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JSME PRO VÝSTAVBU D3
Ve čtvrtek 30. září se v naší sokolovně uskutečnila
informační schůzka k problematice dálnice D3, řešení
průtahu obcí a případném obchvatu Miličína.
Do sokolovny dorazilo cca 100 občanů, které tato problematika zajímala. Úvodní
slovo si vzal starosta obce Václav Karda, který přivítal přítomné a seznámil s hosty
této schůzky, kterými byl starosta Votic Jiří Slavík a tři úředníci Odboru výstavby,
územního plánování a životního prostředí MěÚ Votice. Později dorazil ještě náš
senátor Mgr. Jaroslav Větrovský.

Pokračování na další straně
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Pan starosta seznámil spolu s hosty přítomné posluchače s trasováním dálnice
D3 po území katastru Miličína a podrobně byly představeny související stavby
v okolí Žibkova a Reksyně. Jedná se zejména o velkou mimoúrovňovou křižovatku,
dočasnou deponii zemin, mostní objekty, zemní val u Žibkova, ale došlo i na
staveništní komunikace a požadavky obce na ŘSD k minimalizaci dopadů stavby
na místní obyvatele. Jak Václav Karda, tak Jiří Slavík a Mgr. Jaroslav Větrovský
jednoznačně podporují výstavbu dálnice D3, a to etapovitě. První se musí začít
stavět ten úsek, který je nejméně problematický, tedy ten jižní z Mezna do Voračic.
Votický starosta Jiří Slavík přítomné informoval, že v případě dálnice D3 bude
oproti železničnímu koridoru možné v mnohem větší míře využívat pro dopravu
materiálu budované těleso dálnice a zatížení komunikací II. a III. třídy nebude tak
vysoké, jak se třeba dnes může zdát. Tento požadavek vzneslo 10 dotčených
starostek a starostů z Voticka a Sedlce-Prčice na ŘSD jako výstup ze společné
koordinační schůzky k D3.
Dále se na veřejném projednání řešil připravovaný průtah obcí, kdy by na jaře
příštího roku mělo dojít ke stavebním úpravám přibližně od vjezdu do Miličína po
hotel a od křižovatky na Ješetice po konec obce. Součástí stavby budou dva nové
přechody pro chodce, nové chodníky v centrální zástavbě, malé vybočovací
ostrůvky na vjezdech do Miličína a zrušení stoupacího pruhu na Tábor a jeho
nahrazení odbočovacím pruhem pro komfortnější odbočení do blízké lokality
rodinných domů (Na Větrníku). Za 2-3 roky by ŘSD mělo též přestavit centrální
křižovatku na Mladou Vožici na kruhový objezd a definitivní podobu by mělo získat
i parkoviště.
Posledním tématem byl obchvat. Zastupitelstvo obce se muselo vyjádřit
k několika variantám obchvatů ze strany ŘSD s tím, že východní varianta byla
jednoznačně zamítnuta pro vedení přes vodní zdroje obce. Kladné vyjádření, ale
s dovětkem tedy dostala západní varianta, která je plná mostních objektů a je na ní
dokonce i tunel.
„Zastupitelstvo k této věci nějaké stanovisko zaujmout muselo, i když jsme
přesvědčeni o tom, že obchvat Miličína je megalomanská stavba, která pohltí
spoustu prostředků, za které by se dala postavit nutná část dálnice D3 a ta by
Miličínu výrazně odlehčila. Myslíme si to především proto, že nejen podle úsudku
našeho, tak hlavně ze slov odborníků je jasné, že ani zkapacitnění silnice 1/3 a
následné vyústění na D1 nepojme narůstající provoz a výstavba D3 je nutností. V té
chvíli je obchvat Miličína další obrovskou zátěží do krajiny. Navíc výstavba
takového rozsahu je od myšlenky po realizaci věcí na desetiletí. Jediným
skutečným obchvatem naší obce je dálnice D3 spolu s dalšími stavbami s tím
spojenými, jako je například obchvat Křešic.“ říká k tomu náš starosta Václav
Karda.
Text a foto Jan Vachtl
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NOVÉ OBČÁNKY JSME UVÍTALI JAKSEPATŘÍ
V sobotu 2. října miličínská sokolovna otevřela své dveře krásné společenské události,
kterou je vítání nových občánků naší obce. To se naposledy uskutečnilo před dvěma lety.
Za tu dobu Miličínu přibylo celkem 13 malých obyvatel (jeden se na slavnost
nepřihlásil), které pan starosta Václav Karda přivítal s úsměvem a s těžkou starostovskou
medailí kolem krku. Ve svém proslovu nechtěl rodičům dětí radit, jak děti vychovávat, jak
kdysi bývalo zvykem, ale promluvil o hodnotách, které by děti měly na své životní cestě
respektovat a ctít. Mezi ně jistě patří i zodpovědnost, láska a úcta k vlasti a světu kolem
nás.
Po vřelých a dojemných slovech pana starosty přišlo na řadu vystoupení dětí z místní
školy, které si připravily krátké pásmo básniček a písniček o malých dětech a o tom, jak
moc rychle běží čas. Všechny přítomné to jistě zahřálo u srdce a možná si i přihlížející
příbuzní vítaných občánků vzpomněli na dobu, kdy sami bývali malými děti nebo kdy sami
chodili na školní besídky.
Pověstnou třešničkou na dortu celé akce se pak stalo zapisování do pamětní knihy a
přebírání dárků pro občánky z rukou pana starosty a paní místostarostky. Dětem tak jako
upomínka slavnostního dne zůstane přívěsek na řetízek, knížka, pamětní list a taška s
motivem Miličína. Nezapomnělo se ani na maminky, které dostaly krásné květiny.
Nakonec nesmělo chybět ani společné focení, díky němuž se tento den zapíše do
historie i pro další generace.
Text K.Vachtlová, maminka

