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NOVINY JSOU NOVINY
aneb náš zpravodaj oslavil rok své existence
Na začátku byla myšlenka, jak naše spoluobčany co
nejlépe informovat, předat jim aktuální zprávy z radnice a
společenského dění. Na veřejné schůze obecního zastupitelstva téměř nikdo
nechodí, webové stránky také nejsou pro každého a veřejné vývěsky asi není
to pravé. Zato číst umí každý a držet v ruce noviny má ještě stále své kouzlo. A
tak jsme se pustili do zpravodaje. Práce to nebyla a není lehká, zejména když
nikdo z nás není novinářem. A tak jako se z mimina vyvíjí batole, prošel si i náš
zpravodaj svým vývojem grafickým i obsahovým. Pro starší čtenáře jsme zvětšili
písmo, obarvili fotografie, zvýšili náklad a zavedli roznášku každému až do
schránky. Když nyní listuji rok starými výtisky, musím uznat, že akcí, o kterých
jsme psali, bylo mnoho a byly úžasné – od masopustu přes sportovní turnaje až
třeba po oslavu 30 let sametové revoluce, adventu či akce
školní nebo hasičské. Myslím, že mnohé vesnice by nám
mohly závidět .
S postupem času a dílem vývoje v naší společnosti se
skladba zpravodaje mění – kulturní kalendář se vytratil, akcí
ubylo, ale kupodivu je pořád o čem psát.
„Milizpravodaj“ tak zcela upřímně děkuje všem pravidelným
i nepravidelným přispěvatelům, stálým tvůrcům, fotografům i
těm, kteří ho po vytištění ručně skládají a ve svém volnu roznášejí. Přejme si,
aby se brzy vrátil čas normální s normálními tématy pro psaní a aby ho naši
čtenáři vždy rádi četli. Nově své články posílejte na novou adresu:
za tým J.Plačková

zpravodaj@milicin.eu
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DISTANČNÍ VÝUKA NETĚŠÍ ŽÁKY ANI UČITELE
Školní rok 2020-2021 jsme s rouškami slavnostně zahájili v miličínské
sokolovně. Přivítali jsme 13 nových prvňáčků, kteří začali novou etapu svého
života. Po náročné rekonstrukci základní školy žáci 2. záři usedli do školních
lavic a jako každý nový školní rok jsme se všichni společně vrhli do práce.
Naplánovali jsme si spoustu akcí: Typtův pohár, drakiádu, čertovskou stezku,
divadélka ve škole i ve školce, exkurzi do České televize, předvánoční adventní
vazbu, den otevřených dveří, vánoční jarmark, vánoční besídky, lyžařský a
plavecký výcvik a jiné aktivity ve škole i ve školce. Připravili jsme několik
školních a školkových projektů, které měly zpestřit výuku a vzdělávání.
Po měsíci výuky, kdy se všichni učitelé i žáci snažili „dohnat“ jarní uzavření
škol, přišlo nařízení vlády… do školy může pouze polovina žáků 2. stupně. Byla
nastavena střídavá výuka dle pokynů Ministerstva školství, kdy od 12. 10. 2020
do školy mohla docházet pouze polovina žáků 2. stupně, tedy u 6. a 7. ročníku
probíhala výuka ve škole a 8. a 9. ročník se vzdělával distančně z domova.
Všichni učitelé přivítali tuto variantu, kdy se mohli se žáky potkávat ve škole
prezenčně. Bohužel toto nařízení, kdy se při hudební výchově nemohlo zpívat
a při tělesné výchově cvičit, trvalo pouze dva dny. Od 14. 10. 2020 byla
přítomnost žáků ve škole vládou zakázána kvůli zhoršující se epidemiologické
situaci v naší zemi.
Tuto zprávu jsme nikdo ze školy, a myslím si, že ani ze strany rodičů a
příznivců školy, slyšet nechtěli. Vedení školy, učitelé, rodiče i žáci byli zklamáni.
Vůbec jsme si nechtěli připustit, že by se opakoval jarní scénář uzavření škol a
my se s dětmi neviděli dva měsíce.
Do podzimních prázdnin jsme nastavili výuku formou opakování a
prohlubování učiva bez on-line výuky, jelikož jsme doufali, že je tato situace
pouze dočasná a ne dlouhodobější. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické
situaci vláda rozhodla, že žáci do školy nepůjdou, a to ani prvňáčci a druháčci,
o čemž se původně uvažovalo a slibovalo. To bylo velké zklamání pro všechny
učitele, rodiče a žáky. Bohužel nejsme jediná škola, která čelí této situaci, a
proto dnes i naši nejmenší ve škole zvládají výuku přes aplikaci Microsoft
Teams. Tímto získávají užitečné znalosti v oblasti informační technologie.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se na vzdálené
distanční výuce podílejí, jelikož je to velmi složitá a náročná práce.
Hodně zdraví a sil v této nelehké době přeje M. Škramlíková, ředitelka
školy.
2

