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Z NAŠÍ OBCE
Vážení spoluobčané, prázdniny jsou za námi a dětem i
nám rodičům začíná snad trošičku klasičtější školní rok.
Jak jistě víte, tyto prázdniny jsme věnovali opravám
v budovách školy.
Vše se nakonec stihlo v termínu a zbývá jen dokončit prostory kotelny a školu
vyzdobit, tak, jak jsou učitelé a žáci zvyklí. Chtěl bych touto formou poděkovat
paní ředitelce, celému pedagogickému sboru, kolektivu školní jídelny,
pracovníkům obce a všem ostatním, kteří se na rekonstrukcích podíleli. Bez
jejich přičinění by se nám otevřít všechny prostory školy jistě nepodařilo. Bylo to
hektické, ale nakonec se vše povedlo. Všem žákům přeji mnoho úspěchů
v novém školním roce a věřím, že se jim v nově vybavených třídách bude líbit.
Další zásadní událostí je zařazení Voticka do pražské integrované dopravy,
které nastalo 22.8.2020. Bohužel jako každou novinku, tak i dopravní integraci
provázejí od začátku lehké zmatky a nejasnosti. Věřím, že se jedná jen o
drobnosti a veškeré problémy se podaří v krátké době vyřešit k plné
spokojenosti cestujících. Na základě některých vašich připomínek jsme se
dohodli s panem Vachtlem, který má integraci dopravy Voticka na starosti, že
uspořádáme 16.9.2020 v miličínské sokolovně od 17.30 hodin veřejnou
schůzku. Zde by vám pan Vachtl vysvětlil výhody, přiblížil celé fungování
pražské
integrované
dopravy
a
zodpověděl vaše případné dotazy.
Závěrem mi dovolte popřát vám krásný
začátek babího léta a pokud možno
klidné září.
.
Václav Karda starosta
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PŘI ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU JSME
SE VRÁTILI K TRADICI
V úterý prvního září 2020 se žáci, učitelé, rodiče
a prarodiče sešli v sokolovně ke slavnostnímu zahájení
školního roku. Dříve tradiční setkávání bylo
v posledních letech nahrazeno shromážděním na
školním dvoře,ale s ohledem na počasí i dokončovací
práce ve škole jsme se letos vrátili opět do sokolovny.
Učitelský sbor nastoupil v rouškách, ale rodiče a děti se mohli o zakrytí
úst rozhodnout sami. Nejdůležitějším úkolem bylo slavnostně přivítat naše
prvňáčky. Všech třináct nových žáčků nastoupilo statečně na pódium. Paní
ředitelka Mgr. Marcela Škramlíková je představila a popřála jim do školních
studií hodně zdaru. Děti za potlesku převzaly od třídní učitelky Mgr. Hany
Beranové šerpu a diplom. Potom jsme si mohli poslechnout stručné informace
o uskutečněné rekonstrukci školy a také o zpřísněných hygienických pravidlech.
K proslovu se připojil i pan starosta Václav Karda. Poděkoval učitelům,
ostatním pracovníkům školy i zapojeným rodinným příslušníkům za
prázdninovou pomoc zejména při úklidu po stavebních úpravách ve škole,
upozornil na dopravní změny a popřál všem do nového školního roku hodně
úspěchů.
Karolína Týleová

Foto T.Klosová
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Sokol a sokolovna

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
29. srpna se na hřišti pod sokolovnou konal volejbalový
turnaj O pohár starosty Miličína. Tato akce se stala tradicí a
závěr prázdnin si bez ní již neumíme představit. Organizace
se opět s nadšením ujali bratři a sestry z Točevovy ulice.
V posledních letech jsme měli štěstí na počasí, ale o letošku se to říci nedá.
V pátek večer začalo pršet a v sobotu ráno to vypadalo, že se zopakuje rok
2010, kdy se pro nepřízeň počasí jedinkrát v historii nehrálo. Začátek se
oddaloval, někdo byl optimista, jiný propadal beznaději, ale všichni chtěli hrát a
tak se nakonec v deset hodin začalo. Hráči i hráčky dokázali, že nejsou z cukru.
Statečně vybírali míč rukama nohama, déšť nedéšť, zima nezima, prostě ukázali
hráčské srdce a mají za to náš obdiv.
Čtyři družstva se utkala systémem každý s každým. Souboje byly vyrovnané
a často rozhodovalo štěstí. Po odehrání základní skupiny začaly boje o
umístění. Nejprve o 3. místo a poté finále, kde se schylovalo k naprosté senzaci.
Miličínské družstvo mohlo poprvé za dobu konání turnaje získat prvenství a
putovní pohár. Nakonec se to těsně nepovedlo, ale úroveň hry je příslibem do
příštího 20.ročníku, kterému by vítězství domácího týmu slušelo.

