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MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ

březen 2020
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Vážení spoluobčané, sousedé,
dovolte mi, abych se na vás v této nelehké době obrátil se
shrnutím informací o celosvětově probíhající pandemii
koronaviru COVID-19. Vláda České republiky vyhlásila
s ohledem na zvyšující se počet nakažených občanů dne 12. března 2020 na
dobu 30 dní tzv. nouzový stav. S postupem času došlo k dalším opatřením, která
zpřísnila dosavadní režim volného pohybu osob a konání kulturních,
společenských a sportovních akcí. K dnešnímu dni máme zavřenou základní i
mateřskou školu, platí zákaz volného pohybu osob s výjimkou cest do
zaměstnání a cest za neodkladnými nákupy a úředními záležitostmi. Došlo též
k uzavření hranic České republiky a vyhlášení povinnosti nosit na veřejném
prostoru roušky, respirátory, šátky nebo šály zakrývající nos a ústa z důvodu
zamezení šíření nákazy.
Rád bych touto cestou apeloval na všechny naše občany, aby byli
zodpovědní a nebyli lhostejní ke svému okolí a důsledně dodržovali nařízená
opatření. Chráníme tím nejen sebe a své blízké, ale také naše sousedy a
zejména naše seniory, kteří jsou v této době nejohroženější skupinou obyvatel.
Právě proto pro ně platí zvláštní doporučení, aby pokud možno vůbec
nevycházeli z domů a pokusili se zajistit si veškeré nákupy a léky donesením od
příbuzných nebo od sousedů. V případě neodkladného nákupu mají senioři
vyhrazen vládou čas nákupů od 8 do 10 hodin dopoledne, kdy do obchodů
s potravinami, ale také na pošty apod. nesmí občané - pokud nejsou jako
doprovod - mladší 65 let. V případě potřeby můžete zavolat na linku pomoci
seniorům ORP Votice na číslo 317 830 112, kde vám zprostředkují nákup
potravin a léků a zajistí doručení až k vám domů. Linka je dostupná celý týden
od 8 do 14 hodin.
Pokud jste se vrátili z rizikové oblasti nebo pokud u sebe pozorujete příznaky
onemocnění, nevolejte prosím na krizové číslo 155, ale na číslo 1212 nebo na
kontakty Krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj 771 137 070,
736 521 357, 317 784 001, 317 784 028 nebo 317 784 027.
Pokračování na další straně
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Prosím nechoďte na hygienickou stanici ani do nemocnice či k praktickým
lékařům osobně! Jen se tak nemoc dále šíří! V případě potřeby volejte na
uvedená čísla, kde vás případně vyzvou k dostavení se na odběrové místo na
COVID-19, které se nachází v Benešově na parkovišti u plaveckého stadionu.
Vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří
pomáhají potřebným s dovozem potravin a léků, zdravotníkům, lékárníkům a
všem ostatním za obětavost v této nelehké situaci. Děkuji za nabídky pomoci i
vám všem, kteří se mi hlásíte a jste připraveni podat pomocnou ruku. Velice si
toho vážíme.
Důvěřujte nám a v případě potřeby se na nás neváhejte obrátit. Pevně
věřím, že se nám společně podaří tuto těžkou dobu překonat a vše dopadne
dobře.
Václav Karda, starosta obce Miličín

PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY
ZŠ MILIČÍN
Pravidla distanční výuky na ZŠ v Miličíně po dobu
platnosti
Mimořádného
opatření Ministerstva
zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) platného od 11.
března 2020.
Distanční výuka pro 3.- 9. ročník
Pro zajištění distanční výuky budou primárně využívány prostředky elektronické komunikace
Učební téma bude vyučujícími zapisováno do elektronické aplikace Bakalář v sekci Výuka –
jednotlivé předměty.
V této sekci, do záložky Domácí úkoly, budou zadávány požadavky na práci žáků a způsob
doložení, odkazy na zdroje k vyučovanému tématu, termíny výuky po scypu. Do záložky
budou přikládány i případné soubory k výuce.
Pro emailovou komunikaci se zákonnými zástupci bude opět využívána elektronická aplikace
Bakalář – sekce Komens. Pokud zákonný zástupce obdrží zprávu, po otevření je vpravo
k dispozici potvrzení přečtení, které je povinen potvrdit.