SEDMÝM TURISTICKÝM SUVENÝREM OBCE MILIČÍN JE TURISTICKÁ
VIZITKA
Okrašlovací spolek Miličín a WANDER BOOK s.r.o. od jara spolupracovali a
spolupráce nakonec vyústila v turistickou vizitku. O miličínském lvu nemají
turisté ani potuchy, ale díky správné reklamě navštíví obec Miličín a jsou
překvapeni nejen jedinečným přírodním skalním úkazem ve tvaru lva.
Okrašlovací spolek se od svého počátku snaží komunikovat se společnostmi,
které vyrábějí turistické suvenýry k turisticky zajímavému místu, a vždy se je
snaží přesvědčit, že obec Miličín je pro turisty atraktivním místem. Nebyla to
vždy lehká cesta, ale už se to pětkrát podařilo. Mimo úspěšného získání
turistického suvenýru je obec Miličín zaznamenána jako turistické místo
v turistických mapách daných společností.
Od druhé poloviny září se prodává nový turistický suvenýr v podobě
turistické vizitky ve třech prodejních místech Motobistro CS, Hotel Česká Sibiř
a Rumbouda Miličín.
Důkazem, že obec Miličín a její okolí je atraktivním turistickým místem, je
již 3000 prodaných turistických suvenýrů v prodejních místech, kterým
Okrašlovací spolek děkuje za spolupráci.
Veliké poděkování patří i paní Jitce Struskové, která se zasloužila o prodej
nemalé části již prodaných turistických suvenýrů v Obecní knihovně.
Okrašlovací spolek Miličín
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SDH MALOVICE NA BENEŠOVSKÉ HASIČSKÉ LIZE 2020
I tento rok jsme se přes veškerá omezení zúčastnili celého ročníku Benešovské
ligy v požárním útoku a podařilo se nám dosáhnout na výborné výsledky. Nicméně
dobrých výsledků by nebylo bez skvělé party lidí, kterou spojuje jedna věc. Každou
soutěž jsme si užili, ať už se dařilo nebo ne, poznali další nové přátelé, a prostě se
bavili. Děkujeme Všem za podporu a věříme, že příští sezóna bude neméně úspěšná.
MUŽI: 4. místo z 25 týmů
Kluci letos po delší době odběhali sezónu víceméně v kompletní sestavě. To mělo
za výsledek poměrně vyrovnané výkony, které se odrazily i v celkovém pořadí.
Nakonec z toho bylo parádní 4. místo v nabité konkurenci. Pro někoho nepěkná
brambora, pro nás obrovský úspěch. O setinku si také vylepšili osobák, který má nyní
hodnotu 17,26s a povedl se na soutěži v Makově. Na stejném místě padl také
nejrychlejší sestřik sezóny, rovných 17,00s. Nejlepším umístěním bylo 3. místo na
posledním kole v Miřeticích.
ŽENY: 1. místo ze 14 týmů
U holek by se nechala sezóna rozdělit na dvě poloviny. V té první se během
úvodních 3 soutěží nedařilo téměř nic. Tu neudržená proudnice, tu zakopnutí, tu
chcíplá mašina, tu hadice pod rozdělovačem. Problémy se kupily a holky se po
nepovedené soutěži v Jankově krčily v průběžném pořadí někde kolem osmého místa
se čtyřmi body. V tu chvíli určitě nikdo netušil, co bude následovat. Během
následujících třech soutěží to děvčata vzala za správný konec a získala 28 bodů ze
30 možných (dvě vítězství a jedno druhé místo). To znamenalo raketový vzestup
tabulkou až na úplný vrchol. Holky se tak staly mistryněmi Benešovské hasičské ligy.
Vše umocněno tím, že to je to přesně po deseti letech, co naše holky ligu běhají.
Nejlepším jejich letošním časem je 17,16s z domácí soutěže v Malovicích. Stejně tak
u nás padl i nejrychlejší sestřik 16,66s.