Do rodiny našich občanů jsme přivítali:
Pavlu Matouškovou z Kahlovic, Kristýnu Mikulenkovou z Malovic
Leontýnu Loňkovou, Annu Imramovskou, Anežku a Štěpána Rokosovi ze Záhoří
Magdalenu Dostálovou, Věnku Vachtlovou, Tomáše Houdu, Davida Říhu,
Patrika Pečenku a Václava Vobrátila z Miličína

Foto: L.Kardová
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KYTIČKY V MILIČÍNĚ PRODÁVAL REKORDNÍ
POČET DĚTÍ
Středa 29. září 2021 byla náhradním termínem
pro Český den proti rakovině, protože v květnu se
nekonal kvůli covidovým omezením.
Prodeje se zúčastnily všechny třídy 2. stupně.
Vždycky na začátku hodiny češtiny přivedla paní
asistentka Vindušková nebo Klosová jednu třídu na
místo u „trafiky“, tam se žáci oblékli do žlutých triček,
která šla natáhnout i přes bundy a mikiny, a nacvičili si řeč pro zákazníky. Jedna skupina
zůstala před samoobsluhou, druhá s dozorem přešla k čerpací stanici a začali prodávat.
Na konci hodiny je paní asistentka odvedla zpět do školy a na stanoviště přišli jiní žáci.
Bylo to organizačně hodně náročné – opakované předávání pokladniček, počítání kytiček,
převlékání triček, zaučování nováčků, rozdělování do skupin, hlídání času…
Prodej šel letos dokonce rychleji než v minulých letech – možná proto, že nově
příchozí žáci byli vždy čerství, odpočinutí a většinou i natěšení na neobvyklou činnost.
Hotovo jsme měli v poledne. Počet kytiček měsíčku lékařského i pokladních vaků zůstal
stejný jako vloni – se třemi pokladničkami jsme prodali 300 květů.
Na závěr mohu napsat i konkrétní údaje o tržbě, protože jsme nejen rychle prodali,
ale i rychle odevzdali peníze na poště, takže známe výsledek našeho snažení: průměrně
jsme za jednu kytičku získali 23,41 Kč. Není to sice rekord, vloni jsme se dostali výš, ale
srdečně děkujeme všem občanům, kteří si květ koupili, byli na nás milí a podpořili
celostátní charitativní akci Ligy proti rakovině.
P.S. Jestli si někdo
myslí, že se žáci „ulili“
z výuky a něco
zanedbali, tak se mýlí.
Zkušenosti z prodeje
využijeme v hodinách
slohu a napíšeme třeba
oznámení, zprávu,
vyprávění, reportáž
nebo rozhovor.

