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Vážení spoluobčané,
Vánoce a silvestrovské oslavy jsou za námi. Letos
malinko s hořkou příchutí dezinfekce, ale přesto doufám,
že jste je všichni užili v klidu a pohodě.
Rád bych vám popřál, ať do roku nadcházejícího vykročíte tou správnou
nohou a splní se vám vše, o čem sníte. Přeji vám hodně zdraví, elánu a mnoho
pracovních i osobních úspěchů.
Václav Karda starosta
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Letošní advent byl trochu jiný, než jaký jsme prožívali minulá léta. Kvůli
koronavirové situaci v naší zemi jsme se museli podřídit vládním nařízením a nemohly
se konat některé akce, na které jsme si v
době adventu zvykli. Co jsme si ale
nenechali ujít, bylo betlémské světlo. A
proto jsem čtvrtou adventní neděli
dojela do Tábora do kostela v Klokotech
a světlo přivezla. Lidé u nás v Miličíně si
pro něj mohli přijít na náměstí do altánu k
betlému.
I přes nevlídné sychravé počasí lidí
přišlo dost a odnesli si betlémské světlo
do svých domovů. Doufejme, že příští
advent už prožijeme takový, na jaký jsme
zvyklí.
Text a foto Dana Dostálová
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INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021

od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků
1. a 2. ročníku základní školy
o

o pro ostatní žáky (3. až 9. ročník) pokračuje výuka
distančním způsobem (on-line výuka dle rozvrhu v Teams kalendáři)
o

distanční výuka je pro všechny žáky povinná

o

jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden
žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný
zástupce žáka

o

konzultace bude předem domluvena a bude probíhat v místě určeném
ředitelkou školy

o

prezenční výuka 1. a 2. ročníku bude probíhat v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak prolínat)

o

žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají
povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

o

školní jídelna bude v provozu

o

provoz mateřských škol

o

provoz mateřských škol je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních
pravidel

o

děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky

o

ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se v prostorách školky mají
povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

o

vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školky je možný jen
v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob
s osobami v prostorách školky

V Miličíně dne 31. 12. 2020

M. Škramlíková, ř. š.

Více informací o provozu školy naleznete na internetových stránkách :
https://www.skolamilicin.cz/
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NOVOROČNÍ VÝSTUP NA KALVÁRII
Na Nový rok jsme všichni měli možnost udělat si vycházku do přírody a připojit
se tak snad k nově vzniklé tradici a to výstupu na horu Kalvárii. Tento rituál již
mnozí z vás několik let po sobě konáte, ale letos jsme ho rozšířili o vstup do
kaple Utrpení Páně s možnosti zazvonit si na zvon a přitom si tajně něco přát
do nového roku. Vzhledem k současné situaci jsme museli zvolit výstup
individuální, bez doprovodného programu a za dodržení všech hygienických
podmínek. Počasí se vydařilo a v průběhu odpoledne navštívilo akci přibližně
250 lidí. Myslím, že jsme si to všichni užili a byl to pro všechny pěkný zážitek.
Výstup byl odměněn krásným výhledem do kraje a sluníčko snad alespoň na
chvíli vneslo radost v této zmatené době do srdcí všech, kteří vyrazili.
Příští rok se budeme těšit na druhý ročník a snad již v normálním režimu.
VK.

