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říjen 2019
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V MILIČÍNĚ
Jak uţ bylo psáno v minulém čísle zpravodaje, probíhá jednání
o řešení dopravní situace na průtahu silnice 1/3 naší obcí. Po
ministerské návštěvě proběhly další schůzky a plánování, jak
na Ministerstvu dopravy ČR tak na ŘDS a výsledkem je zadání zpracování
bezpečnostní studie. Tuto studii má na starost Ústav soudního znalectví v dopravě při
ČVÚT, jehoţ pracovníky jste měli moţnost potkat v minulém měsíci při získávání dat a
monitoringu. Výstupem by měl být návrh na řešení problémové lokality. Ve hře je jak
zřízení podchodu v místě přechodu z parkoviště proti trafice, umístění dalšího přechodu
na státní silnici někde v místech odbočky na Ţibkova směrem dál k Táboru, zpracování
návrhu vodorovného značení na parkovišti před hotelem, ale i moţnost přepracování
celé velké křiţovatky u fary včetně protilehlých výjezdů z parkoviště. Dohodnuto je také
doplnění vodorovného značení do autobusových zálivů a doplnění červeného,
zdrsněného povrchu k přechodům. Toho bychom se měli dočkat ještě do konce roku.
Naším cílem je také podporovat výstavbu D3 a účastnit se debat na toto téma. Z toho
důvodu jsme se rozhodli podpořit promo akci ŘSD a pozvali je na setkání s občany u
nás.Akce je určená pro širokou veřejnost. Součásti promování je stan s prezentačním
místem (LCD obrazovka- ukázka videa stavby), tabule s trasou plánované výstavby a
pro nejmenší je připravena nafukovací atrakce ve tvaru bagru. U stánku budou přítomni
projektanti daných úseků nebo přímo ředitelé správy daného kraje a jsou připraveni
zodpovědět vaše otázky. Akce proběhne ve čtvrtek 31.10.2019 přibliţně od 9,00 hod.
na parkovišti před hotelem. Neváhejte a přijďte se zeptat na to, co vás zajímá.

Ilustr.foto
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Co je nového v novém školním roce
Ve škole jsou nejdůleţitější ţáci a učitelé, takţe začneme u nich:
ve školním roce 2019/2020 k nám přišlo 14 prvňáčků a 6 nových
pedagogů, nový je i školní psycholog a paní vedoucí školní
jídelny. V průběhu prázdnin se opravovalo a nakupovalo – pro
děti přibyly nové sedací vaky na chodbu na 1. i 2. stupni, skříňka
a knihovnička v přízemí, druţina má nový stůl, ţidle a slunečníky,
na pískoviště se koupily oblíbené sklápěcí náklaďáky,
v gymnastickém sálu budeme pouţívat dvě nové ţíněnky, lavičku a pro tělesnou
výchovu mnoho dalších sportovních potřeb a doplňků. V září jiţ začal plavecký výcvik
v 1. – 5. ročníku, v únoru pojede 7. – 9. ročník na lyţařský kurs. Škola nabízí několik
odpoledních krouţků – Dovedné ruce, Veselá angličtina, Dramatický, Rukodělný,
Robotika, poskytuje prostory pro Myslivecký krouţek a Angličtinu s paní Střelkovou.
Očekáváme zprovoznění elektronických ţákovských kníţek v programu Bakalář a
zaloţení Klubu rodičů. Myslím, ţe je toho dost, protoţe samozřejmě pokračujeme
v tradičních aktivitách, jako jsou účast na olympiádách a soutěţích, návštěvy divadla a
odpolední akce pro děti, rodiče a veřejnost. O veškerém aktuálním dění se můţete
informovat na obnovených webových stránkách školy www.skolamilicin.cz.K. Týleová
Prvňáci
Pro mnoho dětí bylo druhé
září slavnostním dnem. V
Miličíně tomu nebylo jinak.
Vydatný déšť nám tentokrát
poněkud pozměnil plán,
jelikoţ dle tradice se první
školní den všichni scházejí na
školním dvoře. Naše milé a
nové prvňáčky jsme
improvizovaně přivítali v
prostorách školy.
Do první třídy nastoupilo
celkem čtrnáct dětí, respektive
třináct. Na chybějícího
spoluţáka se společně
těšíme, neboť navštěvuje
školu v Paříţi a k nám do
Miličína bude docházet pouze
v čase pobytu u prarodičů zde
v Čechách. Neţ se k nám
připojí, budeme jiţ umět několik písmen, zdokonalíme jemnou motoriku a objevíme
kousek ze světa čísel i světa kolem nás.
Na přivítanou jsme dostali šerpy, symbolický klíč od školy a pamětní list. Přivítala nás
paní ředitelka s panem starostou. Sice nám skončilo prima školkové období, ale ve
škole se zcela jistě naučíme mnohému do ţivota.
Přejeme si, ať se nám všem ve škole daří.
Jana Plačková, třídní učitelka
foto archiv škola
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
nabízí moţnost odběru obědů pro veřejnost. Cena oběda je 60,- Kč.
Pro cizí strávníky je doba výdeje oběda stanovena v čase od 11.00 do 11.30.
a od 12.45 do 13.15 hodin. Přihlášku ke stravování lze vyzvednout u vedoucí školní
jídelny paní Renaty Vinduškové. Informace 731 495 613.