Text a foto se žáky
8.třídy Karolína Týleová,
ZŠ Miličín
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Lopaty, motyčky, hrábě či
košťata byly pracovními
nástroji našich třeťáků. Úklidu
školního areálu se zhostily na
jedničku. Pokud nám počasí
dovolí, budeme v našich
aktivitách v rámci předmětu
Pracovní činnosti ještě
pokračovat.
Text a Foto J.Plačková

VÝLET MYSLIVECKÉHO KROUŽKU
Ve středu 22.9.2021 jsme se s dětmi z Mysliveckého kroužku Miličín vydali za jelení říjí
do obory Sellier & Bellot ve Vlašimi. Za příjemného podzimního počasí jsme v počtu
šestnáct dětí a tři dospělí krátce před půl pátou zavítali na hájenku k manželům
Vaníčkovým.
Po přivítání a přesunu do obory jsme usazeni na lavičkách čekali na příchod zvěře.
Zatímco pan oborník zakrmoval (nosil oves do koryt), paní Vaníčková nám vyprávěla o
životě jelenů a daňků jak u nich v oboře, tak ve volné přírodě.

Pokračování na další straně
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Po chvíli jsme již vyhlíželi první návštěvníky krmeliště - daňky s lopatami (parohy).
K překvapení všech se nám ukázali ve všech chovaných barevných variantách - tedy
červené, černé i bílé. Nedočkavé daňky však již brzy z krmeliště začala vytlačovat zvěř
jelení.
Tiše a bez hnutí jsme se dočkali. Zblízka jsme si mohli prohlédnout jak jeleny, tak i
holou (laně) s kolouchy. V oboře právě vrcholila jelení říje. Troubení jelenů bylo krásné a
hlasité.
Zhruba po půl hodině se zvěř začala vracet do kytu (schovala se do křovin) a my se tak
celí prochladlí mohli zvednout. Pan oborník nás informoval o ostatních druzích volně žijící
zvěře, která se v oboře vyskytuje, i o starostech s toulavými domácími mazlíčky, kteří
škodí jak zvěři, tak i zpěvnému ptactvu ve volné přírodě.
Na dvoře hájenky nám pak hostitelé dovolili prohlédnout si a potěžkat shozy jelenů a
daňků. Ještě jsme stihli několik fotografií na památku a už byl čas návratu.
Pro děti i dospělé to byl silný zážitek. Tímto bych chtěla poděkovat manželům
Vaníčkovým za laskavé přijetí a poutavý výklad, OÚ Miličín za zapůjčení automobilu i
s trpělivým řidičem panem Jiřím Fialou a paní Homolové za pomoc s dopravu dětí.
Text a foto Renata Polidarová, vedoucí Mysliveckého kroužku při ZŠ a MŠ Miličín