Foto: L. Kardová
3

ROZHOVOR - dnes s panem Josefem Čeňkem
Pepo, končí rok, máme tu vánoční čas, na teploměru mínus šest stupňů. Myslím, že ideální
doba ke společnému rozhovoru (jinak bys mi někam ujel) o tvé lásce k cyklistice, šlapání na
kole. Kde se vzala? Znali jsme tě hlavně jako muzikanta…
Ta se zřejmě zrodila už v dětství, kdy kolo bylo jediným dopravním prostředkem. Už tehdy
mě lákaly cesty za hranice již poznaných míst v okolí vesničky, kde jsem vyrůstal.
Kolo ale v dětství převážil druhý koníček – hudba. Přes 25 let jsem trávil víkendy nejdříve
v malé partě muzikantů a později v kapele, což už byl závazek. Bavilo mě bavit lidi, ale
s ohledem na tehdy časově náročnou práci, rodinu, stavbu domu a víkendový spánkový
deficit jsem něco z toho všeho postupně musel vynechat. Odnesla to hudba – tehdy měla
aktuálně nejmenší prioritu.
V té době jsem měl v garáži kolo, které jsem kdysi vyhrál někde na plese v tombole, čemuž
odpovídala i jeho kvalita  Nejezdil jsem ale moc daleko a ani často, takže kvalita nevadila.
V dalších letech se hodně věcí časově změnilo a navíc jsem dostal „zdravotní varování“ s
doporučením snížení mé hmotnosti.
Proto jsem vyměnil staré kolo postupně za několik nových a spojil si příjemné s užitečným.
Příjemným pro mě bylo a je poznávání nepoznaných míst v okolí nejdříve Miličína, postupem
času po celé republice a pak i Rakousku, Slovensku, Německu a Polsku. Jsou to často místa,
kam se nesmí nebo nejde dojet autem a pěšky se toho tolik nestihne. Užitečným se pak stal
pohyb.
Máš tedy možnost srovnání – jakou úroveň mají české cyklostezky?
Krátká otázka, ale velice rozmanitá odpověď  Znám rakouské a německé cyklostezky, kde
je patrná jejich delší historie. V ČR je vidět čím dál více, že cyklostezky mají podporu a v rámci
hlavně finančních možností se u nás také rozvíjí.
Náhodou jsem zaslechl názor „zarytého“ motoristy, který na základě zprávy o investici do
nějaké nové cyklostezky kritizoval investice do cyklostezek na úkor oprav silnic.
Zde je třeba si uvědomit, že cyklista díky cyklostezce opustí silnici a pojede si po svém. Tím
je bezpečnější doprava pro všechny – hlavně pro cyklistu, který v souboji s autem nemůže
vyhrát, ale i pro řidiče, kterému se na silnici plete méně brzdících kolařů. A cyklistů stále
přibývá i díky eletrokolům.
Abych se nezastával jen cyklistů – řidiči aut mají mnohdy také pravdu v nevhodném chování
cyklistů na silnici. Dost často nejsou vidět, nebo v provozu jich jede několik vedle sebe atd.
Stejně jako se neumí chovat někteří řidiči, tak se neumí chovat ani někteří cyklisti.
Úroveň cyklostezek je rozdílná dle měst a míst, ale postupně u nás viditelně stoupá.
Horší je pak neohleduplné chování jejich uživatelů. Např. ve městech jsou častými uživateli i
pejskaři, kteří si občas pustí psa na neviditelném vodítku „na volno“ - pak se diví, že cyklista
táhne za sebou pejska i s vodítkem smykem 

Pokračování na další straně
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Podobně jako u řidičů na silnicích vidím i agresivní chování některých cyklistů na
cyklostezkách. Občas má někdo pocit, že když má peníze na drahá kola (která vytáhne
dvakrát do roka), obleče se do značkového dresu, ve kterém se vyfotí na Facebook, tak se
z něj stává PAN cyklista a chová se tak, že si z něho svět má sednout na zadek.
Třeba v Rakousku – tam jsou krásná místa stejně jako u nás. Místní lidé se zde ale umí lépe
chovat ve smyslu k užívání cyklostezek – přirovnal bych: stejně jako nikdo většinou nechodí
po železniční trati, tak v Rakousku většinou turista nešlápne cyklistovi na jeho cyklostezku.
Naopak cyklista tam nevjede na chodník.