Foto S.Dostál

Každoročně vyhlašujeme osobnost turnaje. Tentokrát ocenění nezískal
jednotlivec, ale celé družstvo miličínské mládeže, která se neuvěřitelně zlepšuje
a podává stále lepší a lepší výkony.
Pokračování na další straně

3

Konečné pořadí: 1. místo Prčice
3. místo Bezzuzka team

2. místo Helča team
4. místo Johnova smečka

Děkujeme OÚ Miličín za podporu akce, panu starostovi za předání pohárů,
hráčům a hráčkám za sportovní výkony a několika divákům za to, že si udělali
čas a přišli.
Za T.J. Sokol Miličín I. Čeňková

DĚTSKÝ DEN VE SPOLUPRÁCI S VČELAŘSKÝM SPOLKEM MILIČÍN
V sobotu 1. srpna se v Miličíně
na hřišti pod sokolovnou konal již
tradiční Dětský den. Vzhledem
k událostem letošního roku byla
původně akce zrušena, ale
nakonec
se
uskutečnila
v náhradním termínu a povedla se
náramně.
První ročník se konal v roce
2014
pouze
pro
vnoučata
z Točevovky, ale dětí nejen v ulici
přibývá a letos si přišlo na své skoro šedesát dětí z Miličína a okolí. Z nejstarších
vnoučat se pomalu stávají průvodci mladších, pomáhají s organizací a získávají
nové zkušenosti.
Letošní ročník byl výjímečný účastí členů Včelařského spolku Miličín (letos
slaví 100 let od svého založení) a pana Miroslava Dvořáka. Velice rádi jsme
využili jejich nabídky a pozvali je k nám. Naučili jsme se mnoho nového o
včelách a jejich životě. Celé odpoledne zasvěceně a se zápalem vyprávěli o
včelařství a ukazovali včelařské pomůcky a nástroje. Děti si stloukly rámek,
prohlédly prosklený úl s živým včelstvem, poznávaly rostliny a vyplnily pracovní
listy se včelí tématikou. Domů odcházely s novými poznatky, diplomem a
lahvičkou medu.
Včely měly toto odpoledne hlavní roli, ale děti nebyly ochuzeny ani o tradiční
atrakce jako je střelba ze vzduchovky, malování na obličej, rybolov, cukrová
vata, malinovka, domácí cukrářské výrobky atd.
Velice děkuji všem, kteří se podíleli na úspěšném odpoledni. Velké
poděkování patří především včelařům, kteří se postarali o zajímavý program.
Snad se jim u nás líbilo a zavítají mezi nás i za rok.
Text a foto Irena Čeňková
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DĚTSKÝ DEN V PETROVICÍCH
V sobotu 29.8.20 se v Petrovicích konal již tradiční Dětský den. Olina
Votápková jako hlavní organizátorka měla s celou akcí plné ruce práce. Počasí
nebylo letos také z nejlepších, ale co je důležité, akce se povedla! 25 dětských
očí může vyprávět. Déšť? Nevadí. Postavily se stany. Vítr? Nevadí. Půjdeme se
schovat do hasičárny. A tak se střílelo a házelo a malovalo. Najednou tady bylo
spoustu broučků, kočiček, čertíků a další veselé pomalované tváře dětí. Do toho
drkotal starý trakař, který bůhví kde někdo vyhrabal. A děti se vozily a řádily, jak
jim to sluší nejvíce. A do všeho se návsí linula vůně pečené kýty. To si petrovičtí
hasiči udělali radost a po čase zase něco upekli. A pak byl večer, děti šly spát.
Ne tak žízniví hasiči. Padnul první sud, hop, načneme další. I soutěže
pokračovaly. To když se pánové rozhodli předvést své střelecké umění a pálili
ze vzduchovky o sto šest. Sice vzdálenou plechovku trefilo jen pár, ale nikomu
nevystřelili ani oko a ani nikdo nekvičel s brokem v zadku. Takže – úspěch. A
byla půlnoc a byl čas jít spát. Po sousedsku se lidi rozloučili a nejistým krokem
vyrazili domů. Jak ten svět umí být fajn …
-td-

