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MINISTR HAVLÍČEK NA NÁVŠTĚVĚ VOTIC
Votice: Vicepremiér, ministr dopravy, průmyslu a obchodu
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA navštívil v pátek 27.
srpna 2021 Votice. Pan ministr se nejdříve sešel se zástupci
města na železniční stanici na Beztahově a následovalo
setkání s místními podnikateli v závodu Mokate.
Setkání na Beztahově se zúčastnil i senátor za volební obvod č.13 Mgr. Jaroslav
Větrovský, starosta Miličína Václav Karda a bývalá hejtmanka Středočeského kraje Ing.
Jaroslava Pokorná Jermanová. Za Votice nemohl chybět starosta města Jiří Slavík,
místostarostové Jan Kučera a Bc. Jaroslava Pokorná a radní Jana Zelenková. Téma
schůzky bylo jasné, zastavování rychlíků R17 ve Voticích, výstavba dopravního terminálu,
dálnice D3, protihluková opatření pro Votice a dopravní řešení Miličína.
„Pan ministr Havlíček nám na Beztahově sdělil, že on osobně dvojí zastavování rychlíků
podporuje, vidí v něm logiku a bude se snažit prosadit v rámci ministerstva výjimku,
obdobnou jako v minulosti dostala Planá nad Lužnicí. Pan ministr vůli prosadit dvojí
zastavení v Olbramovicích i Voticích následně zmínil i na setkání s podnikateli, věřím
tedy, že tento záměr skutečně podporuje a my se tak rychlíků brzy dočkáme. Zastavování
rychlíků ve Voticích jsem na jednání razantně prosazoval a budu v tom pokračovat i
nadále. Nemůžu nezmínit, že jsme pana ministra informovali o tom, že zrušení zastavení
rychlíků v Olbramovicích je pro nás nepřípustné,“ nastiňuje hlavní bod jednání starosta
Jiří Slavík.
„Větší část mého senátního obvodu trpí nadměrnou automobilovou a kamionovou
dopravou, mluvím o zcela nevyhovujícím průtahu komunikaci I/3 Miličínem, nebo třeba o
hlukové zátěži pro Votice a nebezpečném přecházení I/3 v Radošovicích a Tožicích. Proto
jsem já i moji kolegové požádali pana ministra, aby byla dálnice D3 připravována, co se
týče administrativy i faktické výstavby, etapovitě. Na Voticku a Vožicku potřebujeme
dálnici D3 co nejdříve a nemůžeme čekat na to, až se obce u Prahy domluví,“ pokračuje
o dalším neméně důležitém bodu jednání senátor Mgr. Jaroslav Větrovský. O aktuálním
stavu připravenosti jednotlivých úseků dálnice informoval ministr Havlíček.
Pokračování na další straně
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Průtah Miličínem a hluk z I/3 pro Votice zaměstnal účastníky jednání poměrně dlouhou
dobu. „Nyní řešený obchvat Miličína by situaci sice pomohl vyřešit, ale vzhledem k tomu,
že je nyní ve stádiu myšlenek, je jeho výstavba v nedohlednu. Bude se jednat o další
nesmyslný zásah do krajiny s mimořádně vysokými finančními náklady. Samotná dálnice
D3 se stejně jednou postaví a pak přijdou vynaložené miliardy do obchvatu vniveč.
Nejlepším obchvatem Miličína je dálnice D3,“ sdělil ministrovi dopravy starosta Miličína
Václav Karda.
Pan ministr se následně podepsal do pamětní knihy města Votic a účastníci jednání se
přesunuli na setkání s podnikateli do Mokate, kde na pana ministra čekalo cca 20 místních
podnikatelů. Tématem této schůzky bylo odborné vzdělávání, ekonomické dopady
COVID-19, nutnost zjednodušení administrativy pro zajištění zahraničních pracovníků,
obnovené mistrovské zkoušky, moderní technologie, investice do přidané hodnoty a státní
dluh.

Text: Jan Vachtl

Foto: Jitka Maršíčková

AKCE POKRAČUJE
Každý z nás má možnost zapojit se individuálně
třeba před vlastním domem.
Několik brigád již proběhlo, za což patří všem veliký dík.

