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Z OBCE
Doba covidová je zvláštní, všechny nás omezuje, těšíme se
až skončí a žehráme na to, že se nedá nic dělat.
Koncem března jsem při odchodu z radnice zaslechl podivný
rachot na rynku a zděšeně jsem zjistil, že se dvě mladá děvčata
prohánějí na skateboardech po chodníku a v silnici po kostkách.
Zašel jsem k nim a důrazně je nepochválil. Při odchodu zpět k autu jsem si v duchu
říkal, jak se asi nudí a co zase vymyslela za hloupost. Druhý den, zhruba tou samou
dobou, jsem zažil s těmito děvčaty další překvapení. Tentokrát však velmi milé.
Děvčata odložila svá okolečkovaná prkénka a chopila se košťat. Rozhodla se totiž
zahnat nudu prací a toto i následující odpoledne zametla všechny chodníky v rynku.
Musím přiznat, že jsem byl překvapen a měl jsem velkou radost, na jaký nápad přišla
tentokrát. Poděkoval jsem jim, odměnil je alespoň čokoládou a slíbil, že když mi
udělala takovou radost, napíši o nich do zpravodaje a tak tady činím. Takže ještě
jednou děkuji, Doubravko a Terezo. 
Na popud akce těchto dvou děvčat a informace od Krajské údržby silnic, která má
rynek na starost, že úklid proběhne nejdříve v druhém týdnu měsíce dubna a po
zhlédnutí veselících se lidí v Praze na náplavce, jsem se dohodl se spolky fotbalistů a
hokejistů a uspořádal narychlo těsně před Velikonocemi brigádu.
Samozřejmě za dodržení všech pravidel, aby to nevypadalo jako na zmíněné
náplavce.
Bylo to narychlo, nebylo nás mnoho, ale práce se udělalo dost. Někteří z vás také
přiložili ruku k dílu ať už při brigádě nebo jindy. Všem vám chci poděkovat za pomoc.
Letošní zima nám dala zabrat, stále ještě vystrkuje růžky a následný úklid nás také
pěkně zaměstnává. Doufám, že vše včas uklidíme, ať se tolik nepráší a za případnou
pomoc - třeba i ve formě nametených hromádek - ještě jednou děkujeme.
Václav Karda starosta
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MAŠKARNÍ REJ V MŠ
Ani v této době epidemiologických opatření děti z
mateřské školky o maškarní rej nepřišly. V týdnu od 22.2.
do 26.2.2021 v mateřské škole probíhalo téma
"Masopust". Děti byly seznámeny se zvyky a tradicemi,
které k tomuto období patří. Od pondělí se těšily a
připravovaly si nejen masky a kostýmy, ale pomohly
připravit papírové řetězy a vyzdobit třídu. Když přišel
očekávaný čtvrtek, tak po pravidelném ranním setkání všech dětí se společně s
učitelkami začal chystat maškarní rej. Děti se přeměnily v princezny, spidermany,
policisty, čaroděje, včelky a další bytosti. Karneval navštívili i dva dospělí klauni a
Křemílek. Všichni se zapojili do tanečních a sportovních soutěží. Odměnou pro
všechny děti byl balíček sladkostí a nafukovací balónek. Myslíme si, že se akce velice
vydařila a děti odcházely s dobrou náladou a spoustou zážitků.
Tímto chceme poděkovat rodičům, kteří svým dětem nachystali kostýmy a zapojili
se tak do našeho tématu.
Za učitelky MŠ Alena Sobíšková, autorka textu a fotografií

MATEMATICKÝ KLOKAN
Navzdory distanční výuce se žáci druhé třídy
zúčastnili v pátek 19. března celonárodní
soutěže Matematický klokan, konkrétně
v nejmladší kategorii Cvrček. Zadání s osmnácti
úlohami děti obdržely úderem deváté hodiny a
měly šedesát minut na řešení a zapsání
odpovědí. Tyto pak šikovní rodiče vzápětí
odeslali třídní učitelce, která provedla
hodnocení a statistické údaje zaslala
organizátorovi. Netradiční úlohy založené na
logickém uvažování daly řešitelům zabrat, ale
výsledky vůbec nebyly špatné. Za odvahu a
odvedenou práci čeká na děti ve škole diplom,
ale hlavním smyslem je probudit zájem o svět
čísel a početních zákonitostí.
J.P.
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ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov
přijme na plný úvazek do pracovního poměru
školníka
nástup od 1.9. 2021
Požadované dovednosti:
• běžné údržbářské práce, řemeslná zručnost

• organizační a komunikační schopnosti
• kladný vztah k dětem, flexibilita
• úklid a údržba budovy školy
• fyzická zdatnost, bezúhonnost
Informace: Mgr. Marcela Škramlíková
(tel.: 739 410 043, e-mail: skola@milicin.cz)
kontakt po předchozí telefonické domluvě

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
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SOKOL
Se zármutkem jsme přijali zprávu o
předčasném odchodu našeho dlouholetého člena, parťáka,
kamaráda, masopustníka – lidového básníka i vtipálka,
šikovného a spolehlivého řemeslníka, tvůrce rekvizit –
zkrátka hodného člověka Fandy Haška.