PŘEDSEDA SE ŽENÍ
Tak už je to tady.
Předseda se oženil.
Před chvilkou ještě
drnčel po návsi na
tříkolce a teď je z něj
mladý pantáta. O kom
že je řeč? Přeci Jirka
Brožek! Před pár dny
do toho praštil. Ve
čtvrtek, to byl na
Klokotech
volný
termín. A vzhledem
k požehnanému stavu
nevěsty nebyl čas na
dlouhé čekání. Obřad,
co víme, byl krásný.
Bystrý mladý farář dal
obřadu při zachování důstojnosti trochu i civilní háv. Nešetřil ani svěcenou
vodou a nejeden svatebčan byl v tom horku vděčný za každou kapku osvěžení.
Svědek, Tom Korešů, by mohl vyprávět. A pak obřad skončil a ženich, nevěsta
a hosté se vyhrnuli ven. Ale ouha, ženichu. Tak jednoduché to nebude: přes
cestu lano a značka STOP s informací – výběr dluhů. To si petrovická chasa na
předsedu počkala.
To by tak hrálo, holenku, abys nám nic nedal! A tu již přichází přísný výběrčí.
Břicho mu leze ze saka, kravata uvázaná nakřivo, ale přísný výraz v obličeji
značí, že to bude mít ženich drahé.
Pokračování na další straně
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„Tak, pane ženichu, vy jste chtěl utéci do stavu manželského, aniž byste
vyrovnal své dluhy? Tak to ne! Mé jméno je JUDr. Břetislav Bulík a právě takové
panáčky jako jste vy po okrese naháním…“ A pak to přišlo.
Chudák Jirka doplácel dluhy z hospody, pro Jendyse musel sehnat flašku
rumu, pro Tomáše 20 kilo kukuřice, i revizní výbor hasičů se ozval
s pohledávkou 383,- Kč a další. No a pak JUDr.Bulík uznal, že má vše srovnané
a pustil Jirku do dalšího kola. Tak si Jirka pronajal trakař a svezl nevěstu k další
– poslední metě. Tou byla šňůra s dudlíky, panenkami a jinými dětskými
hračkami. I tu musel Jirka vykoupit a pak konečně byl i chasou uznán jako
způsobilý k manželskému životu!
A hned v sobotu další svatba. To si Kuba Kopecký odvážel z Petrovic do
Řemíčova Šárku Matouškovou. A zase tu byl JUDr. Bulík, a Kuba platil dluhy, a
taky se na něj provalilo, že prodal pytel hnoje, který nedodal. A taky že nosí do
hospody podloudně svojí kořalku a další hříchy. Jo, Kubíku, za všechno se platí!
Kubo, Šárko, Jirko, Verčo - ať máte v životě veselo, jako jste měli o svatbě. A
ať vám na váš svatební den zůstanou jen ty nejlepší vzpomínky!
-td-