„Hodina třináct pro Moravu“
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První školní den byl opravdu podzimní
Ve středu prvního září 2021 začal nejen nový
školní rok, ale také meteorologický podzim.
Předvedl se v plné kráse – slunečný, barevný,
větrný a velmi chladný, naštěstí však bez deště.
Letos se žáci, učitelé, rodiče a prarodiče opět
sešli k zahájení na školním dvoře, jenom trošku
jinak než v jiných letech. Na začátku dne se totiž museli téměř všichni žáci od 2. do
9. ročníku nejdříve otestovat ve svých třídách. Po hodině se vydali ven, kde je
přivítala paní ředitelka a pan starosta. Prvňáčci tradičně převzali diplom a šerpu,
tentokrát z rukou nové třídní učitelky Mgr. Petry Pohanové; další pomůcky, výtvarné
potřeby, knížky a sešity dostali ve třídě.
Po slavnostním shromáždění se děti odebraly domů a pedagogický sbor zpět
do školy dokončit přípravy k zahájení výuky. Myslím, že si všichni přejeme, aby
vyučování v novém školním roce probíhalo normálně, v kolektivu spolužáků a
učitelů, bez koronavirových omezení a opatření.
Text: Karolína Týleová, foto: J.Plačková
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SETKÁNÍ
V srpnu se na svém pravidelném setkání sešly bývalé paní učitelky
(Barešová,Červová, Grulichová, Kořínková, Pavlíková, Šabatková, Wiederová) a
paní ředitelky (Cikhartová, Pazderová) z miličínské základní školy a mateřské
školy. Společně si zavzpomínaly na 60.,70. a 80 léta minulého století, kdy
v Miličíně působily.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------DALŠÍ VYDAŘENÁ AKCE

Je to neuvěřitelné, ale na hřišti pod sokolovnou se
konal již 20. ročník volejbalového turnaje O Pohár
starosty Miličína. Na 21.8. jsme objednali krásné počasí,
pozvali pět družstev, připravili jídlo a pití a těšili se na
příjemně prožitý den.
Hrálo se od rána do večera a hráči a hráčky podávali
výborné výkony. V závěru byli sice trochu unaveni, ale zato spokojeni, že si spolu
pěkně zahráli.
Pokračování na další straně
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Ale nejen hráči podávali po celý den výborné výkony - Láďa pískal, Dana pekla, Pavel
moderoval, Karel točil, Standa smažil, Hanka otáčela, Irena zapisovala, Věrka míchala,
Dana obsluhovala, Míra dohlížel, Václav hrál, Jana nadepisovala a Ríša s Romanou
fandili.
Ambice na dobré umístění měli všichni, některá utkání byla velice vyrovnaná, ale
konečné pořadí bylo nakonec spravedlivé. Vyhrál Blue team, který byl složený na poslední
chvíli z místních i přespolních hráčů a báječně se sehrál, druhé místo obsadili Prčický,
bronz si odvážel Ámos team do Votic. Brambory tentokrát zbyly na Helča team a cenu
útěchy přebírala Johnova smečka. Naše mládí opět hrálo výborně a pokud vydrží, je jen
otázkou času, kdy se začne umísťovat na předních příčkách.
Závěrem bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Miličín za krásné poháry,
organizátorům za zajištění akce, sportovcům za skvělou hru a divákům za účast a fandění.
Zvláštní poděkování patří tradičním a nám milým návštěvníkům z družebního Větrníku.
Poslední letošní akcí na hřišti pod sokolovnou bude 18.září Memoriál Václava
Babického – turnaj v nohejbalu.