SDH MILIČÍN
Jednotka SDH Miličín se zúčastnila společného taktického cvičení sloţek IZS.
Zasahovali společně s profesionálními jednotkami ze stanic Benešov a Sedlčany a
dobrovolnými jednotkami obcí Votice, Olbramovice, Vrchotovy Janovice, Bystřice,
Jankov, Neveklov, Čerčany a jednotkou Hasičské záchranné sluţby SŢDC Praha.
Zásah se odehrál v úterý 24. září 2019 těsně po 23. hodině. Ve votickém tunelu na
Benešovsku se stala ţelezniční nehoda, při které vlak na trase z Českých Budějovic do
Prahy najel na překáţku a po vykolejení začal hořet. Na místě bylo celkem
47 zraněných a 4 mrtvé osoby. Cvičení probíhalo nepřetrţitě asi čtyři hodiny. Naši
hasiči pomáhali vynášet zraněné z tunelu a předávali je zdravotníkům.
Hlavním cílem bylo procvičit spolupráci a ujednotit postupy při takto závaţné dopravní
nehodě, která není nereálná, a je tak velkým přínosem, pokud se jednotlivé sloţky
mohou na obdobnou situaci připravovat. Prostor tunelu byl zvolen také záměrně, aby si
všichni vyzkoušeli tento typ zásahu. Celá událost byla pro všechny nesmírně náročná,
neboť byly simulovány reálné podmínky.

OBECNÍ KNIHOVNA
Od 30.9. do 4.10.2019 proběhl Týden knihoven. Pro děti 1. stupně ZŠ byly připraveny
besedy o knihách. Odpoledne pak kvízy, luštění a vyrábění skládaček z papíru.
V knihovně bude zahájeno setkávání Čtenářského klubu pro zájemce z 2. – 4.třídy.
Budeme číst z kníţek a povídat si o čem čteme.
V zasedací místnosti OÚ se prodávají vyřazené a kvalitní bazarové knihy za 10 Kč kus.
Zveme milovníky knih, aby se přišli podívat.
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SOKOL
NOC SOKOLOVEN
v sokolovně - u příleţitosti Dne sokoloven konaného dne 28.9.2019 napříč republikou
hosté vytvořili tzv. ţivý obraz, oblíbená aktivita jiţ z 19.století. Pokusili jsme se znázornit
písmeno ,,S“ a někteří se sportovními pomůckami jako symboly pohybu.

SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ PŘI TJ SOKOL MILIČÍN
pokračuje ve svém turné s divadelní hrou: „Vrah své ţeny "
11.10. ve Voticích,
18.10. v Heřmaničkách,
25.10. v Chotovinách,
8.11. v Mladé Voţici
9.11. v Táboře.
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VELKÝ ZÁVOD MALÝCH MOTOREK – PETROVICE 2019

V sobotu 21.září se konal v Petrovicích jiţ 6. ročník Velkého závodu malých motorek.
Za mimořádně krásného počasí se na startu sešlo 18 závodníků na svých letitých
strojích. Závod má totiţ malé omezení. Je určený pouze pro vybrané motorky – Pionýr,
Stadion, Jaweta, Babeta a Jawa Mustang. Závodníky čekala 26 km dlouhá trať po okolí.
Nové Dvory, Karlovka, Křtěnovice, Beránek, Rašovice, Mutice, Nová Ves, Oldřichov,
Kahlovice a cíl v Petrovicích. Přes pole, lán a cestou necestou se řítili neohroţení jezdci
v oblaku prachu a dýmu, nehleděli na časté pády a natlučená kolena. Hlavní hvězdou a
hlavním favoritem byl Pavel Hron. Ti, kdo si na něj na začátku vsadili, neprohloupili.
Jeho bravurní jízda stylem start – cíl byla opravdu úţasná. Dosaţený průměr 56
km/hod. se můţe zdát malý, ale s přihlédnutím na danou trať a výkon jeho červeného
Pionýra jde o číslo neskutečné. Pavel mu však pomohl svým nesporným uměním a
velkým srdcem a své první místo si zaslouţil na 100%. Ostatní však nezůstali pozadu.
Jeli na výsledek, nebo na pohodu, zapření v řídítkách, nebo s očima vykulenýma na
krásnou krajinu. V kaţdém případě všechny co dojeli i nedojeli, čekala v cíli medaile a
pečené vepřové koleno, jeţ kaţdý dostal ke své medaili. Všechno dozorovala pečlivá
hlavní rozhodčí Gábina Broţková, pomáhala Pája Matoušková a také všichni, kdo byli
na kontrolních stanovištích či zajišťovali dopravní bezpečnost. Následně si všichni
společně i s hosty nechali zaslouţeně klouzat do krku pivo, vino, kořalku, klobásy a
grilovaný sýr a to aţ do doby velmi pozdní. Zkrátka. Krásné odpoledne a večer. Uţ
těšíme na další ročník. Nechte si vyprávět o závodu od těch, kdo tam byli. Věříme, ţe
pokud to jen trochu půjde, přijedete pak příští rok i vy !
-td+
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NA CO SE MŮŢEME TĚŠIT – PLÁNOVANÉ AKCE

26.10. Dýňování v Miličíně
2.11. Švestka - divadelní vystoupení louňovických ochotníků v
sokolovně
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ţivotní jubilea našich občanů:
zástupci obce v tomto měsíci byli poblahopřát
paní Aleně Ledinské k 85. narozeninám
a paní Emilii Kytýrové k 98. narozeninám.
Přejeme pevné zdraví !

Rozloučili jsme se:
s panem Jaroslavem Dvořákem z Petrovic
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INFORMACE Z USNESENÍ Č. 8
ze zasedání Zastupitelstva obce Miličínkonaného dne 25. 9. 2019