text a foto: K.Trefil
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LETOS VÝSTUP NA BLANÍK SYMBOLICKY
Každoroční známá akce Se sokolem na rozhledny – Výstup na Blaník konaná vždy 28. října u
příležitosti vzniku
samostatné republiky,
byla zrušena, nicméně nic
nebránilo tomu udělat si
výšlap rodinně pouliční. A
tak se několik přátel
z ulice Točevovy, bratrů a
sester sokolských,
vlastními auty, v kruzích
rodinných a s povinnými
rozestupy vydalo vzhůru
k vrcholu.
text a foto: I.Čeňková

MILIČÍNŠTÍ FOTBALISTÉ OVLÁDLI PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE
Po předčasně ukončené sezóně 2018/ 2019 byli hráči našeho týmu natěšeni
na sezónu novou. Před započnutím sezóny a v jejím úvodu se na trénincích
scházelo dostatek hráčů a kvalitní příprava byla v prvních zápasech znát.
Prověrkou před mistrovskými zápasy bylo utkání poháru OFS s týmem
Vrchotových Janovic, které hrají III. třídu a patří zde mezi nejlepší týmy. V utkání
s velmi silným soupeřem naši hráči obstáli a dlouho drželi krok, nakonec však
podlehli domácím 2:0. V úvodu sezóny se naši hráči prezentovali velmi dobře,
první tři zápasy soutěže vyhráli jednoznačně s celkovým skóre 24:2 (výhry 1:8
v Budeníně, 9:1 s Postupicemi B a 7:0 s Louňovicemi). Po výborném startu však
přišel nepřesvědčivý výkon na hřišti v té době posledního Načeradce, kde jsme
vybojovali těsné vítězství 0:1. V následných vyrovnaných zápasech
s rezervními týmy Jankova a Olbramovic sice naši hráči zvítězili, ale jejich
výkony nebyly přesvědčivé. Naštěstí se však našim hráčům podařilo dotáhnout
těžká utkání do vítězného konce. V posledním podzimním utkání čekal naše
hráče pikantní souboj s Meznem B. Očekávané derby bylo současně přímým
bojem dvou neporažených týmů o první místo v tabulce. Utkání však mělo
nečekaně jednoznačný průběh. Naši hráči svého soupeře předčili ve všech
směrech a po zodpovědném výkonu zvítězili jednoznačně 7:0.
Pokračování na další straně
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Poslední plánované utkání podzimní části soutěže v Ratměřicích se bohužel
z důvodu jejího předčasného ukončení v důsledku koronavirové krize
neuskutečnilo a bylo odloženo. Po zkráceném podzimu tak náš tým vede
tabulku IV. B třídy okresu Benešov s bilancí 7 výher se skórem 39:6.