Ohleduplnost a respektování pravidel nám stále moc nejde, přitom na kole jezdí i děti, pro
které bychom měli být vzorem. Co doporučit rodinám s dětmi, co pro náročnější?
To je velice individuální. Většinou se představa rodiny týká nenáročného rovinatého terénu,
protože hlavně holčičky nemají rády kopce a také aby bylo něco zajímavého k vidění. Zde
bych měl tip na asi úplně nejbližší novou pěknou trať, která se oficiálně otevře na jaře 2021:
Sedlec – Sedlčany. Další oblíbené je Třeboňsko nebo Táborsko kolem Lužnice směrem na
jih. Mohu doporučit i úsek Praha - Karlštejn kolem Berounky a popř. dále na Rakovník, nebo
Praha – Mělník – Děčín. Mezi Mělníkem a Lovosicemi, hlavně pak dále mezi Ústí n.L. Děčínem je pro kolo jen rovina bez silničního provozu a v okolí nádherná krajina Českého
středohoří.
Pro náročnější cyklojízdy a cyklisty je prima – a to mě moc baví – vlastní trasování, kdy řeším
nejen vzdálenost, ale i převýšení, povrch, zajímavá místa cestou, směr jízdy, aby slunce
nesvítilo celý den do očí, ale na záda apod. Prostě aby jízda byla pohodová, poznávací a
něčím zajímavá.
Sám rád do trasy zařazuji různá místa v ČR ze všech možných filmů, kde se natáčelo a pak
fotím jejich aktuální stav.
Jezdíš tedy raději po "svých“ trasách?
Po všech trasách. Podle vlastních nápadů, ale kdykoli se rád nechám inspirovat i někým
jiným. Já sám jsem vždy 100% připravený i na vlastní - třeba i krátkou jízdu, protože nesnáším
ztrácet čas hledáním cesty. Obzvlášť tehdy, když já pořádám nějaké kolektivní výlety, by se
toto tápání v terénu nehodilo. Vyhledávám a tratí spojuji něčím zajímavá místa. Nerad se
vracím a nerad jezdím stejnou, už projetou trasou.
Když si vzpomenu, jak jsme jezdívali se Sibiřánkem, měli jsme k dispozici jen tištěné mapy a
to jsme pak cestu hledali často. Technika je dnes ve všem - dotýká se i amatérského cyklisty
- využíváš ji?
To je pravda. Tištěné mapy jsou také pořád dokonalejší a podrobnější. Používám ty menší
vychytávky, jako jsou navigace, lepší oleje na údržbu kola, lepší prádlo, komponenty atd.
Nejsem závodník, takže např. dražší karbonová kola jsou zatím mým budoucím přáním.
Určitě nepodceňuji bezpečnost a investic v tomto směru není nikdy dost. Třeba světla
používám ta skutečně výkonná, která jsou z auta vzadu opravdu vidět a ne jen bludičky pro
dobrý pocit. Na jaře si udělám radost a koupím radar, který snímá situaci 300 m za kolem,
přenáší do aplikace v navigaci a varuje před možnými riziky.
Pokračování na další straně
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Jsi členem nějakého oddílu?
V několika oddílech, ale pouze těch amatérských a nezávodních. Já sice vydržím třeba 14
hod. šlapat, ale nesmí se tam měřit rychlost 
Nejblíže je místní Cykloteam Miličín, pak Votice, Tábor a poslední dobou často jezdím
s Tarzan klubem (www.tarzanklub.cz), což je parta lidí různého věku, které spojují trochu
extrémní aktivity. Neúčastním se všech akcí a např. akce na běžkách, skialpinech v Alpách,
běh v Himalájích, přeplavání kanálu La Manche já vynechávám (tam bych brzdil), ale i
vícedenní jízdy na kole stačím. Zde je velkou inspirací trenér Jirka, kterému bude v únoru 71
let. Je kondičním trenérem několika známých sportovců (asi nejznámější je Eva Samková).
Na kole přes Krkonoše, Brdy, kolem Miličína na Monínec apod. mu ještě stačím, ale třeba
v chůzi po hřebenech Krkonoš vůbec.
Je nějaký cyklovýlet pro tebe TOP?
Ten, kde je příjemná společnost a kde cestou poznám cokoli nového a nepoznaného. Vůbec
nejde o kilometry ani o převýšení.
Hodně oblíbená jsou elektrokola, předpokládám, že tě zatím nelákají…
Cokoli „elektro“ je trend doby. Zatímco u „elektroauta“ jde v tuto dobu trochu o společenskou
prestiž, u elektrokola tento stejný důvod nevnímám až tak významně. Jde o hit a důvody
k pořízení bývají různé. Většinou v mém okolí vidím radost z pohybu + výletování na kole u
cyklistů, kteří by z různých důvodů na „normálním“ kole jet nemohli. Buď nejsou žádné
