MILIČÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
ročník III.

KVĚTEN 2021

zdarma

Z OBCE
Čipování popelnic se blíží
Na obec nám byly dodány čipy k čipování popelnic, jak se již
delší dobu plánuje. Zaměstnanci je spárovali s čárovými kódy a
vše je připraveno k instalaci. V následujícím měsíci tedy budete
navštíveni zaměstnanci obce a čip bude instalován na vaše popelnice tak, jak jste
udali při podpisu souhlasu s instalací. O dalším průběhu budete informováni.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad tentokrát trochu jinak
Oproti předešlým letům se nebudou při svozu objemného a nebezpečného odpadu
objíždět obce a osady v průběhu třech sobot, jak jsme doposud byli zvyklí. Po vzoru
jiných obcí a měst se uspořádá sběr všech komodit – objemného a nebezpečného

odpadu najednou a to v pátek 14.5. 2021 v době od 8.00 – 16.00 a v sobotu
15.5. 2021 od 8.00 – 11.00 - vše u hasičárny v Miličíně. Zaměstnanci obce od
vás odpad přeberou a roztřídí. Uvědomujeme si, že objíždění obcí byl větší komfort
pro jejich občany, ale odpad se neustálým popovážením a skládáním kontejnerů
mnohdy znehodnocoval tak, že již nebyl přijímán na skládku jako vytříděný.
V následujících letech bychom rádi vytvořili oplocené sběrné místo, kde bude možné
odpad odkládat průběžně – včetně papíru nebo plastu. V ulicích pak nebudeme nuceni
rozšiřovat kontejnerová stání.
Bohužel nová firma, která měla v našich obcích umístit nové kontejnery na textil, se
potýká s problémy a v současné době nevíme, kdy kontejnery dodá. Původní firma
nefunguje vůbec a přeplněný kontejner musel být odstraněn. Prosíme proto
spoluobčany o shovívavost. Vzniklou situaci intenzivně řešíme.
Václav Karda starosta
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DEN ZEMĚ
Každý rok si ve školní družině s dětmi připomínáme
Den Země, který připadá na 22. dubna.
Tento mezinárodní svátek upozorňuje na dopady
ničení životního prostředí a důležitost recyklace odpadů.
Děti si vytvořily dvě zeměkoule. K jedné přiřazovaly produkty, které jí škodí a ke
druhé ty, které jí prospívají.
Dětem se výtvor podařil.
Byly překvapené, co všechno
planetě škodí a pochopily, jak
je důležité ji pomáhat a
chránit.
Letošní Den Země se opět
vydařil. Druháci na tvořivé
aktivity
navázali
úklidem
altánu na školní zahradě a
zametáním chodníku na dvoře
školy.

Za kolektiv vychovatelek ŠD T.Klosová

Uzávěrka přijímání
žádostí
o pracovní pozici školníka
na ZŠ a MŠ Miličín je
15. 5. 2021.

Děkuji všem, kteří mají zájem o tuto pracovní pozici.
M. Škramlíková, ř.š.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MILIČÍN

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 PROBĚHNE

OD 3. 5. DO 14. 5. 2021
K ZÁPISU JE NUTNÉ DODAT:
-ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU „ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
-ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU
- KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE



TISKOPISY JE MOŽNÉ STÁHNOUT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZŠ a MŠ
MILIČÍN A OBCE MILIČÍN NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ:
- S ŘEDITELKOU ŠKOLY NA TEL. ČÍSLE
731 410 043,
- SE ZÁSTUPKYNÍ MŠ NA TEL. ČÍSLE
731 461 532



ZÁPIS PROBĚHNE PÍSEMNĚ, ELEKTRONICKY, PO DOHODĚ OSOBNĚ



PODROBNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NAJDETE NA
WWW.

skolamilicin.cz

TĚŠÍME SE NA NOVÉ KAMARÁDY!
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SPOLKOVÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI

DOBROVOLNÍCI, DÍKY, ŽE JSTE
Během druhého dubnového víkendu proběhla dobrovolnická
akce „Ukliďme Miličínsko s Okrašlovacím spolkem“. Z důvodu
dodržení protiepidemických opatření Okrašlovací spolek
připravil tzv. dobrovolnické sady – do každého igelitového pytle
byly vloženy dvoje rukavice a provázek. Takto připravené
dobrovolnické sady byly postupně dodávány do altánu na
náměstí v Miličíně, kde si je dobrovolníci individuálně nebo s rodinou vyzvedávali a
pak vyráželi uklízet okolí Miličína.
Po dohodě s OÚ Miličín bylo určeno místo pro odkládání naplněných pytlů
sesbíraným odpadem u kontejneru na hřbitovní odpad u hřbitova. Dobrovolníci na toto
místo řádně odkládali pytle naplněné odpadky, které sesbírali na mnoha ujitých
kilometrech kraje Miličínska. Odhadem bylo sesbíráno více jak 400 kg odpadků.
„Milí dobrovolníci, velice si vážíme, že jste se zapojili ve svém volném čase do
regionální akce Ukliďme Miličínsko a tím zároveň i do celorepublikové akce Ukliďme
Česko. Děkujeme i Obci Miličín za podporu.“