Za TJ Sokol Miličín I. Čeňková
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MALOVICKÉ HASIČSKÉ OKÉNKO
Po delší přestávce na přelomu prázdniny jsme pokračovali v bojích na Benešovské
hasičské lize. Celý ročník jsme zakončili u nás v Malovicích poslední prázdninovou
sobotu. Ze všech soutěží jsou ke shlédnutí videa na našem YouTube kanálu a fotky na
portálu Rajče.
Konečné pořadí BNL 2021:
Muži (20 týmů): 1. Sedlčany 127 b., 2. Zdislavice A 118 b., 3. Daměnice 98 b., ...8.
Malovice 63 b.
Ženy (10 týmů): 1. MarTomice 91 b., 2. Chlum 81 b., 3. Dalovy 81 b., ...8. Malovice 34 b.
5. kolo Benešovské hasičské ligy – Načeradec 7.8.
Po třítýdenní dovolené jsme se opět vrátili na hasičské dráhy. Tentokrát nás čekala
noční soutěž v Načeradci. Zde šly první na řadu naše holky. Na základně sice trochu
problémy s košíkem, ale holky odbíhají bez problémů. Lucka tam posílá vodu, holky
vepředu na místech, ale... pravý terč se bohužel ne a ne rozsvítit. Nakonec svítí až v čase
23,19 (LP 18,17) což znamená 7. místo. Nutno podotknout, že s pravým terčem měly
problémy snad všechna družstva. Po asi pěti útocích mužů se přihnal velký déšť, který
soutěž na dlouhou dobu zastavil. Po pauze už šli na řadu i naši kluci, u kterých byl bohužel
naprosto totožný problém jako u holek. Ten zakletý pravý terč, který se opět rozsvítil až v
čase 21,70 (LP 18,14). To bohužel stačí až na 14. místo. Každopádně díky Honzovi ze
Sedlčan za pomoc.
6. kolo Benešovské hasičské ligy – Makov 14.8.
Tento víkend nás čekalo jediné dvojkolo letošního ročníku. Začínali jsme denní soutěží
na extra rychlé dráze v Makově. Kluci to víceméně potvrdili, protože na levém proudu bylo
16,90. Na pravém však 17,75 a bylo z toho 8. místo. Po odmítnutí některých týmů si kluci
zaběhli ještě rozstřel na 2B, kde si na proudu odbyl premiéru Matěj, který běžně běhá
savice. Sice pár otáček na základně, ale nakonec to zvládl perfektně.
Holkám to bohužel poslední dobou moc „nelepí“. I v Makově se bohužel něco nepovedlo.
Tentokrát byl problém na rozdělovači a tak končí s časem 22,88 (LP 21,94) na 9. místě.
7. kolo Benešovské hasičské ligy – Jankov (noční) 14.8.
Po koupačce a zastávce na jídlo následoval přesun do Jankova na tradiční noční
soutěž. Nutno říci, že dráha i osvětlení bylo letos na perfektní úrovni. A konečně zde bylo
taky teplo.
Děvčata vstříc lepším zítřkům vybíhají ještě za světla. Ani tady se však nedaří smůlu
prolomit. Tentokrát ale za to tak úplně nemohli holky, jako problikávající terče, které
zmátly nejednu závodnici. Bohužel s tím se nedá nic dělat a musíme to zlomit příště.
Tentokrát čas 22,17 (LP 19,40) a 8. místo.
Naopak kluci konečně zabrali. Ve tmě letěli jak střely, proudaři se sešli a byla z toho
nakonec bedna za 3. místo s časem 17,56 (LP 17,13). Nějaké body tedy připlavaly a už
se nám dýchá o něco lépe.
Pokračování na další straně
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8. kolo Benešovské hasičské ligy – Miřetice 21.8.
Na soutěž 21. 8. v Miřeticích odjíždíme s pocitem, že už by to sakra chtělo urvat nějaké
ty bodíky do tabulky. Už při příjezdu panuje v týmu dobrá nálada a formu taky cítíme v
kostech, teď už to tam jen stříknout. První jdou na řadu kluci se startovním číslem 8. Asi
to není náhoda, ale i v konečném pořadí končí na skvělém 8. místě s časem PP 17:77
(LP 17:32). Ještě že jdou kluci příští týden na domácí soutěži 1. - to musí něco znamenat.
A s osmým místem berou tak cenných 8 bodů do tabulky, kde se nyní nachází na 9. místě.
Holky jdou na start jako obvykle třetí. Na rozdělovači máme půjčenou osvědčenou
Kačku Šandovou z Chlumu a tímto jí moc děkujeme za výpomoc. Zadek s návratem naší
mamimy Žáni bez problémů, bohužel Majda na proudu špatně chytá klubo a vepředu na
proudu se dělá velký uzel. Holky to ale nevzdaly a dokončily v čase LP 47:22 (PP 46:54)
- bohužel 10. místo a těsně za bodovanými příčkami.
9. kolo Benešovské hasičské ligy – Malovice 28.8.
Náročný víkend nás čekal poslední prázdninový týden. Již podeváté se do Malovic
sjíždí ty nejlepší hasičské týmy z Benešovska a okolí. Tentokrát na poslední finálové kolo
BNL. Domácí kluci tradičně první na startu, základna klapla na jedničku a Petr posílá vodu
dopředu. Bohužel nás opět trochu potrápila mířidla, a tak s časem 18,29 (LP 17,51)
končíme na překvapivém 6. místě. Nakonec ještě v rozstřelu na 2B stejná
pohádka...všechno v pohodě, jen nejde trefit ty terče. Čas 15,59 (PP 15,29). V soutěži
vítězí letci z Drahňovic, druhé Daměnice a bronz berou Nalžovice.
Našim holkám bohužel tahle sezóna vůbec nevycházela a nepodařilo se to zlomit ani
doma. Hezky rozeběhnutý útok, na proudu se však nepodařilo udržet proudnici a ta už jen
lítala. Takže neplatný pokus. Na třetím místě v soutěži končí Chlum, druhé Ratměřice a
vítězství si odváží děvčata z Martomic (Martinice + Tomice), které se zároveň stávají
novými mistryněmi BNL. Gratulujeme!