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ V MALOVICÍCH
V pátek 28. srpna, na závěr prázdnin, se v Malovicích na návsi u nového
dětského hřiště konalo již tradiční sousedské posezení. Jedná se o akci, kdy se
sejdou všichni místní obyvatelé bez rozdílu, zda se jedná o stálého obyvatele či
dojíždějícího do místní chaty či chalupy. Koupí se sud, každý přinese něco k
zakousnutí a společně si užijeme pěkný večer. Tentokrát nás bohužel vyhnal
déšť, takže jsem vzali za vděk blízkou Jenšíkovu stodolu. Nicméně jsme si to
všichni moc užili a někteří dokonce pokračovali ještě druhý den v sobotu.
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BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA V MALOVICÍCH
Předposlední prázdninový víkend byl pro nás opravdu zatěžkávací
zkouškou. A to proto, že jsme si vymysleli, že uspořádáme nedělní soutěž se
sobotním mejdanem.
Ale vezměme to popořádku. Náročné páteční přípravy celého areálu jsou již
klasika. V sobotu ráno odjezd na soutěž do Daměnic. Tam kluci dávají
vysokou sedmnáctku 17,93 (PP 17,84), berou 5. místo a už to zase peláší do
Malovic připravovat na večer. Holky tam fláknou 17,75 (LP 16,99), které
znamená 2. místo a 8 bodů do tabulky.
Mezitím už je v Malovicích vše připravené a postupně se začínají sjíždět první
družstva. Nutno podotknout, že z nahlášených asi 7 týmů jich je ve finále
poněkud víc. K tomu lidé z okolí a o zábavu je postaráno. Pivo teče proudem,
lidi se baví, duha svítí, hudba hraje. Nakonec je z toho neskutečná párty, která
končí až v ranních hodinách.
Uff, v 7 vstávačka a jde se připravovat nedělní soutěž, na kterou nakonec
zavítalo 42 družstev mužů a žen. Domácí kluci tradičně první na startu už
značně unavení. Nakonec s prostřikem dávají 18,54 (LP 17,63) a končí na 7.
místě. Vítězství si odváží kluci z Tomic za čas 17,38.
I v kategorii žen jdou naše holky na start jako první a hned časem 17,16 (PP
16,66) ukazují, že to jde. Do konce soutěže padají u holek krásné časy, ale
naše květinky to již neohrozí a berou zaslouženě 1. místo.
Ve finálovém rozstřelu už se jim bohužel tolik nedařilo. Naopak ve finále
kategorie mužů na 2B padl krásný čas 14,16 od kluků ze Špony Chářovice.
Ještě před vyhlášením nás spláchl jeden "jarní" deštíček a už jsme se mohli
opět pustit do práce. Tentokrát uklidit celý areál. To už vážně sil moc
nezbývalo, ale zvládlo se to.
Děkujeme všem, co se do této akce zapojili a pomohli. Zároveň velké
poděkování patří obci Miličín, bez které bychom tuto akci jen těžko zvládli
uspořádat. Doufáme, že se Vám u nás líbilo a snad se uvidíme zase za rok.
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LITERÁRNÍ OKÉNKO
V r.2008 vyšla v anglickém originále výpravná, obrazová publikace „The
Vatican“ od autora P. Michaela Collinse. V českém překladu s názvem „Vatikán“
a podtitulem „Tajemství a poklady svatého města“, vyšla kniha v r. 2014.
Autor provází čtenáře zákulisím tohoto unikátního města a nabízí pohled na
osobnost papeže.
Jednotlivé kapitoly obsahují informace o vatikánském kalendáři, dějinách
města, architektuře a jeho pokladech. Dvě kapitoly seznamují čtenáře
s každodenním životem lidí uvnitř hradeb města a vykonavateli jedinečných
profesí, kteří pečují o vatikánské sbírky a zajišťují chod města.
Kniha obsahuje také přehledný seznam papežů a slovníček pojmů.
Fotografická část knihy pak představuje přidanou hodnotu publikace. Ve vysoké
kvalitě zachycuje zajímavé detaily architektonických skvostů Vatikánu a
církevních obřadů.
Vím, že osobní zážitek je nenahraditelný, ale vzhledem k aktuálnímu riziku
cestování můžete cestovat alespoň prostřednictvím této knihy.
Blanka Kocourková

NOVÝ PROVOZ KNIHOVNY
Od 1. září 2020 funguje naše obecní knihovna v těchto časech (došlo k úpravě):

Pondělí – 7.30 - 9.30
Úterý – 14.00 - 16.00
Čtvrtek – 16.00 – 18.00
PRO DĚTI
Prázdniny jsou již za námi, děti úspěšně zahájily školní rok a léto se pomalu
mění na podzim. I tak se ale můžete vydat na příjemnou procházku po hrázi
Novoměstského
rybníka a užít si
s dětmi
chvilku
radovánek na hřišti
na
Sychravech,
kde přibyla další
atrakce. Za účasti
místních
dobrovolníků
se
zde postavil dětský
domeček
se
skluzavkou a houpačkami. A ten, kdo často chodívá přes parkoviště ke hřbitovu,
určitě pozná kmen staré lípy, kterou jsme byli nuceni porazit. Starý vykotlaný
kmen ještě poslouží jako prolézačka pro děti nebo jako hezký doplněk do
prostoru k odpočinku a hraní.
– kr -
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28. ZÁŘÍ SI PŘIPOMENEME SVÁTEK SV. VÁCLAVA
Co říkají lidové pranostiky… „Přijde Václav – kamna připrav“
„Na svatého Václava bývá bláta záplava“