Přesvědčivé výkony našich hráčů se odrazili také v tabulce střelců celé
soutěže, kde Tomáš Holánek se 7 góly figuruje na druhé příčce. Mezi střelce se
významně zapsali také Lukáš Trefil a Roman Typta se šesti brankami. Čtyři
branky v podzimní části sezóny zaznamenal Tomáš Homola a se třemi
brankami jsou v tabulce zapsáni David Červenka, Martin Poustecký a Miroslav
Vrtiška. Dvakrát se mezi střelce zapsal Petr Prachař, který je však stihl vstřelit v
pouhých dvou zápasech (z důvodu zranění do dalších utkání nezasáhl). Mezi
střelce se dále s jednou vstřelenou brankou zapsali také Pavel Pečenka, David
Poustecký, Ondřej Dostál, Karel Trefil a Michal Hevera.
Svými podzimními výkony naši hráči nakročili ke splnění předsezónního cíle,
kterým bylo vítězství v soutěži a postup do III. třídy. Snad se našemu týmu bude
stejně dobře dařit v jarní části sezóny, která proběhne doufejme v klidnější
atmosféře. Všem příznivcům miličínského fotbalu přejeme hlavně pevné zdraví,
klidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.
Za TJ Sokol z.s. M.V.
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HÁDANKA
Víte kde najdete kapličku ,,V Prášilkách“ ?

kresba V.Kraupner
Správnou odpověď naleznete na poslední straně našeho zpravodaje.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea :
paní Emilie Kytýrová - Miličín - 99 let
paní Marie Richtrová - Miličín - 80 let
paní Marie Vrtišková - Malovice - 93 let
Přejeme pevné zdraví !
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NĚCO PRO NAŠE DĚTI
NAJDI MEZI OBRÁZKY SEDM ROZDÍLŮ A VŠE MŮŽEŠ VYBARVIT PODZIMNÍMI BARVAMI 
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Z OBCE
INFORMACE Z USNESENÍ Č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MILIČÍN
KONANÉHO DNE 21.10. 2020

Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, Ing. Trefil, p. Štégr,
Ing. Brožek, p.Rytíř
Omluven: p. Zíka
Ověřovatelé zápisu: p.Rytíř, Ing.Trefil
zapisovatel: Mgr. Plačková
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 – Mgr. Plačková – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – p.Rytíř, Ing.Trefil- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení ze září 2020
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 7/2020
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
6.1 ZO schválilo žádost ZŠ a MŠ o povolení čerpání z rezervního fondu
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6.2 ZO bere na vědomí dočasné přerušení provozu MŠ Miličín od 26.10. Další
provoz bude řešen dle aktuální situace.
7.1 ZO schválilo smlouvu o nájmu nebytových prostor nemovitosti bez č.p. na
st.p. č. 88 a 89 v k.ú. Miličín. Smlouva se uzavírá s novým majitelem nemovitosti
a obcí Miličín jako nájemníkem a to za 3000,- kč včetně DPH měsíčně na dobu
neurčitou s účinností od 1.11.2020
- 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
7.2 ZO schválilo kupní smlouvu na prodej stavebního pozemku č. 787/9 v k.ú.
Miličín o celkové výměře 1164 m2 za cenu 931200,- kč včetně DPH. Kupující
bere na vědomí, že je na uvedeném pozemku zřízeno věcné břemeno vedení
vodovodního řádu obce Miličín dle přiloženého geometrického plánu
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
.
Pokračování na další straně
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7.3 ZO schválilo kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku par.č. 1989/1
v k.ú. Miličín o celkové výměře 40 m2 za cenu 4000,- kč . Jedná se přesah
stavby a oplocení na st. p. č.274 v k.ú. Miličín – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.4 ZO schválilo žádost České pošty s.p. Politických vězňů 909/4, Praha 1 o
povolení umístění poštovní odkládací schránky na pozemku p.č. 1989/1 v k.ú.
Miličín dle přiložené dokumentace ( Husova ulice , u soudky k Sokolovně) a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o výpůjčce části pozemku dle § 2193
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. na dobu neurčitou – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.5 ZO schválilo žádost ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly
zastoupena na zákl. plné moci zmocněncem spol. Petr Kadlec – ELEKTROKOVO, A.Dvořáka 413, 25901 Votice a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-6018639/VB/1 Miličín- kNN- p.č. 1293/78, 1293/67 na pozemku
p.č. 1293/48 v k.ú. Miličín
– 8 x pro, 0 x proti, 0x zdrženo
8.1 ZO bere na vědomí výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce
Miličín za rok 2020. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
8.2 ZO schválilo plán inventur na rok 2020

- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo

8.3 ZO bere na vědomí, že Miličínský zpravodaj bude mít novou kontaktní
emailovou adresu, na kterou je možno zasílat příspěvky: zpravodaj@milicin.eu
9. Další zasedání ZO bude 25.11. 2020 od 18 hod
Zapsala: J.Plačková

PRŮTAH SILNICE 1/3 V MILIČÍNĚ
V druhé polovině října se uskutečnila další schůzka se zástupci ŘSD, které
se účastnil i pan senátor Mgr. Jaroslav Větrovský. V srpnu jsem navštívil pana
senátora a požádal ho o pomoc v neutěšené situaci s dopravou a bezpečností
v naší obci. Veškerá má předešlá jednání sice nesla jisté výstupy, ale dle mého
soudu se vše neustále protahuje a výsledky jsou v nedohlednu. Po našem
rozhovoru mi pan senátor vyjednal schůzku u generálního ředitele ŘSD ČR
pana Ing. Radka Mátla, kde jsem po vylíčení situace a žádosti o pomoc obdržel
ujištění, že se naším problémem bude zabývat neprodleně a sjedná schůzku
všech zainteresovaných k nám, do Miličína. Tato se v druhé polovině října
uskutečnila a zápis z ní vám předkládám k přečtení.
Pokračování na další straně
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Záznam z jednání k navazujícím činnostem k projektu
„I/3 Miličín - návrh koncepce dopravně - technického a bezpečnostního řešení
silničního průtahu obcí“
Datum: 19. října 2020
Místo: Obecní úřad Miličín, Miličín 1, 257 86 Miličín
Přítomni: Mgr. Jaroslav VĚTROVSKÝ senátor, Václav KARDA starosta obce Miličín,
Ladislav VESELÝ ŘSD ČR Správa Praha, vedoucí provozního úseku,Ing.Petr ZÁVADSKÝ
ŘSD ČR Správa Praha, vedoucí úseku výstavby, Ing. Lucie JURKOVIČOVÁ ŘSD ČR
Správa Praha, investiční referentka, Ing. Bc. Karel KOCIÁN, Ph.D. ČVUT FD, Ústav
soudního znalectví v dopravě, Ing. Jan HRADIL, Ph.D. ČVUT FSV, Katedra silničních
staveb
Úvodní část společného koordinačního setkání byla věnována k doplnění, resp.
k upřesnění zjištěných závěrů a tomu odpovídajících doporučení, která byla formulována
v rámci zpracovaného projektu „I/3 Miličín - návrh koncepce dopravně - technického a
bezpečnostního řešení silničního průtahu obcí“, a to hlavními řešiteli dr. Kociánem a dr.
Hradilem (ČVUT v Praze).
Následně pan Veselý (ŘSD ČR) představil předpokládaný harmonogram navazujících
činností, které mají zajistit celospolečensky akceptovatelnou úroveň bezpečnosti silničního
provozu v místě silničního průtahu I/3 na území obce Miličín. Konkrétně Správa Praha
aktuálně vybírá projektanta pro realizaci dokumentace ve stupni DÚR+DSP, a to pro
zpracování doporučených stavebních úprav v místě jižní části obce a v lokalitách obou vjezdů
na území obce (severní a jižní přechod z extravilánu do intravilánu). Předpokládaný termín
dokončení projekčních prací je stanoven na leden 2021 a následný termín realizace
stavebních úprav je plánován na letní měsíce roku 2021. Pan Veselý dále uvedl, že
předmětné termíny je nutno označit za orientační a primárně datum realizace bude záviset
na rychlosti schvalovacího procesu DOSS. V návaznosti na tuto skutečnost pan Veselý
doplnil, že ze strany ŘSD ČR Správa Praha budou podniknuty veškeré kroky, které umožní
dodržení výše uvedeného harmonogramu.
Paralelně s výše uvedenými činnostmi budou zahájeny i aktivity ze strany Úseku výstavby
(ŘSD ČR Správa Praha), které budou zaměřeny na realizaci doporučených stavebních úprav
silničního průtahu I/3, a to konkrétně mezi severním vjezdem na území obce a již výše
řešenou jižní částí intravilánového úseku obce Miličín (až ke křižovatce silnic I/3 a III/121 42).
Primární náplň již formulovaných sanačních opatření spočívá ve výstavbě dvou okružních
křižovatek a v úpravě přilehlého okolí. Úsek výstavby aktuálně zahájí aktivity v podobě
vydefinování konkrétního zadání pro požadované projekční práce. Následně bude proveden
výběr projektanta a zahájení projekčních činností. Na základě empirické zkušenosti je možno
předpokládat dokončení projekčních prací v průběhu roku 2021 a následná realizace
stavebních úprav byla přislíbena na navazující stavební sezónu 2022.
Závěrem byla panem starostou Kardou přislíbena plná součinnost ze strany obce Miličín
při realizaci navržených stavebních úprav v místě silničního průtahu I/3 na území obce.
V souladu s jednáním zapsal: Karel Kocián