 Základní škola a Mateřská škola v Miličíně hledá lektora
kroužku robotiky – zájemci se mohou obrátit přímo na vedení
školy
POPRVÉ KLOUBEM
V pátek 1. října znamenal pro spojení z Votic do Tábora velký skok vpřed.
Vyřešeny byly dva stávající problémy. Málo kapacitní standardní autobus pro
školáky byl nahrazen kloubovou verzí a o hodinu dříve autobus poprvé
neskončil u nás v Miličíně, ale pokračoval až do Tábora.
Na příjezd kloubového autobusu čekal v Miličíně náš starosta Václav Karda a
místostarostka Jana Plačková, kteří přivítali starostu Votic Jiřího Slavíka a senátora
Mgr. Jaroslava Větrovského symbolicky chlebem a solí. „Miličín je na samotné
hranici Středočeského kraje, v Táboře jsme do 15 minut, v Benešově za půl hodiny.
Není se tedy čemu divit, že většina našich studentů jezdí do Tábora a ti všichni
trnuli každý den, jestli se vůbec do školního autobusu vejdou. Pokud se již vešli,
stáli namačkáni na dveře. Změnu typu autobusu na kloubový proto jako obec
jednoznačně vítáme a podporujeme ji. Dnešní první jízda ukázala, že i když si naši
studenti stále v autobuse nesednou, tak už nemusí mít starosti s tím, jestli se vůbec
vejdou. Obdobně jsme jako obec moc rádi za autobus do Tábora o hodinu dříve. I
ten dlouhé roky chyběl a jeho zavedení usnadní dojíždění celé řadě cestujících
z Miličína,“ okomentoval první den provozu náš starosta.
Text Jan Vachtl
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SPOLKOVÉ AKTIVITY
MLADÍ MILIČÍNŠTÍ HASIČI ZNOVU V AKCI!
Po více než dvouleté COVID pauze se mladí hasiči z Miličína opět začali
připravovat na podzimní kolo hry PLAMEN. Trenéři sestavili tři týmy. Jeden v
kategorii mladších a dva v kategorii starších. V sobotu 2. 10. 2021 odvezla hasičská
auta z miličínské hasičárny mladé hasiče do Teplýšovic, kde se letos konalo
podzimní kolo. První ze soutěžních disciplín přišel na řadu požární útok CTIF, který
se týkal pouze kategorie starších. Po prvotních komplikacích s hadicemi naši starší
hasiči požární disciplínu zvládli na jedničku. Poté všechny týmy čekal orientační
běh, v kategorii mladších tříkilometrový a v kategorii starších pětikilometrový. Při
běhu naši mladí hasiči plnili různé disciplíny: střelbu ze vzduchovky, přelézaní lana,
poskytovali první pomoc, poznávali hasičské a topografické značky a prokazovali
orientaci v mapě pomocí buzoly. Nechybělo ani obávané vázání uzlů. I přesto, že
SDH Miličín přivítalo spoustu nováčků, vše dopadlo nejlépe jak mohlo. Naši
nejmenší se umístili z 11 družstev na krásném 5. místě. Družstvo starších pak ze
16 družstev v disciplíně CTIPV na výborném 6. místě, celkově pak na 8. místě. Na
trénincích na jarní kolo nás čeká ještě mnoho práce, ale věříme, že dosáhneme co
nejlepších výsledků, abychom i nadále se ctí reprezentovali naše sdružení a obec
Miličín.

Text a foto za SDH Miličín Lucie Pecková
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SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ

Nově nastudovanou hru Podařené panstvo
můžete vidět i jindy a jinde:
11.října v 19.00 hodin v Sezimově Ústí
15.října v 19.00 ve Voticích
23.října v 19.00 v Heřmaničkách
29.října v 19.00 v Mladé Vožici
5.listopadu v 19.00 v Chotovinách a 6. listopadu opět doma v Miličíně
DALŠÍ VYDAŘENÁ AKCE - NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Poslední letošní akcí pořádanou TJ. Sokol Miličín na hřišti pod sokolovnou byl
již 5. ročník nohejbalového turnaje – Memoriál Václava Babického. Jak probíhaly
přípravy a samotný turnaj, jsem se zeptala hlavního organizátora a prezidenta celé
akce JUDr. Vladimíra Kobrče.
První myšlenka na uspořádání turnaje vzešla před lety od Tebe?
Ano, jak říkám vždy úvodem turnaje, Václav Babický byl výborný kamarád, výborný
sportovec a výborný nohejbalista. Všichni jsme ho v Miličíně znali, často s námi hrál
nohejbal a turnaj vznikl na jeho počest. Jsem rád, že ocenění soutěžícím spolu s námi
každoročně předávají i jeho sourozenci.
Jaká byla příprava na letošní ročník?
Příprava byla velmi náročná. Hlavně se mi líbilo, že miličínští chlapci teď hodně trénují,
neustále se zlepšují a také dost pijí a jedí, což je vidět vždycky ve středu po jejich tréninku.
Kolik družstev se přihlásilo a jak to celé dopadlo?
Přihlásilo se devět tříčlenných družstev. Ve dvou skupinách hrál každý s každým a
družstva, která se umístila na prvním a druhém místě postoupila rovnou do semifinále.
Občas vládly emoce, ale to ke sportu patří. Vítězství nakonec vybojovalo družstvo Oáza
z Olbramovic.
Jak celý turnaj hodnotíš?
Turnaj se nám velmi vydařil, byly to zajímavé souboje, vyrovnané, takže všichni byli
spokojeni, včetně nás, vedení turnaje.
Pokračování na další straně
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Povedly se podobně i předešlé ročníky?
Já myslím, že všechny ty ročníky byly vydařené, akorát do toho minulého se nám
vmíchal nepříjemný moment. Nejmenovaný funkcionář, který seděl na židli a sledoval
nohejbal, tak usnul. Bylo to velice trapné a nějaký dobrák ho i vyfotil. Přátelé, trvalo mi to
půl roku, než jsem se z toho vylhal a než jsem tu hanbu, která na mě padla, trochu smyl.
Nebylo to vůbec jednoduché, protože mě chtěli dát do tisku. Vzhledem ke kvalitě letošních
utkání se nic podobného nestalo.
Jak to vidíš s budoucností turnaje?
Úroveň se neustále zvyšuje a myslím si, že ten příští rok bude zase lepší než ten
letošní. Doufám, že to okolnosti dovolí a všichni se ve zdraví sejdeme.
Děkuji za rozhovor a přeji nám všem hodně vydařených akcí v Miličíně a okolí.
Za TJ. Sokol Miličín Irena Čeňková

VÝLET DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC
V měsíci srpnu se parta osmi miličínských
kamarádů – převážně Točevovců středního
věku - rozhodla navštívit jihočeskou
metropoli.
Cesta vlakem z Ješetic přes Tábor do
Budějovic se všem líbila, zajímavá byla
zejména
cena
seniorské
zpáteční
jízdenky😊. Pozorovali jsme krajinu a také
výstavbu železničního koridoru. Ve městě
jsme prošli pěší zónu s různými obchůdky a
některé „důležité a nepostradatelné věci“
skončily v našich taškách. To už se ale blížil
zlatý hřeb návštěvy, oběd v Masných
krámech. Jídlo nezklamalo, zvláště pak
pivovarský gulášek. Pak následovala
prohlídka náměstí, výstup na Černou věž,
návštěva zajímavé stavby autobusového
nádraží a samozřejmě nemohla chybět
cukrárna.
Cesta zpátky vlakem rychle utekla a my
už se těšíme na další výlet po krásné naší
vlasti.
.
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Text a foto Vladěna

HOKEJOVÉ OKÉNKO
Vážené fanynky a fandové,

Chceme být vzorem pro mladou generaci,

ať jste Pepíci či Standové,

po ledě budeme se prohánět jako draci,

Šárky, Míši či Janičky,

pro své zdraví i pro legraci,

my zavázali na bruslích tkaničky

v Sedlčanech a Benešově začali jsme další
štaci.

a s hokejkami v ruce,

Když dáme gool - uslyšíte řev,

na led postavili se po roce.

jako když se probudí miličínský lev.