Pokračování na další straně.
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Po vyhlášení jsme pokračovali Malovickým trojbojem, kde se soutěžilo v pití piva,
zatloukání hřebíků a přendavání lahví z basy do basy. A dle ohlasů vypadalo, že se i tato
soutěž povedla. No a den jsme zakončili afterparty jak se patří, protože se vypilo snad
úplně všechno, co jsme v Malovicích našli. Příště nebudeme zjišťovat kolik přijde lidí, ale
jak velkou žízeň budou mít.
Upřímně děkujeme všem, co se zúčastnili a podpořili nás.
K.T.

PETROVICE

Pozvánka na Velký závod malých motorek v Petrovicích
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční Velký závod malých motorek, který se
uskuteční dne 2/10/21 v Petrovicích. Organizační výbor ještě upřesňuje trasu a
čas startu, v každém případě však bude připravena spousta cen a také
výborné občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. Závodníci se mohou registrovat
na tel. 734 400 208. Jen připomínáme, že závod je určený pro standardní stroje
Pionýr, Moped, případně Mustang s obsahem max. 50 cm³.
Za organizační výbor vás zdraví Vojta Votápek
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MĚSTEČKO MÉHO MLÁDÍ – ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Hlavní pouťový provoz nastal po skončení velké
mše. Jakmile lidé opouštěli kostel, spustily muziky
ve třech hospodách skočnou. Chasa pak
přecházela z hospody do hospody a po cestě
mládenci kupovali svým dívkám u stánků perníková
srdce, sladké pečivo nebo aspoň za dva tři krejcary
větrové certle aneb pepřenky, zvané husí hovínka.
V tuto dobu však již obyčejně byly naše finanční
možnosti vyčerpány.
Zkoušeli jsme ještě doma, v hliněném prasátku,
naší pokladnici, nezbyla-li nějaká zapomenutá
mince, ale marně. Potom jsme zkoušeli vymámit od
maminky nějaký příspěvek – také marně!
Našli jsme si tedy jiná rozptýlení, která nás nic nestála.
Chodili jsme od stánku ku stánku a všude jsme vyposlechli trhovce, kteří,
nabízejíce své zboží, pronášeli zajímavé řeči, hledíce jeden druhého přetrumfnout.
Tak například jeden vyvolával: „Rrrračte, pánové a dámy – rrračte – tady je to
americké cucání, červený, zelený a bílý – jak se komu líbí! Cucá celá rodina celej
tejden – a v sobotu zbude ještě na Frantu!“
Jiný zase, házeje koupené bonbony zákazníkovi do sáčku, vykřikoval. „A ještě
jeden pro Honzíka – ještě jeden pro Karlíka – ještě jeden pro Pepíka! Ale to všechno
nic není! Tady máme ještě jeden pro Andulu, ještě jeden pro Kačenu a ještě jeden
pro Mařenu! Ale to ještě nic není! Tady ještě je jeden pro mámu – jeden pro tátu –
a ještě jeden pro babičku a ještě jeden pro dědečka!“
Vedle něho si jiný trhovec div neroztrhl pusu: „Láda, láda, čokoláda! Co má každá
dáma ráda! Pravá vanilková velejemná konkurenční čokoláda! Kam koukáte? Tady
je to, co hledáte! Tady je ta láce na hromádce!“… až uši zaléhaly.