1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. Na uvolněný mandát po Mgr. Janě Slabé Janoutové nastoupil dle § 56 odst. 1
zákona č. 491/2001 Sb., náhradník z kandidátní listiny téţe volební strany v pořadí
podle § 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Pan
starosta Václav Karda, přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Poté vyzval Ing. Kateřinu Rákosníkovou ke sloţení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na listině prokazující sloţení slibu člena zastupitelstva obce Miličín.
3. ZO schválilo program jednání – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
4. Zapisovatel – návrh – p. Matoušková – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno. Ověřovatelé
zápisu – návrh – p. Zíka, Ing. Broţek - 9 x pro, 0 x proti, 0xzdrţeno.
5. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 28. 8. 2019
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
6.1. Proběhla volba předsedy kontrolního výboru za odstoupivší Mgr. Janu Slabou
Janoutovou, byla navrţena a zvolena Ing. Kateřina Rákosníková
- 8 x pro, 0 x proti,1 x zdrţeno.
6.2.Volba člena školské rady za odstoupivší Mgr. Janu Slabou Janoutovou, byla
navrţena a zvolena Ing. Kateřina Rákosníková - 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrţeno.
6.3. ZO odsouhlasilo pobírání odměny nového neuvolněného člena zastupitelstva od
26.9.2019, ve stejné výši jako předchozí zastupitel - 8 x pro, 0 x proti,1 x zdrţeno.
7.1. Starosta seznámil ZO s dalším vývojem projektu kanalizace a ČOV.
Obec
Miličín obdrţela oznámení o schválení poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy ve výši 1 282 319,-Kč z programu – Program 2019 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci
Tematického zadání „Ţivotní prostředí“.
7.2. Zastupitelstvo obce Miličín pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo číslo: 4/2019 ze dne 29.4.2019 o dodávce projektových prací „Miličín –
splašková kanalizace a ČOV – prováděcí dokumentace“ s firmou: Fiala Projekty s.r.o.,
se sídlem Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4, IČ 28997450
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno
7.3. ZO projednalo problematiku kanalizace a ČOV a pověřuje pana starostu ve
spolupráci s Mikroregionem Voticko přípravou výpovědi Smlouvy s firmou Universal
Solutions s.r.o. se sídlem Francouzská 404, 397 01 Písek – Hradiště
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno
8. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 7/2019
–
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9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.

9.1. ZO schválilo Smlouvu o nájmu části obecního pozemku par. č. 2050/2
o
výměře 28m2 v k.ú. Miličín po dobu výstavby rodinného domu. Nebyly námitky proti
vyvěšenému záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
9.2. ZO schválilo prodej části obecního pozemku pč. 1293/10 v k. ú. Miličín cca 170m2.
Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru. Ţadatel si na své náklady nechá vyhotovit
znalecký posudek
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
9.3. ZO schválilo Smlouvu o nájmu části obecního pozemku pč. 1293/10 v
Miličín, o výměře 400m2. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.

k. ú.

9.4. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení sluţebnosti příjezdové komunikace na
pozemek pč. 166/1, o výměře 3653m2 v k.ú. Malovice u Miličína, mezi obcí Miličín a
majitelem přilehlého pozemku
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
9.5. ZO schválilo Smlouvu o nájmu části obecního pozemku pro umístění reklamního
poutače pro Zahradnictví Miličín s.r.o., par. č. 243 o výměře 7,5m2 v k.ú. Miličín.
Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
9.6. ZO projednalo ţádost o pronájem části obecního pozemku o výměře 150m2, pč.
1296/1 v k. ú. Miličín. ZO souhlasí s vyvěšením záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
9.7. ZO vzalo na vědomí ţádost o zařazení do pořadníku na stavební pozemek.
9.8. ZO ruší bod 8.3. z usnesení č. 7 zastupitelstva obce ze dne 28.8.2019
rozdělení pozemku par.č. 787/9 v k.ú. Miličín