Vlivem neviditelného Covidu,
měli jsme méně pohybu.

Malou pozvánku na naše zápasy doplním
výsledky zářijových klání.

Někdo běhal po lese, někdo jezdil po
cyklostezkách,

A v září hokejisté Miličína září…

my raději se potíme v hokejových
vestách.

V neděli 8.9. jsme v Sedlčanech odstartovali sezonu vítězstvím 8:5 nad
Rybníkáři. Následovalo vítězství nad Štětkovicemi 9:2. Žabáky jsme přejeli
7:2 a dobře namazané soukolí od brankáře přes obránce až po střelce se
maličko zadrhlo s Voticemi. Remíza 6:6 nás mrzela, přesto jsme v čele
tabulky skupiny B se skóre 30:15.
S přáním odehrání celé sezony vás zdraví jednatel HC Miličín L Beran.
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MĚSTEČKO MÉHO MLÁDÍ – ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Povozník Souček byl znám tím, že nenáviděl auta…
Dnes by se, chudák, usoužil, ale tenkráte jezdila po silnicích auta jen ojediněle.
Souček vozíval z lesa kmeny na železniční stanici do Sudoměřic. Jakmile se stalo, že
za ním nebo proti němu jelo auto, Souček nelenil, stočil vůz s dlouhými kládami šikmo
přes silnici, takže ji úplně zatarasil. Pak vzal kladívko, vlezl pod vůz a kladívkem tam o
něco klepal jakoby odstraňoval nějakou závadu.
Auto muselo zastavit a čekat.
Když čekání trvalo příliš dlouho, cestující i řidič v autu začali hlasitě protestovat.
A na to právě forman čekal. Vylezl zpod vozu, řádně všem vynadal a za stálého lání
vlezl znovu pod vůz a dále odstraňoval imaginární defekt.
Automobilista zmlkl. Co měl jiného dělat, Musel trpělivě čekat, pokud to Součka
neomrzelo.
Jindy zase jel s povozem po císařské silnici a tu zpozoroval, že za ním jede auto a
v něm dva oficíři.
Ale na to milý Souček nic nedal, neboť kromě aut měl i rakouské oficíry ve velké
nelásce. Proto nelenil a honem zajel na nesprávnou stranu silnice a potom silnici šněroval
z jedné strany na druhou.
Auto zpomalilo jízdu, volně předjíždělo a když bylo ve stejné rovině s vozem, oficír,
který jel v autě jako pasažér, na Součka zvolal: „Jak to jedeš, ty troubo?“
„Ty seš trouba, ty vole jeden!“
Auto zastavilo – povozník také.
Z auta se vysoukal oficír, došel k vozu, obešel jej kolem dokola a hledal tabulku se
jménem a adresou majitele vozu, která podle předpisu měla být na voze připevněna, ale
nebyla.
Oficír se ptal: „Kde máš tabulku?“
„V p….i!“ odpověděl zlověstně forman.
Oficír se vrátil k autu, vyňal odtud šavli a zamířil ji k ráně na Součka, který seděl na
kozlíku. Ten se však nezalekl. Obrátil bič těžkým držadlem dopředu a povídá: “Jen mne
sekni, jen mne sekni! Jak mne sekneš, tak ti tím bičem hubu rozbiju!“
Oficír byl by snad skutečně sekl, ale přece jen měl respekt před bičem. Chvíli se ještě
před kočím natřásal se šavlí a stále opakoval: „Zahoď ten pajč! Zahoď ten pajč!“
Vozka na to: „Zahoď napřed ty tu kosinku – ty vole!“
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Pokračování na další straně

Druhý důstojník, který auto řídil, měl však nějak naspěch a hlasitě na svého pasažéra
naléhal, aby již nasedl. Ten si konečně dal říci a za pohrůžky „nechám tu pakáž sebrat“,
nasedl do čekajícího auta, které hned nato odjelo.
Na bitevním poli zůstal forman coby vítěz. Ale počítal s tím, že jej doma budou čekat
četníci.
Nečekali však – dopadlo to dobře.
Já tenkráte jsem zažil moře strachu, poněvadž jsem se na tom voze s formanem vezl.