Pokračování na další straně
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Pokud bude pořádána výuková hodina přes scype, je účast žáků povinná. Tato hodina je
rovnocenná s prezenční výukovou hodinou. V případě, že žák nedisponuje technickými
prostředky pro užívání scypu, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost škole
prostřednictvím zprávy zaslanou z aplikace Bakalář – sekce Komens.
Distanční výuka pro 1.-2. ročník.
Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím mailové komunikace mezi vyučujícími a
rodiči, pro komunikaci budou využívány maily rodičů, které škola eviduje a pracovní mail
třídního učitele. Rodiče se mohou pro informaci k výuce obrátit na třídní učitele i telefonicky.
Další sdělení pro všechny ročníky.
Rodiče a žáci mají možnost vyzvednout či odevzdat učební pomůcky, úkoly apod. každý
všední den mezi 14:00 až 16:00 hodinou. Tento čas je vymezen mj.i rodičům k osobním
konzultacím a k vyzvednutí potřebných dokumentů (např. Žádosti o ošetřovné při péči o dítě,
aj.)
Pro případné dotazy k Mimořádnému opatření a Distanční výuce jsou určeny standardní
kontaktní údaje uvedené na webových stránkách školy.
Po dobu platnosti mimořádného opatření budou na webových stránkách školy pravidelně
aktualizovány informace k vývoji stávající situace a průběhu výuky distanční formou. Vedení
školy si proto dovoluje požádat zákonné zástupce žáků o sledování zveřejňovaných
informací.
Mgr.Marcela Škramlíková ředitelka ZŠ a MŠ Miličín

ZÁPIS DO ZŠ A MŠ MILIČÍN OKRES BENEŠOV
6. DUBNA. 2020
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy
k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol
všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena.
Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně
dokumentace ze školského poradenského zařízení) na ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov.
Podání žádosti je podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, možné (tj. žádost o přijetí/odkladu k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo
ústně.
Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby do 6. dubna. 2020 (včetně):
1. do datové schránky školy (5ummjfn)
2. e-mailem skola@milicin.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat
prostý email!!!)
Pokračování na další straně
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3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Miličín, Tyršovo náměstí 248, Miličín 257 86,
4. osobním podáním po telefonické domluvě s ředitelkou školy na telefonním čísle:
731 410 043 nebo každý den od 14:00-16:00 hodin v budově školy
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Při podání žádosti o přijetí/odkladu k povinné školní docházce uvede zákonný
zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona,
kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního
řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě
při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby
doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Zákonný zástupce či jiná oprávněná osoba ve spolupráci se Školským poradenským
zařízením zajistí nejnutnější dokumenty v souvislosti se zahájením školního roku, tedy
žádosti o odklad povinné školní docházky.
Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení
školského poradenského zařízení. Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné
školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.
Žádost o přijetí (odklad) dítěte ke vzdělávání v ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov je možné
stáhnout na webových stránkách školy: www. skolamilicin.cz, v sekci Dokumenty (zápis do
1. třídy), nebo osobně vyzvednout po telefonické dohodě s ředitelkou školy nebo ve škole
každý den od 14:00-16:00 hodin.
Kontaktní telefony na ředitelku školy: 731 410 043, 739 280 720