Text a foto za Okrašlovací spolek Miličín J.Slabá Janoutová
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VELIKONOČNÍ KOŠ
Letošní koledu jsme díky dlouhé karanténě již druhým rokem netrávili tak, jak jsme
zvyklí - koledováním...
Přemýšlela jsem, jak udělat něco společně...
Na sociálních sítích jsem natrefila na inspiraci a vytvořili jsme Velikonoční koš na
zavěšení vajíček. Vámi - jistě s láskou vyrobených nádherných vajíček se sešlo hodně
a krásně velikonoční koš nazdobila.
Počasí bylo všelijaké a i když ne všechna vajíčka tu slotu přečkala, na radosti z
krásného výsledku nám to neubralo.
Koš se líbil a byl pochválen od mnohých z Vás,
proto jsme ho nechali zdobit náměstí o něco
déle, než bylo v plánu.
Všem moc děkujeme za účast a těšíme se v
očekávání rozvolňování na brzká vesnická
setkávání a akce.

Text a foto za Okrašlovací spolek Pavlína Homolová
FOTOOKÉNKO

Zajímavý i užitečný ohnivec roste v předjaří a tak ho
můžeme najít už v únoru. Je sice nejedlý, za to ale
léčivý. Dříve se sušený a drcený používal na léčení
a desinfekci zranění. U nás nalezený u cesty pod
"Alamou".

Text a foto Pavlína Homolová
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ÚKLID OKOLÍ SOKOLOVNY
Letošní zima byla krutá a hlavně dlouhá. Když padal sníh, všichni jsme vyhlíželi
traktor, aby prohrnul a posypal a my mohli jet na nákup nebo do práce. Na silnicích
zůstalo hodně materiálu, který nás nyní obtěžuje, práší a je třeba ho odstranit. Nelze
nechat všechno na obci, o své okolí bychom se měli starat, aby se nám lépe žilo. V
naší ulici (Točevova) se nám to doposud daří a snažíme se udržovat nejenom své
domovy, ale i okolí sokolovny a hřiště.
Proto jsme se sešli na
brigádě (s dostatečnými
rozestupy) a společně
vše uklidili.
Děkuji všem, kteří se
zapojili 26.března a 10.
dubna do úklidu ulice až
k základní škole. Akce
byla zaregistrována do
projektu Ukliďme svět
pod záštitou Českého
svazu ochránců přírody
v sekci dobrovolnických
úklidů.

Foto a text za T.J. Sokol Irena Čeňková

STAVĚNÍ MÁJE

Jako místní mládež jsme byli osloveni
panem starostou, abychom v rámci tradice
udělali máj. Jedno odpoledne jsme májku šli
oloupat, v den stavění se ještě dočistila a holky
udělaly základ věnce, který následně ozdobily
barevnými krepáky spolu s břízkou. V počtu
10 svobodných chlapců a chlapů se máj
úspěšně postavila. Sice jsme ji kvůli situaci
kolem covidu nemohli hlídat, ale naštěstí nám
ji nikdo ani tak neporazil. Tak příště snad již
normálně a za přítomnosti široké veřejnosti.

Foto a text L.K.
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ÚRYVEK Z KNIHY MĚSTEČKO MÉHO MLÁDÍ AUTORA JOSEFA NOVÁKA, Č.P. 137

My, kluci, jsme na rozdíl od povozníka Boučka auta měli rádi. Jakmile některé
projíždělo městečkem, tu jsme se s hurónským řevem „auťák“ hnali za ním ve snaze
jej dohonit.
Tak také jednou navečer, když se kluci vyřítili ze školy a po silnici se hnalo auto,
horda kluků běžela do městské čtvrti, kde bydleli, a která se nacházela podél císařské
silnice, obsadila hned hromádky štěrku ležícího podél silnice a milé auto uvítala
záplavou kamení a ještě pořádný kus se za ním hnala.
Ale co čert nechtěl: V tom autu seděl následník rakouského trůnu, arcivévoda
Ferdinand D´Este, který tudy často projížděl mezi Vídní a Konopištěm.
Kluci ovšem nevěděli, jaké vzácné zvíře kamenovali. Dověděli se to až druhý den
ve škole, neboť pan arcivévoda nařídil potrestání viníků.
A ve škole nastalo takovéto vyšetřování: Pan učitel, který znal své „pappenheimské“
a také věděl, kteří kluci mají cestu od školy podél silnice, shromáždil všechny v úvahu
připadající kluky u svého stolku a každého se zeptal: „Házel jsi?“
„Prosím – neházel,“ tvrdil kluk.
„Tak si klekni na stupínek!“
„Házel jsi taky?“ ptal se dalšího.
Ten tvrdil rovněž, že neházel, ale pan učitel jej rovněž poslal klečet na stupínek.
A tak probral pan učitel všechny v úvahu připadající kluky a ač
všichni tvrdili jednostejně, že po autu kamením neházeli, ba že ani
žádné auto neviděli, poslal je všechny na stupínek, kde klečeli
celou hodinu.
Pan arcivévoda byl pomstěn!
Myslím-li nyní na tuto příhodu, přemítám, co by se asi nyní
s kluky a i s rodiči stalo, kdyby hodili kamenem po nějakém – třeba
jen podřadném funkcionáři… Ani to nechci domyslet!
A zde se, prosím, jednalo o budoucího císaře rozlehlé říše!