AKTUÁLNĚ Z KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ:
Úspěch v soutěži Zlatý erb, spolupráce
s instagramery a „velké“ fotografování
V kanceláři destinační organizace Kraj blanických rytířů jsme se v září rozhodně
nenudili. Kromě „běžné“ agendy – propagace turistických cílů a služeb za pomoci
vlastních kanálů i kanálů Středočeské centrály cestovního ruchu jdeme do finále
s projektem obnovy mobiláře a infopanelů v Mikroregionu Voticko, absolvovali
jsme jednání Pracovní skupiny pro cestovní ruch Středočeského kraje a
představili projekt budoucí cyklostezky po opuštěném drážním tělese na Voticku na
konferenci o cykloturistice v Hradci Králové. Máme za sebou velký
marketingový průzkum, kdy tazatelé ve vybraných lokalitách oslovovali turisty a
ptali se jich, s čím jsou na Vlašimsku, Voticku, Zručsku a Dolnokralovicku spokojeni,
co je motivovalo k návštěvě a naopak, co vnímají jako slabá místa naší turistické
oblasti. Na představy o podpoře cestovního ruchu v Kraji blanických rytířů jsme se
ptali podnikatelů, pracovnic v infocentrech a provozovatelů turistických cílů. Závěry
z těchto průzkumů se promítnou do aktualizace strategie a marketingového
plánu, na základě kterých budeme realizovat aktivity v následujících.
Dne 20.9 jsme v Hradci Králové převzali ocenění ministryně pro místní rozvoj –
naše webové stránky www.blanik.net získaly v soutěži Zlatý erb 3. místo v kategorii
o nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění nás těší, přesto webovky dále
„vylaďujeme“. Investovat do jejich rozvoje by nám měla pomoci dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj, o kterou jsme v programu Marketingové aktivity
v cestovním ruchu požádali v polovině září.
Pokud se chcete o Kraji blanických rytířů a našich aktivitách dozvědět víc,
sledujte www.blanik.net nebo naši facebookovou stránku Kraj blanických rytířů.
Tereza Kubištová, Kraj blanických rytířů, kubistova@blanik.net , 739716091
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Informace z Usnesení č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 22. 9. 2021
Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, p. Rytíř, p. Štégr,
Ing. Brožek, Ing. Trefil, p. Cikhart, p. Zíka
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 – p. Zíka, Ing. Trefil
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 25. 08. 2021
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 4/2021
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
6. Manažerka Tereza Kubištová z organizace Kraje blanických rytířů seznámila
přítomné s činností organizace a jak do budoucnosti bude pro naši obec přínosná.
Kraj blanických rytířů působí na území Voticka, Vlašimska, Zručska a
Dolnokralovicka. Propagace turistických cílů patří k hlavnímu poslání, obnovují se
turistické informační panely a tabule, zajišťuje se tisk letáků. Na stránkách
organizace najdete tipy na akce a výlety – www. blanik.net
7. Starosta seznámil zastupitele s variantami obchvatů Miličína, po projednání ZO
hlasovalo pro západní variantu, jako pro variantu, která je z pohledu obce menší
zátěží. ZO se však shodlo, že prioritou je výstavba D3. Pro západní variantu
hlasovalo
- 5 x pro, 1 x proti, 3 x zdrženo
8.1. ZO vzalo na vědomí prodej části obecního pozemku p.č. 914/12 v k.ú.
Záhoří u Miličína o výměře cca 120 m2. Nebyly nalezeny vhodné pozemky pro
směnu. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru.
8.2. ZO projednalo žádost o pronájem části obecních pozemků p. č. 1295/29 a
p.č. 1329/14 v k.ú. Miličín, cca 200m2 – 250m2.
ZO pronájem zamítlo
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.3. ZO projednalo žádost o pronájem části obecního pozemku p. č. 4/1 v k.ú.
Miličín o výměře 6m2. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru.
ZO hlasovalo o pronájmu - 1 x pro, 3 x proti, 5 x zdrženo
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8.4. ZO se seznámilo s podklady k výstavbě nového rodinného domu na
pozemku p.č. 839/13 v k.ú. Miličín dle přiložené dokumentace. Proběhne místní
šetření pro upřesnění, kde je na pozemku uložen obecní vodovod.
8.5. ZO bylo seznámeno se směnou nebo prodejem části pozemku p.č. 2267
v k.ú. Miličín o výměře cca 2721m2, jedná se o cestu v obci Reksyně. Odloženo
na další zastupitelstvo.
9.1. ZO vzalo na vědomí žádost na pronájem nebytových prostor v budově OÚ.
Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru.
9.2. ZO se seznámilo s návrhem ZŠ Miličín, o podání žádosti veřejného
grantového řízení Oranžové hřiště, které je zaměřeno na podporu výstavby a
kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových hřišť. Pan starosta
navrhl zastupitelům místní šetření a projednání možnosti přístavby školky a školní
jídelny v areálu školy dříve, než dojde k podání žádosti o dotaci na hřiště. Tato
dotace by svou dobou udržitelnosti projektu mohla kolidovat s případnou
přístavbou.
9.3. ZO projednalo a schválilo zrušení Smlouvy o investičních službách číslo
1033877207 u České spořitelny, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62,
140 00Praha 4. Peněžní prostředky byly převedeny na běžný účet obce Miličín u
Komerční banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9.4. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke směrnici č. 2/2020 o poskytování
stravování, příspěvek ve výši 70,- Kč na stravování uvolněnému členu
zastupitelstva – starostovi obce
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
9.5. ZO projednalo a schválilo vnitřní předpis č. 3/2021 pro poskytování příspěvku
zaměstnavatele uvolněnému členovi ZO Miličín – starostovi – na penzijní
připojištění se státním příspěvkem, příspěvek ve výši 300,-Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
9.6. ZO projednalo a schválilo pronájem Sokolovny v Miličíně čp. 258, pronájem
sálu v KD Petrovicích čp. 36 a hasičské místnosti v Miličíně čp. 305 od 1. 10.
2021
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
10. Další zasedání ZO bude dne 27. 10. 2021 od 18 hod.