Svatý Václav a hora Blaník
Když vzpomínáme na svatého Václava, nemůžeme opomenout ani horu
Blaník, ke které se váže jedna svatováclavská legenda. Ve Starých pověstech
českých se praví: „Až bude české zemi nejhůř, až bude tísněna cizími vojsky ze
čtyř stran, až Praha zanikne a vozka zapráská bičem na místě, kde stávala, až
budou Čechy jen tak velké, že se vejdou na jediný vůz, až se rybník u Býkovic
po okraj naplní krví – teprve potom se na Blaníku zazelená suchý dub, vyschlý
pramen vytryskne a rytíři, spící v nitru hory, procitnou a v čele s knížetem
Václavem
vyjedou
na
pomoc.“
Tato pověst o Blanických rytířích se šíří z generace na generaci již celá
staletí. Prapůvod pověsti vznikl zřejmě v 15. století vypravováním prostých lidí
na základě událostí, kdy došlo téměř až zázračným způsobem u vesnice
Býkovice, která leží na jihovýchodním úpatí hory Blaník, k porážce
nepřátelského
vojska.
Nejemotivněji samozřejmě legenda působila v devatenáctém století v době,
kdy byl český národ utiskován a bojoval o své bytí a nebytí, o zachování jazyka,
kultury, historických tradic i svou svébytnost. Právě v té době legenda o
svatováclavském vojsku zazněla v tónech známé Smetanovy symfonické
básně, v Jiráskových pověstech a v romantických obrazech Julia Mařáka.
Převzato se svolením z www.ceske-tradice.cz
__________________________________________________________________