Postávali jsme také před hospodama v naději, že se chasa bude prát. To jsme
měli obzvláště rádi.
Chasa se však obyčejně prala až v pozdní večer, kdy již měl každý z nich v hlavě.
Věříme, že jste si i vy naše současné zářijové pouťové radovánky také užili a
v říjnovém čísle si něco povíme o povozníku Součkovi.
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Kraj blanických rytířů – Kdo jsme?
Určitě už jste někde při svých toulkách okolím potkali informační panel, samolepku nebo
leták s logem Kraj blanických rytířů. Ale víte, co to znamená? Během příštích měsíců se
každý měsíc dozvíte více o organizaci a o tom, jak je pro náš region a pro vaši obec
přínosná.
Kraj blanických rytířů je organizace destinačního managementu působící na území
Voticka, Vlašimska, Zručska a Dolnokralovicka. Roku 2019 se Kraj blanických rytířů stal
certifikovanou oblastní turistickou destinací. To znamená, že vyhovuje požadavkům,
kladeným na oficiální turistické oblasti co do kvality a kvantity ukazatelů, jakými jsou
například ubytovací kapacity a další služby turistického ruchu, kompetentnost pracovníků
a aktivity, které jsou vyvíjeny směrem do regionu i mimo něj.
Území Kraje blanických rytířů je „ohraničeno“ na západě obcí Vojkov, na jihu obcí
Mezno, na severu obcí Slověnice, na východě Zručí nad Sázavou a na jihovýchodě obcí
Šetějovice. V našem regionu se nachází nespočet krásných a tajemných míst včetně
Velkého a Malého Blaníku, Miličínského lva, památníku bitvy u Jankova, votického
kláštera, vlašimského zámku, vodní nádrže Švihov nebo zámku ve Zruči nad Sázavou.
Byla by tedy škoda, aby se o nich turisté nedozvěděli. Právě propagace turistických cílů a
atraktivit patří k posláním Kraje blanických rytířů. Jde ruku v ruce se zvýšením
návštěvnosti, a to i u služeb – hlavně gastro a ubytovacích.
Na čem aktuálně pracujeme?
 Dokončujeme ve spolupráci s Mikroregionem Voticko projekt obnovy turistických
infopanelů na Voticku
 Připravujeme žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj – finance chceme
využít hlavně na pořízení série nových imageových fotografií v regionu, propagaci
a vzdělávání aktérů v cestovním ruchu
 Doplňujeme fotobanku turistických cílů (aktuálně na Voticku)
Tip na výlet od rytíře na září


Svatováclavské slavnosti Louňovice pod Blaníkem

25.9 budou v Louňovicích probíhat už tradiční Svatováclavské slavnosti. Těšit se můžete na
muziku, veterány, hry pro děti a stánky s regionálními produkty.
Průvod sv. Václava z hory Blaník začíná ve 12 hodin.



Zámek Vrchotovy Janovice

Zámek, který je znám zejména díky své poslední majitelce Sidonii Nádherné z Borotína.
Expozice České zvonařství seznamuje se zvonařským řemeslem a život v 19. století přibližuje
expozice Společnost v Čechách 19. století. Projít se můžete také zámeckým parkem.

Tereza Kubištová

kubistova@blanik.net
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739716091