Zapsala: p. Matoušková
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16.10.2021 se koná v zasedací místnosti OÚ výstava fotografií Ladislava
Hadraby
Ladislav Hadraba (*1931) první fotografie zhotovil v patnácti letech v Miličíně měchovým
aparátem na skleněné negativní desky. Se svými snímky se účastnil celé řady soutěží
a výstav. Mnoho dokumentárních fotografií bylo zveřejněno v regionálních publikacích
(kniha o Miličíně, průvodce po Benešovsku a Sedlčansku atd.).
Retrospektivní výstava představí výtvarnou i dokumentární tvorbu.
Autor vernisáž zahájí ve 14 hodin na radnici v Miličíně. Výstava potrvá do 17. listopadu.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se:
s panem Vladimírem Součkem z Miličína – odešel ve věku 64 let

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
 AKCE ,,Hodina třináct pro Moravu“ POKRAČUJE
 Plánovány jsou i další akce, které proběhnou do konce roku. Těšit se můžete
například na výstavu výtvarných děl nebo tradiční adventní neděle od rozsvěcení
stromu po Betlémské světlo a další.
 Další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.10/2021. Měsíčník, vydávaný vždy 8. den v měsíci. Uzávěrka vždy
poslední den v měsíci. Vydává Obec Miličín, IČO 00232238, Miličín 1, 25786
Ev. č.: MK ČR E 23911
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