Na naše nové žáčky se těší Mgr.Marcela Škramlíková a učitelský sbor ☺☺☺
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100 LETÉ VÝROČÍ VČELAŘSKÉHO SPOLKU MILIČÍN
Z historie včelařství v Miličíně
Píše se rok 1920. Při Hospodářském spolku města Miličín vzniká nejdříve včelařský
odbor. Jeho členové žádají o připojení ke včelařskému spolku v Táboře. Převládá však
názor, že by bylo lepší ustanovit svůj vlastní, miličínský spolek včelařů.
Místní včelaři - rolník František Červencl a kaplan František Krákora - svolávají na
26. března 1920 ustavující schůzi včelařského spolku do hostince U Kuchtů,
(v sedmdesátých letech U Petráňů). Sešlo se na 32 včelařů a ti rozhodli o vzniku
včelařského spolku s názvem Včelařský spolek pro Miličín a okolí.
Prvním předsedou spolku byl
zvolen přítel Jan Chytra, rolník.
Jednatelem byl zvolen přítel
František Krákora, kaplan a
pokladníkem se stal přítel
František Špaček, truhlář.
Členský příspěvek byl tehdy 10
korun.
Členové
dostávali
každoročně Včelařský kalendář,
který obsahoval odborné rady a
včelařské
články.
Včelařský
spolek pro svoje členy nakupoval
ve velkoobchodě cukr na krmení
včel. Cukr nepodléhal dani
z cukru a dani z obratu.
Členové spolku B. Bureš, P.Písařík,
a M. Šimák t.č. v rouškách

Spolek pro členy zajišťoval semena medonosných rostlin: svazenky, jetele, hořčice
apod. Členové spolku vysazovali ovocné i okrasné stromy a křoviny, hlavně akáty,
javory, lísky, jívy. Jejich prospěšná činnost byla vidět na každém kroku.
Spolek měl vlastní knihovnu, která obsahovala desítky odborných knih o včelách, o
včelaření, nemocech včel a pastvě pro včely. Byly pořádány přednášky odborníků.
Počet členů stále rostl. V roce 1931 měl Miličínský spolek 72 členů pocházejících
z Miličína a třiceti osad a obcí v okolí. V roce 1945 měl Miličínský spolek rovných 100
členů, kteří celkem vlastnili 570 včelstev, což bylo nejvíce za celou historii spolku.
Rok 1940 byl pro včelaře katastrofální, uhynulo 35 % všech včelstev. Chyběl cukr,
byla krutá zima. Ještě horší byla situace v roce 1942. Uhynulo 46 % včelstev. Roky
1943 až 1945 byly ve znamení obnovy včelstev.
Pokračování na další straně

5

Nemoci včel řádily také v padesátých letech. Od roku 1957 začalo pravidelné
vyšetřování vzorků mrtvých včel, aby se zjistila příčina úhynu. Od devadesátých let
bylo zavedeno pravidelné vyšetření včelí měli.
Dobrá práce členů spolku byla po roce 1946 opakovaně oceněna. Za všechny
oceněné jmenujme přítele Jana Švece, prvního čestného předsedu spolku, přítele
Josefa Kočího, dlouholetého pokladníka, přítele Františka Slabého, předsedu spolku.
V roce 1964 byla oceněna Okresním výborem svazu včelařů v Benešově dlouholetá
práce přítele Ladislava Vančaty. V roce 1967 agendu spolku převzal přítel Václav Bílý,
který ji svědomitě vedl po dlouhá léta.
V roce 1957 byly přijaty nové Stanovy spolku a spolek byl přejmenován na Základní
organizaci československého svazu včelařů v Miličíně. Včelaři museli plnit
hospodářský plán a prodávat med prostřednictvím spotřebních družstev. Například
v roce 1961 miličínští včelaři dodali 857 kg medu. Plán byl splněn na 210%.
Od roku 1963 podléhali zemědělské dani včelaři, kteří měli více jak 10 včelstev.
V roce 1965 odvedl spolek v průměru 6,5 kg medu z jednoho včelstva. Celková
dodávka činila 1 058 kg medu.
Tolik ze zajímavé historie spolku včelařů v Miličíně.
Ze současnosti včelařství v Miličíně
V současné době spolek sdružuje 27
členů z Miličína a okolních obcí, kteří se
starají o 325 včelstev.
Obdobně jako v minulosti, došlo v letech
2018 a 2019 v některých oblastech Česka
k značnému úhynu včelstev, naštěstí se
stanovištím našeho spolku tato pohroma
vyhnula. Pravděpodobnou příčinou úhynu
včelstev
v současnosti
je
komplex
problémů: roztoč Varroa destructor, virózy,
bakteriální nákazy. Včelstva mají sníženou
imunitu, masivní používání herbicidů,
pesticidů a fungicidů v zemědělství způsobuje latentní otravy a oslabení včelstev.
Také malá druhová pestrost, zejména pylodárných rostlin, zapříčiněná hospodařením
na velkých zemědělských plochách způsobuje nedostatečnou výživu včelstev.
Podrobná školení v rámci setkávání spolku připravuje náš dlouholetý člen, nákazový
referent, absolvent Ústřední včelařské školy v Praze, přítel František Jirásek.