zdravotní potíže a jen okolní terén dá zabrat za hranice možností. Někdy bývají omezujícím
faktorem různé zdravotní problémy nebo i věk.
Já věk mám také, ale zatím bez problémů, takže dokud to půjde, budu šlapat bez
elektropomoci  Ona by mě omezovala i ve vzdálenosti dojezdu, protože nechci hlídat, kolik
dalších km si ještě na baterku mohu v ten den dovolit
Jaká je tvá statistika a dojezd? :
Ta mě teď zpětně také zajímá a jdu se ponořit se do historie aplikace, která vše sleduje a
zapisuje. Nemám žádný závodní ani tréninkový plán, takže jezdím podle chuti a času.
Od roku sledování 2014 ujedu cca 5 - 7tis km/rok. Když jsem se zúčastnil soutěže „Na kole
do práce“ v 2008, bylo to přes 8 tis km/rok, ale to byl výjimečný rok a na to teď není čas.
Nejdelší trasa za 1. den byla k letišti Pardubice do obce s názvem Srnojedy u Rybitví - tam a
zpět celkem 224 km, ale to bylo na silničním kole. Jinak většinu jízd projedu na horském,
protože se silnicím vyhýbám.
Ona se nesleduje jen vzdálenost, ale i celkové nastoupání, což já mám vždy kolem 95-100
km za rok. V tomto je znát každých 100 m.
Byly nějaké závodní úspěchy?
Byl jsem na dvou závodech v Brdech. V propozicích byl slíben zpevněný povrch, ale dvakrát
jsem na něm prorazil pneu. Navíc tam, kde už jsem dávno brzdil, mladí soupeři šlapali a můj
pud sebezáchovy byl zapnutý 
Pokračování na další straně
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Jediná moje úspěšná soutěž byla charitativní akce „Na kole do práce“, kde se hodnotí za celý
měsíc počet kilometrů ujetých na kole nebo koloběžce (nebo i pěšky) jen do práce a z práce.
Zde jsme v týmu pod KB v roce 2017 vyhráli, jako jednotlivec v KB jsem byl druhý a v Praze
s cca 3500 účastníky sedmý (za měsíc ujeto 1750 km a já byl až sedmý). Odměnou bylo
získání sady lepení na kola a zkusit si, jaké to je vylézt si na Letné před tisíci účastníky při
předávání medailí „na bednu“ . (další dva měsíce včetně prázdnin jsem pak doháněl
zanedbanou práci )
To zní až neuvěřitelně - máš ještě vůbec nějaký cíl, kterého bys chtěl na kole dokázat - nebo
cestu, kterou jsi dosud neprojel.
Cest a dosud nepoznaných míst je strašně moc. Dostal jsem škrábací mapu ČR pro označení
projetých míst, ale pořád hodně velká část území zůstává bez škrábnutí.
Cílem je objet postupně přesné hranice ČR, což je cca 2.327 km. Z této porce mám objeto
necelých 1000 km, takže ještě nejsem ani v polovině.
Jak to vidíš s dnešními dětmi, celkově se příliš nehýbou...vzkázal bys jim něco?
Cyklistika je široký pojem a většina lidí zná jen cyklisty na silnicích, popř. v lese. Jsou ale i
jiné disciplíny, které nejsou tolik vidět a baví hlavně děti i mládež, asi spíše kluky (různé
Enduro, Downhill, Dirt, Trial atd.). Nejsou tolik vytrvalostní, ale zato akční, což mladé baví.
Tyto obory neznám, ale v Miličíně máme mladé odborníky, kteří je ovládají a mají i závodní
zkušenosti.
Jinak všeobecný pohyb mládeže si netroufám hodnotit. Mohu posoudit pouze situaci doma a
dětí v naší ulici Na Větrníku, kde mám pocit, že zde děti ještě stále drží tradice veřejných her
včetně sedla kola 
Vzkazem je určitě opatrnost a chování na silnici tak, jako že nikdy nemá cyklista před autem
přednost – mockrát se mi to vyplatilo.
Dále je důležitá i pasivní bezpečnost. Nechci opakovat časté fráze, ale základem je helma na
hlavě. Mně osobně i při vší opatrnosti už jednou dost zachránila při srážce s autem a pro
výstrahu budoucím generacím visí rozštípaná v garáži.
Pepo, vzpomínáš na pražský cyklovýlet? Tuhle „historku z natáčení“ bys mohl uvést
závěrem…
To bylo při poznávací cestě po Praze, kde jsme si dělali společné foto u Karlova mostu. Zde
bylo hodně turistů, takže jsme kousek vedli kola pěšky a zrovna před kamerou ČT, která tu
natáčela rozhovor s hercem Kratinou. Při vysílání tohoto pořadu byl pak celý Cykloteam
v záběru a mohlo to vypadat, že je tam kamera kvůli nám...
Mockrát děkuji za zajímavé povídání a osobně i za množství bezvadných zážitků na kolech
s naší miličínskou partou. Přejeme ti mnoho dalších šťastných kilometrů!