INFORMACE Z USNESENÍ Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MILIČÍN KONANÉHO DNE 26. 8. 2020
Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, p. Zíka, p. Rytíř,
Ing. Trefil, p. Cikhart, p. Štégr
Omluven: Ing. Brožek; Ověřovatelé zápisu: p. Štégr, p. Zíka
zapisovatel:p.Matoušková
1.Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
3. Zapisovatel – návrh – Matoušková – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – p. Štégr, p. Zíka
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 24. 6. 2020
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 5/2020
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
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6. Během letních prázdnin probíhala rekonstrukce ZŠ Miličín, blížší info najdete na
stránkách školy https://www.skolamilicin.cz/fotogalerie/skolni-rok-20192020/rekonstrukce-skoly-246cs.html
7.1. ZO schválilo prodej obecního pozemku pč.1989/12 v k. ú. Miličín o výměře 32
m2. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru. - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.2. ZO schválilo kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku pč.1989/1 v k. ú.
Miličín o výměře 14 m2; obecního pozemku pč. 1989/8 v k. ú. Miličín o výměře 29 m2;
pč. 1989/9 v k. ú. Miličín o výměře 36 m2; pč. 1989/10 v k.ú. Miličín o výměře 31 m2 a
obecního pozemku pč. 1989/11 v k. ú. Miličín o výměře 30 m2; pč.1989/12 v k. ú.
Miličín o výměře 32 m2; pč. 1989/13 v k. ú. Miličín o výměře 31 m2; pč. 1989/14 v k. ú.
Miličín o výměře 43 m2; pč. 1989/15 v k. ú. Miličín o výměře 9 m2. Jedná se o
předzahrádky a vjezdy k nemovitostem, které mají žadatelé zaploceny.
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7.3. ZO schválilo kupní a směnnou smlouvu na část obecního pozemku pč. 617 za část
pozemku st.76/1 v k.ú. Petrovice u Miličína o výměře 11m2 část obecního pozemku pč.
617 o výměře 207m2 k.ú. Petrovice u Miličína dle znaleckého posudku č. 5338/25/2020
za výslednou cenu 1.091,- Kč a 60.715,- Kč. Kupní cena bude zaplacena jednorázově
převodem na účet. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru.
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.4. ZO schválilo Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě na pacht pozemků ze dne 1. 11. 2013
na prodloužení pachtovní smlouvy s termínem do 30. 9. 2025. Cena pachtovného činí
3.200,-Kč/ha/rok bez DPH. S účinností od 1. 10. 2022 bude tento dodatek opět
projednán na zasedání ZO s možností navýšení až o 30%, za další 2 roky rovněž až o
30%. Obec si vymiňuje po vzájemné dohodě vysázení alejí na uvedených pozemcích. 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.5. ZO projednalo žádost o prodej části obecního pozemku pč.1989/1 v k. ú. Miličín
o výměře 40 m2. ZO souhlasí s vyvěšení záměru.
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.6. ZO schválilo koupi a směnu na část obecního pozemku pč. 1293/3 o výměře 41m2
a část obecního pozemku pč. 46/1 o výměře 5m2 a pozemky pč. 1078/6 o výměře
32m2 a část pozemku pč. 44 o výměře 2m2 vše v k.ú. Miličín. ZO souhlasí s vyvěšením
záměru. - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.7. ZO projednalo a schválilo koupi pozemku p.č. 1293/83 o výměře 187m2 v k.ú.
Miličín. Pozemek je veden v územním plánu jako „Dopravní infrastruktura – silniční“.
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.8. ZO projednalo a schválilo Prohlášení vlastníka sousedních nemovitostí s uvedeným
stavebním záměrem souhlasí a nemá námitek ke stavbě rodinného domu. - 7 x pro, 0
x proti, 1 x zdrženo
7.9. ZO schválilo připojení pozemku pč. 1293/867 v k.ú. Miličín na vodovodní řád,
uděluje souhlasné stanovisko s vybudováním vlastní vertikální kořenové čističky
odpadních vod. - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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7.10. ZO projednalo a souhlasí se směnou pozemků mezi obcí Miličín a žadatelem
jedná se o část obecního pozemku pč. 444 a část pozemku pč. 71/2 v k.ú. Petrovice u
Miličína. ZO souhlasí s vyvěšením záměru. - 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
8.1. ZO projednalo a souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o realizaci náhradních
přístupů na pozemky, které budou znepřístupněny při stavbě dálnice „D3 0305/I
Voračice – Nová Hospoda“, s firmou Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o. Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4. - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.2. ZO schválilo ukončení nájmu s firmou Europlakát spol. s r.o., Rohanské nábřeží
678/25, 186 00 Praha 8, ke smlouvě na pronájem plochy ze dne 12.8. 2005 na p. č.
1295/29 o výměře 6m2 v k.ú. Miličín a ze dne 28.11.2005 na p.č. 1295/29 v k.ú. Miličín
o výměře 12m2 za účelem umístění dvou reklamních zařízení. Termín ukončení nájmu
je 31.12.2020. - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.3. ZO vzalo na vědomí žádost o řešení přístupové komunikace k nemovitostem a
její údržbu. Na základě místního šetření bude rozhodnuto o dalším postupu.
8.4. ZO již projednalo na svém zasedání dne 21. 6. 2017 žádost na úpravu kanalizačního
toku odpadních vod v Miličíně. ZO bere žádost na vědomí. Situace se bude řešit
v rámci výstavby nové kanalizační sítě k čističce odpadních vod. Stávající kanalizace
bude přeložena.
8.5. ZO projednalo žádost o povolení dřevostavby v hranicích pozemku p.č. 93/1 v k.
ú. Miličín. ZO souhlasí se stavbou dle přiložené dokumentace. Povolení stavby
uděluje stavební úřad Votice. - 5 x pro, 0 x proti, 3 x zdrženo
8.6. ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a akci Stavební úpravy
vytápěcího systému ZŠ Miličín – 2. Etapa, ev. č. FOV/OBV/042230/2020. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.7. ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci Rekonstrukce
střechy požární zbrojnice, ev. č. FOV/OBV/042966/2020. Souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. - 8 x pro, 0 x proti,
0 x zdrženo
8.8. ZO projednalo a souhlasí se Smlouvou o dílo na provedení těžby, manipulaci
harvestorem a rozřezání dřevní hmoty s firmou FOREST SYSTEM s.r.o., 391 43 Vilice
č.p. 44, IČO 07021119. - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9. Další zasedání ZO bude 23. 9. 2020 od 18 hod
Zapsala: H.Matoušková
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4 . ROČNÍK MEMORIÁLU VÁCLAVA BABICKÉHO
V sobotu 19. září 2020 od 9:00 hod.
na hřišti „pod sokolovnou“ v Miličíně.
Přihlášení družstev na tel. čísle : +420 723 208 835 – V. Kobrč
Maximálně pro 12 prvních přihlášených družstev.
(Registrace družstev od 8:00 hod., startovné tříčlenného družstva 150,- Kč)
! OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !

____________________________________________________________
AKTUÁLNĚ
 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
 prosíme zejména mladé návštěvníky hřiště a pergoly pod sokolovnou, aby
při odchodu dbali na pořádek
 v zasedací místnosti OÚ lze do 18.9. shlédnout výstavu včelařského spolku
uspořádanou k významnému výročí sta let existence
 16.9.2020 od 17.30 hod se v místní sokolovně bude konat beseda
k problematice dopravní obslužnosti, brožury s jízdními řády zdarma
k vyzvednutí na OÚ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea:
paní Věra Strusková – 80 let - přejeme pevné zdraví!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
knihovnamilicin@tiscali.cz
Miličínský zpravodaj č.9/2020. Měsíčník, vydávaný vždy 8. den v měsíci.
Vydává Obec Miličín, IČO 00232238, Miličín 1, 25786 Ev. č.: MK ČR E 23911
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