Pokračování na další straně
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Členové spolku se pravidelně zúčastňují
medových soutěží jako je Med roku a Český med,
absolvují víkendové včelařské školy anebo se
zúčastňují přednášek a výstav, na kterých se
dozvídají novinky v oblasti léčení včelstev,
technik chovu včel a zpracování medu, propolisu
a včelího vosku. Pravidelným přednášejícím ve
spolku je učitel včelařství přítel Miroslav Dvořák,
který nás poutavě seznamuje s praktickým
využitím včelích produktů. Prodej medu probíhá
dnes individuálně, nejrozšířenější je prodej medu
ze dvora, jehož nejznámějším propagátorem
v Miličíně je bývalý jednatel a předseda spolku
přítel Břetislav Bureš. Prodej zpracovatelům
medu je ekonomicky nevýhodný vzhledem
k malé výkupní ceně medu.
Ocenění za 1. místo z Národní výstavy medů v
Brně 2019 v kategorii Květový vícedruhový med.
více na www.medroku.cz

Každoročně pořádáme na přelomu srpna a září Setkání včelařů v Malovicích pro
členy spolku i ostatní včelařskou veřejnost s přednáškou, občerstvením a s
ochutnávkou včelařských výrobků. U příležitosti oslav 100tého výročí spolku
plánujeme uspořádat na radnici včelařskou výstavu. Termíny akcí budou včas
zveřejněny v Miličínském zpravodaji.
Rádi uvítáme v našich řadách zájemce o včelaření, další informace najdete na
webových stránkách včelařského spolku http:// vcelari-milicin.webnode.cz.
Za včelařský spolek Miličín a okolí Přemysl Brewczynski a Petr Písařík

NAŘÍZENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉHO BISKUPA
"Na území českobudějovické diecéze ruším všechny veřejné bohoslužby, společné
pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění ve
všech kostelích a kaplích. (...) Na pohřební obřady se vládní vyhlášení stavu nouze
nevztahuje. Proto jsou pohřební obřady dovoleny bez omezení." (...) „Všem věřícím
na území českobudějovické diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní
bohoslužbě. Doporučuji využít každodenních přenosů bohoslužeb v médiích,
například Radia Proglas, Televize Noe, Televize Lux a prostřednictvím internetu i z
dalších poutních míst.“
Znění celého textu na :

https://www.bcb.cz/narizeni-ceskobudejovickeho-biskupa/
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HELIGONKY V PETROVICÍCH

Těšili jsme se všichni. Opět po roce měli v petrovickém sále hrát heligonkáři
a další muzikanti. Olina Votápková již měla všechny muzikanty obvolané, termín
potvrzený. Úkoly rozdané, pomocníky připravené pomáhat. A bác. Nevíme, co
se v plánovaný termín 11.4.2020 v petrovickém sále bude dít, ale heligonkáři tu
určitě hrát nebudou. Velká škoda. Nicméně asi všichni chápeme proč.
Roušky a respirátory na obličejích mluví jasně. Opatření proti koronaviru
dorazila také k nám. Je dobře, že dorazila opatření a ne samotný zatracený vir.
Heligonky počkají, stejně tak jako další plánované akce. Je velkým plusem, že
skoro všichni pochopili, jaká je situace a co je ve hře.
Dobře, že v Petrovicích stihli maškarní průvod. Opravdu na poslední chvíli.
Maškary se opět povedly a následné divadlo také. Obsáhlejší informaci a
spoustu fotek z představení přinesl Benešovský deník dne 9.3.20. Vše najdete
na www.benesovskydenik.cz/ctenar-reporter