Moc díky a já přeji všem pevné zdraví po celý rok 2021.
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HÁDANKA
Homolovskou bránu bychom dnes hledali marně, kdysi však byla vstupem do
samostatné části Miličína. Víte, kde se nacházela?

Správnou odpověď naleznete na
poslední straně našeho
zpravodaje.

Kresba V. Kraupner

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci prosinci životní jubilea oslavili:
paní Marie Strusková z Miličína - 85 let
paní Marie Provazníková z Miličína - 92 let
paní Vlasta Horvátová ze Záhoří u Miličína - 85 let
Přejeme pevné zdraví!

Rozloučili jsme se:
s panem Josefem Fulínem ze Záhoří - odešel ve věku 81 let
s panem Miroslavem Vačlenou ze Záhoří – odešel ve věku 88 let
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NĚCO PRO NAŠE DĚTI
Tentokrát obrázek na vymalování pro nejmenší

A hádanky pro všechny
1. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají více než ty. Co je to?
2. Nemá nohy, nemá ruce, ale stejně dveře otevírá. Co je to?
3. Vyhodíš to, je to bílé, ale když to spadne, je to žluté. Co je to?
Odpovědi naleznete na poslední stránce našeho
.

zpravodaje
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NOVÁ OVOCNÁ ALEJ
Ten, kdo se vydá z Miličína směrem na Žibkov, jistě zaznamená jistou změnu.
V listopadu 2020 jsme podél této silnice - z Miličína až k žibkovské kapličce
na kopci - vysázeli novou ovocnou alej. Vysázeny byly jabloně a třešně. Stromy
budou tvořit větrolam pro budoucí nové parcely a do budoucna se můžeme těšit
i na hojnou úrodu.
Z přivezených stromů nám ještě několik zbylo a ty jsme vysadili do aleje
založené již na jaře 2020 v poli mezi Petrovicemi a Záhořím u Miličína.
Na samotný vrchol ke kapličce jsme 12.12.2020 vysadili lípu - tak trochu jako
symbol končícího složitého roku.
Původní záměr sázet stromy spolu s občany a dětmi nám pandemie
neumožnila, ale věřím, že se v roce nadcházejícím najde příležitost a v sázení
- za účasti všech, kteří budou mít
zájem, budeme pokračovat. Kvůli
hranicím pozemků jsme lípu
umístili trochu více do pole, aby
byla vysazena na pozemku
obecním. V budoucnu tak bude
lípa chránit kapličku před ostrým
větrem od jihozápadu.

Text a foto VK.
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„NA NAŠÍ BÁBU SE MUSÍ OD LESA,“ prohlásil neuctivě můj spolužák Honza,
kterému jsem vypravoval, jaké královské odměny se mi od jemnostslečny dostalo.
On Honza dělal na faře ve svém školním volnu poskoka.
„Jako na příklad,“ vykládal dále Honza, když byla otrhaná jablka na farské zahradě,
povídám jí: „Jemnostslečinko, ta jablka musíme přebrat a na komoře rozložit na vrstvu
slámy, aby se nekazila.“
„I to jsi hodný, Honzíčku, že na to myslíš, tak na to hned půjdeme, já ti pomohu.“ A tak jsme
jablka přebírali a ta zdravá jsme pěkně rozkládali na podlahu na slámu.
Za chvíli to bábu omrzelo.
„Tak to, Honzíčku, dodělej a ta naťukaná si vezmi domů, co bych s nimi dělala, na
zavařování nemám čas.“
A já, když jsem ta zdravá jablka všechna na slámu rozložil, zul jsem si pantofle a bosýma
nohama jsem hezkou chvíli po nich skákal.
Za pár dnů povídám jemnostslečně: „Jemnostslečinko, ta jablka na komoře se nějak kazí,
jsou celá flekatá, měla by se přebrat, aby se nenakazila všechna!“
„I to jsi hodný Honzíčku, jdi tedy, pěkně je přeber a ta flekatá si vezmi domů –
co já s tím tady!“
A tak jsem jablka znovu přebral, po zbylých, zdravých, jsem zase bosky skákal a ta
naťukaná jsem odnesl opět domů. A tak se to opakovalo ještě asi třikrát a dobrou polovinu
sklizně jsem odtahal domů. Dávali jsme je praseti.
Ale jemnostslečna si kde komu stěžovala, jak se jí letos strašně kazejí jablka.
„Tak jsem s tím musel přestat, aby to na mne neprasklo – jinak bych je odtahal domů
všechna“.
Před časem se mi do rukou dostal výtisk knihy místního rodáka pana Josefa Nováka. Kniha
se jmenuje „Městečko mého mládí“ a zachycuje vzpomínky autora na své dětství, prožité
v Miličíně, doplněné patně i o různá vyprávění, která ve svém dětství zaslechl. Časově se
jedná o období na přelomu C.K. Habsburské monarchie, první světové války a začátku první
republiky. Po přečtení tohoto díla mi přišlo líto se s vámi nepodělit a tak, s laskavým svolením
příbuzných autora, budeme průběžně uvádět alespoň úryvky z této knihy.
VK.