o

- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
9.9. ZO schválilo, po místním šetření a geodetickém zaměření přeloţeného vodov. řádu
na pozemku par. č. 787/9 v k. ú. Miličín, ţe tento bude prodán s věcným břemenem,
cena za stavební pozemek je 800,-Kč za 1m2 včetně DPH. ZO souhlasí s vyvěšením
záměru - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
9.10. ZO se usneslo, ţe do pořadníku budou zahrnuty ţádosti podané o stavební
pozemky pouze dva roky zpět, po zákonném vyvěšení záměru, budou uchazeči
obesláni a pozváni na ústní jednání. Ţadatelé, kteří se nedostaví nebo písemně
neomluví, budou z pořadníku vyřazeni.
Ostatní
zájemci budou mít moţnost výběru stavební parcely. V případě zájmu více účastníků o
jednu parcelu, bude přistoupeno k obálkové metodě
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
10.1. ZO projednalo a schválilo ţádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ v Miličíně
na šk. rok 2019/2020, č. j. 217/19 – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
10.2. ZO projednalo a schválilo ţádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ v Miličíně
na šk. rok 2019/2020, č. j. 218/19 – 9x pro, 0 x zdrţeno, 0 x proti.
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10.3. ZO projednalo a schválilo ţádost o přijetí věcných sponzorských darů od firmy
WIFCOM, a.s. se sídlem v Jestřebicích. – 9x pro, 0 x zdrţeno, 0 x proti.
10.4. ZO bere na vědomí ţádost školské rady, na zřízení svozu dětí do školy ze směru
Jiřetice a zpět. Pan starosta tuto problematiku projedná ve Voticích, při jednání ohledně
autobusové dopravy.
10.5. ZO bere na vědomí oznámení o přehledu výše úplaty za školské sluţby ZŠ a MŠ
Miličín okres Benešov pro školní rok 2019-20120, č.j. 219/19.
10.6. ZO bylo seznámeno s dopisem MěÚ Votice - OVÚŢP - oddělení stavební úřad
z 3. 9. 2019 o pokračování v přerušeném řízení ve věci odstranění stavby „Plotu a
garáţe“ na pozemku parc. č. 73 v k. ú. Petrovice u Miličína
10.7. ZO projednalo a souhlasí s připojením nemovitosti v k. ú. Petrovice u Miličína č.p.
st. 27 k obecnímu vodovodu
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrţeno.
Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li
dohodnuto jinak.
10.8. ZO vzalo na vědomí odpověď pojišťovny Kooperativa a.s. ke škodné události ze
dne 16.7.2019. Nebylo prokázáno ţádné porušení právních povinností a tím nenese
obec za takto vzniklou škodu odpovědnost. Pojišťovna tedy nemůţe poskytnout
náhradu způsobené škody.
10.9. ZO pověřuje pana starostu k podpisu výzvy k podání cenové nabídky na zakázku
malého rozsahu „Dopravní automobil SDH Miličín“. Projekt je spolufinancován
z programu Ministerstva vnitra č. 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí, č. projektu
014D241009161 název akce „Dopravní automobil SDH Miličín“ a dále předpokládá
zadavatel spolufinancování projektu ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a sloţek IZS, číslo projektu „HAS/DOP/037166/2019“ název „Pořízení
dopravního automobilu, Obec Miličín“ - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno
10.10. Pan Švec, jako správce obecních lesů, seznámil zastupitele s
problematikou těţby a prodejem dřeva ve vztahu k současné kalamitní situaci
s kůrovcem. Obec Miličín zjišťuje moţnosti vyuţití dotací na sníţení vzniklých škod.
10.11. Stěţovatelka podala písemně stíţnost k rukám zastupitelstva Obce Miličín, proti
vystupování p. starosty ve věci pojistné události vytopení bytu a odklizení nabouraného
vozu z obecního pozemku a ţádá řádné prošetření jeho jednání zastupitelstvem.
10.12. ZO projednalo a souhlasí s návrhem Smlouvy o převodu vlastnictví
k nemovitostem a o zřízení věcného práva předkupního mezi Tělocvičnou jednotou
Sokol Miličín a Obcí Miličín - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno
10.13. ZO projednalo a souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o spoluuţívání
nemovitostí mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Miličín a Obcí Miličín - 9 x pro, 0 x
proti, 0 x zdrţeno

11. Další zasedání ZO bude dne 23. 10. 2019 od 18 hod.
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Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 19.10. 2019 proběhne svoz nebezpečných odpadů
z obcí.
Místo sběru
Miličín před OÚ
Záhoří u Miličína
Malovice
Petrovice
Nové Dvory
Nasavrky

8.00 – 8.15
8.25 – 8.40
8.55 – 9.10
9.25 – 9.40
9.55 – 10.10
10.25 - 10.40

Svoz velkoobjemového odpadu z obcí
V sobotu 26.10.2019 proběhne svoz velkoobjemového odpadu z
obcí
Místo sběru
Ţibkov
Záhoří u Miličína
Malovice
Kahlovice
Petrovice
Nové Dvory
Nasavrky