Jan Augusta
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MILÉ DĚTI, TUTO STRÁNKU JSME PŘIPRAVILI JEN PRO VÁS.
Omalovánka – mandala – vám posílá pozdrav dětí z celého světa. Také zrovna nemohou
chodit do školy a tak si alespoň vzájemně zamávejme. Můžete si je vybarvit dle libosti a do
volných políček umístěte státní vlajku země, kde tyto děti pravděpodobně mají svůj domov.
Ti starší z vás mi mohou napsat, co to mandala je…(emailová adresa níže)

Vyjmenované přesmyčky pro starší školáky – najdete „uschované“ vyjmenované slovo?
SESKATBLÝ

MÝSELIT

PŘILAVBYS

ČEJBYO

ČEŘITSEPÝ

KYZJA

ADRVY

ROVÝSY

V těchto větách se skrývá zvířátko – odhalíš jej?
Mé kolo se ztratilo.

To mě kousl on!

Ty chceš jet na kole v takovém počasí?

Kdo máte chuť, namalujte nám libovolný obrázek - jak např. trávíte volný čas, když se teď
nikam nemůže .
Vyfoťte ho na mobil a pošlete na email : knihovnamilicin@tiscali.cz nebo nám obrázek
vhoďte do schránky na Obecním úřadu. Nezapomeňte uvést svoje jméno a příjmení.
My pak všechna vaše díla zveřejníme na internetových stránkách. ☺
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DOPORUČENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI
OSOBNÍMI OCHRANNÝMI POMŮCKAMI
Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro
nakládání s použitými ochrannými pomůckami
v době koronavirové pandemie.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez
potvrzených nakažených nemocí COVID-19.
Použité roušky vložte do plastového pytle s
tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud
použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný
komunální odpad).
V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste
neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí
COVID-19.
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se
svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.
Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit
způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně
odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s
odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby,
svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností
bezpečného odstraňování odpadu.
Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

Compag Votice

Ve stručnosti…
• slušivé textilní roušky vám na požádání ušije paní Marie Fialová
• T.J. Sokol Miličín do odvolání ruší svou VH, masopustní promítání a
stolní tenis
• pro účastníky letošního masopustu je připraveno DVD či stažení
projekce na váš flash disk – bližší info poskytne paní Irena Čeňková
• blahopřejeme paní Nedvědové ke krásným 80. narozeninám
• gratulujeme panu Mirkovi Brdkovi z Votic, který se díky záběrům
z našeho masopustu stal i-reportérem České televize
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OBEC

Změna grafické podoby internetových stránek
Stránky obce Miličín přechází na novou grafickou podobu. V následujících
dnech bude probíhat konečná úprava nového vzhledu, při které mohou být
dočasně nedostupné některé funkce. Děkujeme za pochopení.
Plánované akce
Z nařízení vlády a dalších pochopitelných důvodů jsme nuceni zrušit některé
plánované akce. Bohužel v tento moment nejsme schopni říci, dokdy bude
zákaz shromažďování platit a kterých akcí se to bude týkat. Sledujte náš
kalendář akcí na internetových stránkách, popřípadě informace ve zpravodaji.
Plánované zasedání zastupitelstva 25.3.2020 bylo zrušeno.
Další termín bude včas zveřejněn obvyklým způsobem.

Naše obce jsou krásné a zdravé !

Nebojte, spolu to zvládneme !

Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
knihovnamilicin@tiscali.cz
Uvítáme, pokud nám napíšete o všem, co vás trápí nebo naopak těší a s čím vám můžeme
pomoci.
Zpracoval Václav Karda a Jana Plačková
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