Informace z Usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 16. 12. 2020
Zastupitelstvo obce (ZO) po projednání předložených návrhů přijímá následující
usnesení:
Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, p. Rytíř, p. Štégr, Ing. Brožek,
Ing. Trefil, p. Cikhart
Omluven: p. Zíka
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Plačková, p. Cikhart
zapisovatel: p. Matoušková
1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
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3. Zapisovatel – návrh – p. Matoušková – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo. Ověřovatelé zápisu –
návrh – Mgr. Plačková, p. Cikhart
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 25. 11. 2020
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO projednalo a schválilo rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Miličín, okres
Benešov na rok 2021. Příjmy 16.877.000,-Kč, výdaje 16.877.000,-Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
6. ZO projednalo a schválilo Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Miličín, okres Benešov na rok 2022 -2023
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 9/2020
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
8. ZO projednalo a schválilo - Rozpočet obce Miličín na rok 2021.
Příjmy 14.160.000,-Kč výdaje 49.100.000,-Kč saldo -34.940.000,-Kč
Rozpočet se schvaluje schodkový se zapojením přebytku hospodaření předcházejících let.
Následně provede správce rozpočtu rozpis schváleného rozpočtu na rok 2021 v souladu
s rozpočtovou skladbou
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9. ZO projednalo a schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Miličín na r. 2023 – 2024, r.
2021 – dodatek č. 1
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
10. ZO bylo seznámeno s uskutečněnými inventurami za rok 2020, schválilo inventurní
zápisy a návrh na vyřazení DDHM a DHM k 31.12.2020
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11. 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu z bytových a nebytových
prostor v domě čp. 103 v Miličíně uzavřené dne 25. 11. 2015, mezi obcí Miličín a nájemcem.
Nájemné bytová plocha 50,-Kč/1m2 a nebytové prostory 10,-Kč/1m2. Obec je oprávněna
zvyšovat nájemné od ledna každého běžného roku o inflaci podle údajů ČSÚ. Nebylo námitek
proti vyvěšenému záměru.
- 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
11.2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu z bytových a nebytových prostor v domě čp.
258 v Miličíně mezi obcí Miličín a nájemcem. Nájemné bytová plocha 50,-Kč/1m2 a nebytové
prostory 10,-Kč/1m2. Obec je oprávněna zvyšovat nájemné od ledna každého běžného roku
o inflaci podle údajů ČSÚ. Nebylo námitek proti vyvěšenému záměru.
- 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
12.1. ZO projednalo a zamítlo žádost firmy EUROPLAKAT spol. s r.o., Rohanské nábřeží
678/25 B, 186 00 Praha 8 na snížení nájemného při pronájmu části nemovitosti na pč.
1295/29 v k.ú. Miličín za účelem umístění reklamních zařízení a žádá o úhradu zbývající