www.blanik.net
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I NAŠE ŠKOLA POMOHLA MORAVĚ
Kdo z vás si bez velkého přemýšlení vzpomene, co dělal letos 24. června? My
jsme s celým druhým stupněm byli na výletě, žáci si užívali zábavu s kamarády a
večer jsme se doma všichni vzpamatovávali z celodenního horka, po kterém by
nám nevadila ani nějaká chladivá bouřka. Co se však ve stejné době stalo na jižní
Moravě, to snad nikdo nezažil. Neuvěřitelné tornádo zpustošilo vše, co mu přišlo
do cesty. Postupně jsme se dozvídali o jeho následcích a o těžké situaci
moravských obyvatel. Paní ředitelka přišla s návrhem, abychom my, zaměstnanci
školy, podpořili nějakou základní školu ze zasažené oblasti. Účast i darovaná
částka byly dobrovolné. Nastřádané peníze paní ředitelka zaokrouhlila směrem
nahoru a v červenci osobně předala 17 tisíc korun do Základní školy Hrušky (okres
Břeclav), kde byli za finanční dar velmi rádi. I když se jejich školu nepodařilo
zprovoznit k 1. září, jak se můžeme dozvědět na webových stránkách školy,
doufáme, že se tak brzy stane a že jejich i naši žáci prožijí nový školní rok bez
katastrof a v pohodě.
Karolína Týleová

ZNAK A VLAJKA
V uplynulých měsících jste měli možnost hlasovat pro některý z návrhů znaku a
vlajky obce. Na základě vrácených hlasovacích lístků a rozhodnutí zastupitelstva
schválilo zastupitelstvo návrh s největším počtem hlasů a to č. 4.

Rozhodnutí ZO bylo předáno heraldické společnosti DAUPHIN k dalšímu
zpracování. ZO také schválilo žádost o znovunavrácení statutu města, kterým
Miličín v historii byl a tato byla odeslána ke schválení předsedovi Poslanecké
sněmovny.
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Informace z Usnesení č.7 ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 25. 8. 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: Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková
zapisovatel: p. Matoušková
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 – p. Matoušková – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 23. 06. 2021
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 3/2021
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
6. 1. ZO schválilo Darovací smlouvu mezi obcí Miličín, 257 86 Miličín 1 a obcí
Mikulčice, 696 19 Mikulčice 245 na materiál dle přiložené faktury, dar byl předán
1.7.2021 - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6.2. ZO schválilo Darovací smlouvu – finanční dar mezi obcí Miličín, 257 86 Miličín
1 a obcí Mikulčice, 696 19 Mikulčice 245 na finanční dar v hodnotě 50.000,- Kč,
který obec Mikulčice použije na živelnou pohromu v r. 2021
9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.1. ZO projednalo žádost na pronájem nebytových prostor v budově OÚ a souhlasí
s vyvěšením záměru - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.2. ZO vzalo na vědomí výpověď dohodou k 31. 8. 2021 z pronájmu nebytových
prostor na OÚ - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8. ZO Miličín po projednání schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Výměna střešní krytiny Sokolovna
Miličín - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.1. ZO projednalo a schválilo Kupní smlouvu mezi obcí Miličín, 257 86 Miličín 1 a
MUDr. Václavem Váhalou. Obec Miličín kupuje níže uvedené nemovité věci: st.
par.č. 83 o výměře 125m2 – zastavěná plocha a nádvoří, (na pozemku stojí stavba:
bez čp/če, obč. vybavenost bez LV – majetek Obce Miličín) a pozemky par. č. 86/1
o výměře 1085m2, par. č. 86/4 o výměře 19m2, par.č. 86/5 o výměře 352m2 – ostatní
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plocha, vše v k. ú. Petrovice u Miličína. Kupní cena byla stanovena smluvně
částkou 159.350,- Kč - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.2. ZO schválilo Směnnou smlouvu na část obecního pozemku p.č. 711/7 v k.ú.
Záhoří u Miličína o výměře 1750m2 s firmou KLAS a.s., Záhoří u Miličína 10,257 86
Miličín, za část pozemku p.č. 711/8 v k.ú. Záhoří u Miličína o výměře 1.440m2 a
část pozemku p.č. 711/1 v k.ú. Záhoří u Miličína o výměře 310m2.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.3. ZO projednalo a schvaluje směnu části obecního pozemku p.č. 238 v k.ú.
Miličín o výměře 45 m2 za část pozemku p.č. 239 v k.ú. Miličín o výměře 45 m2.
Nebylo námitek proti vyvěšenému záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.4. ZO projednalo prodej - případně směnu části obecního pozemku p.č. 914/12
v k.ú. Záhoří u Miličína o výměře cca 120 m2. Pověřuje starostu obce k prověření
případné směny pozemků. ZO souhlasí s vyvěšením záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.5. ZO projednalo a zamítlo žádost na odkup části obecních pozemků p.č. 1295/29