Budeme tedy věřit, že se vše bude vyvíjet podle tohoto plánu a my se konečně
dočkáme větší bezpečnosti na průtahu silnice 1/3 naší obcí.
Václav Karda starosta
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 Žádáme občany, kteří ještě neodevzdali podepsaný souhlas s instalací čipu na
popelnice, aby tak učinili.
 V návaznosti na nový systém svozu kom. odpadu je nutné mít popelnice na vl.
pozemku za plotem a na ulici ji vyndat pouze na čtvrteční svoz. Počítány totiž
budou jednotlivé výsypy. Znamená to tedy, že vyndaná popelnice, i když bude
plná jen po dně, bude vysypána a tudíž započítána do fakturace, přestože by
bylo možné ji vyvést až z dalším svozem a tak ušetřit.
 V době trvání nouzového stavu je provozní doba úřadu omezena na:
pondělí a středu - 8.00-11.00 a 15.00-17.00 hodin
 Žádáme občany, aby zásadním způsobem omezili parkování svých vozidel
na veřejných komunikacích. Na mnoha místech je již nyní snížena
průjezdnost a v případě svozu komunálního odpadu, případného zásahu
jednotek IZS nebo nastávající zimní údržby vzniká obrovský problém
s obslužností. Pokud je možnost parkování na vlastním pozemku, je nutné
tak učinit. (To se týká i starosty). 
 Adventní neděle, s největší pravděpodobností, letos nebude možné uspořádat
tak jak jsme zvyklí. Rozsvícení stromku a následně betlému obstará obec
bohužel asi bez účasti veřejnosti. Trhy s troubením koled a rozsvícení
Betlémského světla je zatím ve hvězdách. O všem vás budeme ještě
informovat.
 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 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Správná odpověď na naši otázku zní: Kapličku naleznete za Miličínem u silnice 1/3 ve
směru na Prahu. Po projetí ,,esíčka“ za Miličínem minete odbočku vlevo na Nuzov,
autobusovou zastávku a po levé straně na mezi, se vám ukáže dnes již opravená kaplička
,, V Prášilkách“. Kapličku zrenovoval na své náklady jeden místní ,,nadšenec“, který si
nepřeje být uveřejněn. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali. Více se o kapličce a
tajemném místě dozvíte ve čtvrté pamětní knize města Miličína na stranách 107 – 109.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
zpravodaj@milicin.eu
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Ev. č.: MK ČR E 23911
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