částky nájemného za rok 2020 k 31.12.2020
- 0 x pro, 8 x proti žádosti, 0 x zdrženo.
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12.2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo a o poskytování služeb s firmou GPlus
s.r.o., Gen. Svobody 116, 533 51 Pardubice – Rosice, IČO 45537691 na zpracování a
umístění projektu aplikace GObec na serveru
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
12. 3. ZO vzalo na vědomí žádost majitele domu k řešení situace, ke které dochází
vlivem sílící tranzitní kamionové dopravě na silnici III. tř. 1247 - v blízkosti domu
v Miličíně č.p. 156 dochází k narušení stability chodníku a k provalení sklepního zdiva
domu sousedícího s chodníkem a komunikací.
12.4. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k vybudování domovní čistírny
odpadních vod na pozemcích par. číslo 27 a par. číslo 37/1 v k. ú. Petrovice u Miličína.
Vzalo na vědomí provádění udržovacích prací a stavebních úprav na budovách a
pozemcích.
- 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
12.5. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k vybudování domovní čistírny
odpadních vod na pozemku par. číslo 386/12 v k. ú. Petrovice u Miličína
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
12.6. ZO projednalo a schválilo žádost o finanční podporu na rok 2021 na
spolufinancování provozu Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Mrázkova 700/III, 392 01
Soběslav. ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 2 x 5.000,-Kč pro naše 2 obyvatelky, které
využívají tyto služby
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
12.7. ZO projednalo a zamítlo žádost Ochrany fauny ČR o.p.s., Hrachov 13, 262 56
Svatý Jan o finanční podporu. Obec podporuje činnost místních spolků a organizací
– 0 x pro, 7 x proti žádosti, 1 x zdrženo.
12.8. ZO projednalo a schválilo následující: Mzdy zaměstnanců obce Miličín, odměny
zastupitelů obce a starosty obce za 12/2020 vyplacené v lednu 2021 budou výdajem r.
2021
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
12.9. ZO projednalo a odsouhlasilo: Příjmy z pronájmu hrobových míst (smlouva na 10
let) a hřbitovních služeb na místním hřbitově uzavřené s nájemci hrobů v roce 2020
budou zahrnuty do výnosů r. 2020
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
12.10. ZO projednalo a zamítlo Dodatek č. 1/2021 jenž je Příloha č. 1 ke Smlouvě o
svozu a odstranění směsného komunálního odpadu k. č. 200301, objemného odpadu
k. č. 200307 a tříděného odpadu k. č. 150101, 150102, 150107 a 150105 s firmou
Compag Votice s.r.o., Klášterní 883, 259 01 Votice. Svoz a odstraňování komunálního
odpadu bude dále řešeno
- 0 x pro, 8 x proti, 0 x zdrženo.
13. Další zasedání ZO bude dne 20. 01. 2021 od 18 hod.
Zapsala: p. Matoušková
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INFORMACE PRO OBČANY
 V době trvání nouzového stavu je provozní doba úřadu omezena na:
pondělí a středu - 8.00-11.00 a 15.00-17.00 hodin
 Upozorňujeme občany, že kvůli přetrvávajícím problémům s parkováním na
obecních pozemcích na místech, kde to zásadním způsobem omezuje zimní
údržbu a svoz komunálního odpadu, je možné, že na těchto místech nebudou
zmíněné služby až do zjednání nápravy provedeny.
 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.
 Finanční úřad pro Středočeský kraj oznamuje našim občanům, že vzhledem
k současné epidemiologické situaci je třeba v případě podání daně
z nemovitostí úřad kontaktovat telefonicky – kontaktní telefonní číslo je
317 759 374 nebo 317 759 385 – Tyršova ul. Benešov.
Na těchto číslech vám úřad poskytne informace a pomoc s vyplněním daňových
přiznání k dani z nemovitých věcí, které poté zašlete poštou, elektronicky
prostřednictvím daňového portálu nebo pomocí sběrného boxu. Úřad se
s poplatníkem dohodne na formě pomoci v takové míře, aby nebyla nutná
návštěva tohoto úřadu.
Úředníci jsou k dispozici ve dnech od 4.ledna do 5.února 2021 v pondělí a ve
středu od 8.00 – 16.30 hodin, v úterý a čtvrtek od 8.00 – 14.30 hodin, v pátek
od 8.00 – 13.30 hodin.

Správná odpověď na naši otázku zní: Homolovská brána kdysi stála ve staré Husově ulici
pod radnicí, ve směru na Prahu po pravé straně, mezi domy č.p.17 a 18. Byla vstupní
branou do hospodářského dvora Homolov, který dle zmínek v pam. knihách ještě roku 1791
samostatný, byl nakonec roku 1850 rozparcelován, rozdělen mezi jednotlivé rodiny a
sloučen s Miličínem.
Odpovědi na hádanky dětí: 1. tvoje jméno. / 2. vítr / 3. vejce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
zpravodaj@milicin.eu
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