a p.č. 1329/14 v k. ú. Miličín - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.6. ZO projednalo a zamítlo žádost o odkoupení části obecních pozemků p. č.
1295/29 a p.č. 1329/14 v k.ú. Miličín, cca 200 m2 – 250 m2. Případný pronájem
bude řešen na dalším zastupitelstvu
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.7. ZO projednalo žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Miličín
o výměře 6 m2. ZO souhlasí s vyvěšením záměru - 6 x pro, 2 x proti, 1 x zdrženo
9.8. ZO projednalo a schválilo žádost o zřízení vodovodní přípojky k parcele č.
22/15 v k.ú. Záhoří u Miličína
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9. 9. ZO projednalo a schválilo žádost o změnu územního plánu, zrušení pásma
zeleně na parcele č. 22/15 a p.č. 21 v k.ú. Záhoří u Miličína. Žádost bude zařazena
do další změny územního plánu – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.10. ZO se seznámilo s podklady k výstavbě nového rodinného domu a souhlasí
se stavbou domu na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Miličín dle přiložené dokumentace 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.1. ZO Miličín schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku Účtu sociálních
služeb ORP Votice na rok 2022 ve výši 35,- Kč na jednoho obyvatele obce.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.2. ZO projednalo a schválilo přijetí účelově určeného finančního daru od Women
for women, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v rámci projektu
obědy pro děti, pro ZŠ a MŠ Miličín, okres Benešov, Tyršovo náměstí 248, 257 86
Miličín - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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10.3. ZO projednalo a souhlasí s pořízením investičního majetku pro ZŠ a MŠ
Miličín, okres Benešov, Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín, jedná se o kopírovací
zařízení - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.4. ZO projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice o poskytnutí finančního
příspěvku na pořádání dětského dne, který se uskuteční dne 4. 9. 2021. Zároveň
schválilo smlouvu na poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Kč.
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.5. ZO bylo seznámeno s žádostí na prověření, zda bylo provedeno zaměření
hranice pozemku autorizovaným geodetem. ZO pověřuje pana starostu k místnímu
šetření.
10.6. ZO projednalo žádost o vyrovnání škodní události - škody na vozidle KIA
Sportage z důvodu spadlého stromu na vozidlo dne 11. 2. 2021. Po vyjádření
pojišťovny Kooperativa, a.s. se žádost zamítá – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.7. Občané se mohli zapojit do výběru návrhu znaku a vlajky obce Miličín, ze čtyř
variant byla vybrána varianta č. 4. ZO odsouhlasilo zpracování nového znaku obce
včetně vlajky – 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
10.8. ZO schválilo podání žádosti obce o stanovení městem na Kancelář
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
– Malá Strana – 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
10.9. ZO vzalo na vědomí vítání občánků, které se uskuteční dne 2.10.2021 v 10
hodin v sokolovně pro děti narozené v době od 4. 5. 2019 – 31.7.2021
10.10. Další zasedání ZO bude dne 22. 9. 2021 od 18 hod.
Zapsala: p. Matoušková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se:
s paní Hanou Vrbovou z Miličína – odešla ve věku 74 let.

Významné životní jubileum oslavila dne 6. září dlouholetá zaměstnankyně
Obecního úřadu v Miličíně paní Olga Beranová – přejeme pevné zdraví.
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STŘÍPKY Z OBCE
 Na OÚ se vybírají poplatky za odběr vody, bližší informace na tel: 317802260.
Pokud je to možné, použijte platbu na účet č.ú.: 5728121/0100.
 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.
 Mikroregion má nové video o plánované cyklostezce.
https://www.youtube.com/watch?v=t_Y0CBoLF_Y

 Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne
15. a 16.10. 2021
Sběr bude společný opět pro Miličín i ostatní obce
a bude proveden u hasičárny v Miličíně.
V pátek 15.10. od 8.00 do 16.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin
 V úterý 14.9. se koná tradiční křížová cesta v 16.30 hodin
od hřbitova. V případě nepříznivého počasí v proběhne mše v kostele.
 Na OÚ jsou k dostání
bavlněné nákupní
tašky s perokresbou
V.Kraupnera
s motivem kostela.
 Další
informace
naleznete na stránkách
www.milicin.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.9/2021. 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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