Dodejme jen, že to musely být krásné časy, kdy auta na naší silnici 1/3 byla
vzácností 😊

CO PROZRADÍ KVĚTEN DLE PŘEDPOVĚDÍ NAŠICH PŘEDKŮ?
1. května: Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas. Filipa Jakuba dešť - to zlá zvěst.
4. května: Na svatého Floriána zasej fazulku.
Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.
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Pokračování na další straně

12. května: sv. Pankráce, 13. května: sv. Serváce, 14. května: sv. Bonifáce
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Na svatého Pankráce, každý zdravý do práce.
Svatí Servác, Pankrác a Bonifác, ledoví bratři, přinesou chladna jak se patří.
15. května: Žofie vína upije. Svatá Žofie políčka často zalije.
22. května: Na Julii světici požni bujnou pšenici.
25. května: Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
Na Urbanův den, pospěšme síti len. Když na Urbana prší, bývá mnoho myší.
Havlovo žito, Urbanův oves, co z toho bude, potom mi pověz.
Neděle svatodušní - Hod Boží svatodušní:
O svatém Duše choď ještě v kožiše, po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
Studený máj - v stodole ráj.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V máji aby ani pastýřova hůl neoschla.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Když máj vláhy nedá, červen se předá. Když kvete bez, ať kvete i víno.
Může-li se na začátku května schovat vrána v žitě, lze očekávat dobrou žeň.
Prší-li na začátku května, bývá víno v nebezpečí.
Máj má být chladný, ale ne studený. Suchý květen, suchý rok.

JP

VYBARVI MAMINCE KVĚTINU K SVÁTKU… DEN MATEK U NÁS SLAVÍME 9.KVĚTNA
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Informace z Usnesení č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce
Miličín
konaného dne 28. 4. 2021

