskem Předsednictva Sokolské ţupy Blanické
k převodu majetku TJ. Sokol Miličín Obci Miličín.



ZO schválilo podání ţádosti Darování majetku Tělocvičné jednoty Sokol Miličín
Obci Miličín. Jedná se o pozemky: parc.č.st.324 o výměře 509 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jehoţ součástí je stavba Miličín č.p. 258, obč.vyb. - parc.č.
1293/16 o výměře 772 m2, zahrada - parc.č. 1293/81 o výměře 981m2, ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno


ZO bylo seznámeno a souhlasí se zpracováním strategie pro obce Mikroregionu
Voticko, která bude následně podkladem pro zpracování veřejné zakázky k
odpadovému hospodářství. Analýzu provede firma ARCH consulting. s.r.o.
Sluštická 873/6, 100 00 Praha 10
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno


ZO projednalo a souhlasí s připojením nemovitosti v Záhoří u Miličína č.p. 39
k obecnímu vodovodu z důvodu rekonstrukce
8 x pro, 0 x proti, 0x zdrţeno


ZO projednalo a souhlasí s umístěním reklamního poutače pro Zahradnictví Miličín
s.r.o.. Bude upřesněno místo a podmínky, kde a jak bude poutač umístěn. ZO
souhlasí s vyvěšením záměru.
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno
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ZO projednalo ţádost SDH Petrovice o finanční příspěvek na akci - dětský den,
který se uskuteční v září. Zároveň schválilo smlouvu na poskytnutí dotace ve výši
2.000,- Kč
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno


Stěţovatelka vznesla námitku proti vystupování pana starosty ohledně škodné
události vytopení bytu při plánované odstávce vody a opravě hydrantu. ZO vzalo
námitku na vědomí a bylo seznámeno se situací, kdy pan starosta zopakoval
nutnost určení viny odborníkem k tomu určeným. Dále je pojistná událost
standardně v řešení pojišťovny Kooperativa a.s.



Na závěr zastupitelstva si vzala slovo Mgr. Jana Slabá Janoutová a oznámila
rezignaci na mandát zastupitele podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí k 28.8.2019. Na uvolněný mandát nastoupí
dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., za odstoupivšího člena zastupitelstva
náhradník z kandidátní listiny téţe volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to
dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.



Další zasedání ZO bude dne 25. 9. 2019 od 18 hod.

Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu knihovnamilicin@tiscali.cz
Uvítáme, pokud nám napíšete podrobnější informace k vašim pořádaným akcím,
možno zasílat i fotografie nebo plakáty.
Rádi přivítáme nové redakční kolegy.
Uzávěrka dalšího čísla je 30.9.2019
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