8.00 – 8.15
8.30 – 8.45
9.00 – 9.15
9.30 – 9.45
10.00 – 10.30
10.45 - 10.55
11.00 – 11.15

Svoz velkoobjemového odpadu v Miličíně
Před OÚ v sobotu 2.11.2019

8.30 – 11.00

POZOR - všechny odpady je nutné předávat osobně!
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TJ SOKOL MILIČÍN – FOTBAL
Krátké ohlédnutí za započatou sezónou a výkony našich borců na zeleném trávníku.
31. srpna - Fotbalové pouťové odpoledne.
- Zápas hráčů nad "35" let Miličín - Červený Újezd
1-3
- Přátelský zápas ,,A" muţstva Miličín - Maršovice ,,B"
5-2
- Pouťová zábava na hřišti od 19:00
6. září - Nábor mladých fotbalistů na fotbalovém hřišti v Miličíně
- Tréninky mladých nadějí kaţdý týden v pátek, rádi uvítáme další
.
fotbalisty ifotbalistky
7. září - Mistrovský zápas ,,A" muţstvaBudenín - Miličín 0-6
14. září - Mistrovský zápas ,,A" muţstva Miličín - Heřmaničky 9-1
21. září - Mistrovský zápas ,,A" muţstva Mezno ,,B" - Miličín 2-1
- Posvícenský zápas hráčů nad "35" let Červený Újezd - Miličín 2-4
28. září - Mistrovský zápas ,,A" muţstva Miličín - Postupice ,,B" 6-2
5. října - Mistrovský zápas ,,A" muţstva Olbramovice ,,B" - Miličín 0-2
Tabulka

Nejbliţší zápasy:
Sobota 12. 10. v 15:30 Miličín - Jankov ,,B" (hřiště Miličín)
Sobota 19. 10. v 15:30 Ratměřice - Miličín (hřiště Ratměřice)
Sobota 26. 10. v 14:30 Miličín - Louňovice pod Blaníkem (hřiště Louňovice)
Fotbalový oddíl děkuje všem příznivcům za podporu.
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DRAMA NA KONCI PRÁZDNIN
Prázdniny skončily a první neděli v září se v Miličíně konala pouť. V letošním roce se
ukončila neobvyklým způsobem. Před patnáctou hodinou při velké účasti návštěvníků
pouťových atrakcí se přihnala silná bouře a vydatný déšť. Bohuţel přišel nečekaný
úder blesku, který zasáhl kostel a způsobil jak v kostele, tak v okolních domácnostech
dosti problémů. V kostele vyhořelo zabezpečovací zařízení, ústředna s některými
spojovými díly se rozlétla a vytrhaly se dráty ze zdi. Poškodilo se téţ ozvučení. Na věţi
se spálily motorové spouštěče od věţních hodin a zvonů, stykače, elektromagnety i
jističe. Částka na částečném odstranění škod, sena kostelejiţ vyšplhala na 50 tisíc
korun. Kostel s dřevěnou střechou a dřevěným stropem nad lodí by nikdo nestačil
uhasit a letos jsme jiţ viděli
poţár, kdy hořela katedrála
v Paříţi. V ohroţení byli i
návštěvníci poutě, kteří
běhali ve vrstvě vody
v blízkosti atrakcí, jelikoţ
velké ţelezné konstrukce
by mohly snadno přitáhnout
úder blesku. Nakonec vše
dobře dopadlo, nikomu se
nic nestalo a nám zůstala
dominanta obce bez většího
poškození.
Rozmary počasí si prostě
naplánovat nelze.
Z.

Vaše příspěvky můţete zasílat na emailovou adresu knihovnamilicin@tiscali.cz
Uvítáme, pokud nám napíšete podrobnější informace k vašim pořádaným akcím.
Uzávěrka dalšího čísla je 31.10.2019
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