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: Ing. Rákosníková, 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 – p. Mgr. Plačková – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – Ing. Rákosníková, Ing. Trefil
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 24. 03. 2021
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. Starosta seznámil ZO s dalším vývojem kolem kanalizace a ČOV. Byla prodloužena
platnost stavebního povolení ke stavbě vodního díla – Miličín kanalizace a ČOV800
EO. V letošním roce by se mělo začít s realizací stavby.
6. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 2/2021
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7.1. ZO projednalo a vydalo stanovisko pro společné územní a stavební řízení stavby
I/3 Miličín průtah, oprava komunikace. Předmětem projektu je rekonstrukce průtahu
silnice I/3 obcí Miličín, od kostela na jih a úprava komunikace za obcí. Projektant
stavby VIN Consult s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.2. ZO se seznámilo s podklady a zadalo zpracování dokumentace s názvem „I/3
Miličín, obchvat; technicko – ekonomická studie“. Objednavatelem studie je ŘSD ČR.
Studii zpracovává společnost Sagasta s.r.o. se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00
Praha 4
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8. 1. ZO projednalo a zamítlo žádost o pronájem části obecního pozemku par. č. 1294
o výměře 18m2 v k.ú. Miličín na parkování automobilu, ZO doporučuje vytvoření
parkovacích míst na vlastním pozemku
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8. 2. ZO projednalo a zamítlo žádost o pronájem části obecního pozemku par. č. 1294
o výměře 15m2 v k.ú. Miličín na parkování automobilu, ZO doporučuje vytvoření
parkovacích míst na vlastním pozemku
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8. 3. ZO projednalo žádost o pronájem části obecního pozemku par. č. 1329/1 o
výměře cca 1 ha v k.ú. Miličín, jedná se o trvalý travní porost a souhlasí s vyvěšením
záměru - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.4. ZO projednalo a schválilo vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku p.č.
1293/21 v k.ú. Miličín o výměře 755m2, v územním plánu obce je pozemek určen k
zastavění - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.5. ZO projednalo a schválilo vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku p.č.
1293/22 v k.ú. Miličín o výměře 366m2, v územním plánu obce je pozemek určen
k zastavění - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.6. ZO projednalo a schválilo vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku p.č.
1293/20 v k.ú. Miličín o výměře 402m2, v územním plánu obce je pozemek určen k
zastavění - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.7. ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 2339 v
k. ú.
Miličín o výměře 697m2 (ostatní plocha) a části pozemku p.č. 617/49 v k.ú. Záhoří u
Miličína o výměře 20m2 v majetku KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150
00 Praha Smíchov na Obec Miličín, 257 86 Miličín č.p.1
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.8. ZO schvaluje vyvěšení záměru na bezúplatný převod části obecního pozemku p.č.
593/6 v k. ú. Malovice u Miličína o výměře 717m2 na KSÚS Středočeského kraje,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha Smíchov - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.9. ZO projednalo a schvaluje vyvěšení záměru na směnu části obecního pozemku
p.č. 711/7 v k.ú. Záhoří u Miličína o výměře 1750m2 s firmou KLAS a.s., Záhoří u
Miličína 10, 257 86 Miličín, za část pozemku p.č. 711/8 o výměře 1.440m2 a část
pozemku p.č. 711/1 o výměře 310m2 v k.ú. Záhoří u Miličína
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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9.1. ZO se seznámilo se studií domu a schválilo přestavbu rodinného domu na p.č.
65 a p.č. 66 v k.ú. Miličín - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.2. ZO revokuje bod č. 7.7. z usnesení č. 2 ze dne 24.2.2021 - Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-126019505/VB/1 Reksyně – kNN – parc.st. 351 mezi obcí Miličín a firmou Petr KadlecELEKTRO-KOVO se sídlem A. Dvořáka 413, 259 01 Votice pro ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
- 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
9.3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6019505/VB/1 Reksyně – kNN –
parc.st. 351 mezi obcí Miličín a firmou Petr Kadlec-ELEKTRO-KOVO se sídlem A.
Dvořáka 413, 259 01 Votice pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV - Podmokly - 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
9.4. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028177/VB/2 Miličín – trafo,rNN,kNN
– parc.č. 2024 mezi obcí Miličín a firmou Petr Kadlec-ELEKTRO-KOVO se sídlem A.
Dvořáka 413, 259 01 Votice pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV - Podmokly
- 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
9.5. ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miličín za
rok 2020 Krajským úřadem Středočeského kraje z 21. 4. 2021.
Závěr: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
9.6. ZO bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora, firmy BENE FACTUM a.s. se
sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, o ověření správnosti a úplnosti údajů,
vykazovaných Obcí Miličín za rok 2020 pro firmu EKO-KOM, a.s. se sídlem Na
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4. Nebyly zjištěny nedostatky.
9.7. ZO se seznámilo s žádostí o příspěvek na projekt „Nedotýkej se mě“, pro děti ve
Vašem kraji, projekt zajišťuje Stopa bezpečí s.r.o. spolu s Modrou linkou z.s. Tuto
problematiku řeší preventivně ZŠ a MŠ Miličín, ZO zamítlo tuto žádost
- 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
9.8. Ve dnech pátek 14.5.2021 od 8 – 16 hod a v sobotu 15.5.2021 do 8 – 11 hod
proběhne Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Pro všechny obce sběr
proběhne u hasičského domu v Miličíně, kam občané mohou vše dovézt a zatřídit.
10. Další zasedání ZO bude dne 26. 05. 2021 od 18 hod.

Zapsala: Mgr. Plačková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování
Jménem naší rodiny bychom vám rádi všem ze srdce poděkovali za projevy
soustrasti a květinové dary na poslední cestě mého milovaného manžela a
tatínka našich dvou dcer p. Františka Haška.
Zvláštní poděkování patří TJ Sokol Miličín a Spolku masopustníků za
vzpomínku v Miličínském zpravodaji a za složení velmi dojemné básně na
jeho památku, jejíž hlavní autorkou je p. Romana Nováková.
„Děkujeme“
Vřelé díky patří všem našim přátelům a sousedům z naší ulice
„Na Větrníku“
Vaší podpory od vás všech si v této nelehké životní situaci velice vážíme.
„Děkujeme“ Rodina Haškova

INFORMACE PRO OBČANY
 Na OÚ se vybírají poplatky za odpady a ze psů, 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.
 další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu
 v naší obci dochází k projevům vandalismu, žádáme rodiče o výchovné a
preventivní působení na své děti. Tyto projevy nelze dlouhodobě
tolerovat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.5/2021. Měsíčník, vydávaný vždy 8. den v měsíci. Vydává Obec
Miličín, IČO 00232238, Miličín 1, 25786
Ev. č.: MK ČR E 23911
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