Bylo nám ctí setkávat se s tebou při masopustních legracích, při opravách sokolovny
a v dobré partě přátel z Větrníku.
Foto archiv – rok 2013

FOTOOKÉNKO
Dřípatka horská pravá na fotografii
pana Zdeňka Pazdery představuje
jaro, které se čím dál více ohlašuje.
Jde o vzácnou rostlinu, jež roste
v lese asi dva kilometry od Miličína.
Je zajímavá tím, že k nám patří,
neboť další její výskyt je evidován až
na Šumavě.

Budeme se těšit na další krásné
fotografie.
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DUBNOVÉ PRANOSTIKY
15. dubna: sv. Anastázie
Na světici Stázičku - zemáčky pod motyčku.
17. dubna: bl. Rudolf
Sv. Rudolf otvírá dveře i okna.
23. dubna: sv. Vojtěch
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
24. dubna: sv. Jiří
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. Jiří a Marek - mrazem se zalek.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí. Kolik mrazů do svatého Jiří,
tolik do svatého Václava.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Svatý Jiří kravám píci dává.
Jak dlouho žába před svatým Jiřím křičí, tak dlouho po svatém Jiří mlčí.
Může-li se havran o svatém Jiří v žitě skrýti, budem úrodný rok míti.
Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.
Kolikrát se objevilo jíní před svatým Michalem, tolikrát přijde po Jiřím.
Do svatého Jiří tráva neroste, kdyby ji kleštěmi tahal,
po svatém Jiří roste, třeba ji palicí zatloukal.
25. dubna: sv. Marek
Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
Na svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
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Milí čtenáři, jistě jste si všimli, že se v našem zpravodaji již vyskytlo několik
rozhovorů se zajímavými lidmi od „nás“. Dnes zveřejňujeme povídání s Vendulou
Pazderovou o tom, jak se jí daří. Rozhovor vyšel v původním znění v I rozhlase,
přičemž za laskavého Vendulčina svolení jej předkládáme i vám.

Překladatelka našla útočiště u Foglara. V jeho bytě překládá současný
francouzský román
Pro rozhovor o rezidenčním pobytu v bytě Jaroslava Foglara musím vystoupat až
do šestého patra jednoho ze žižkovských činžáků. Navzdory nedaleké rušné ulici
spojující Floru s Olšanským náměstím, je tady nahoře úplný klid. Velká okna jsou
orientována do vnitrobloku. Je tu světlo a ticho. Kdybych chtěla napsat knihu, asi
bych si vybrala právě takové místo…
Líbí se tady i Vendule Pazderové, která zde překládá současný francouzský román.

Vendula Pazderová chtěla jet původně pracovat na překladu do zahraničí.
Foto: Kateřina Součková | Zdroj: Český rozhlas

Jak jste se vlastně dostala sem, do bytu po Jaroslavu Foglarovi?
Byla to náhoda. Zareagovala jsem na mimořádnou výzvu Českého literárního centra.
Původně sem totiž měla přijet zahraniční překladatelka z češtiny. Ale kvůli současné situaci
s covidem nakonec nemohla dorazit. A tak jsem se sem dostala já.
Takže to nebyl cíl?
Ne, ne, vůbec. Nevěděla jsem, že to je určené i pro tuzemské spisovatele. Ale nakonec
to tak dopadlo.
Co byl tedy ten sen?
Sen byl jet někam do Francie nebo do Španělska, protože překládám z francouzštiny a
španělštiny. Tam si užívat místní jídlo, víno, tapas, poslouchat jazyk, užívat si tu
atmosféru a ponořit se do ní. A to se, pravda, tady na Žižkově úplně nenořím. Ale hezky
se mi tady pracuje, ten klid mi vyhovuje.
.
Pokračování na další straně
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Inspiruje vás tenhle byt? Jste vůbec Foglarovou fanynkou?
Četla jsem na základní škole Hochy od Bobří řeky, ale je to tak dávno, že si to
popravdě nepamatuji. Takže úplně fanynkou bych se nenazvala. A jestli mě to
prostředí inspiruje? Těžko říct. Když na internetu vidíte ty staré fotky s původním
nábytkem a vybavením, nevíte moc, co čekat. Když jsem sem poprvé přišla, tak mě
překvapilo, jak je to čisté a minimalistické, je tu jen ten nejnutnější nábytek. Takže
ano. To prostředí mě nerozptyluje, neruší, líbí se mi tu trávit čas.
Na čem tu pracujete?
Překládám současný francouzský román spisovatelky Pauline Dellabroy Allard, v
češtině to bude pod názvem Taková je Sarah. Je to o lásce mezi dvěma ženami,
které se do sebe nečekaně zamilují. Ani jedna předtím žádnou ženu neměla, vztah
trvá nějakou dobu a je dost výbušný, ne vždy úplně harmonický. Lyrickým
způsobem se tam vypráví o tom, jaké to je, když se člověk až obsesivně zamiluje a
co se děje, když ten vztah pak skončí. Vyjít by měla knížka na podzim.
Je pro vás zásadní klid na práci? Jak moc se pro vás změnilo teď, v
souvislosti s covidem, kdy nemůžete pracovat třeba v kavárně, knihovně,
zkrátka kdekoli jinde než doma?
Samotnou mě to překvapilo. Já jsem si ani neuvědomila, že bych chtěla změnit
prostředí, dokud jsem ho nezměnila. Celou dobu jsem si říkala, že mi ten covid
nevadí, že jsem hrozně ráda doma a nemám s tím problém. Ale jak jsem měla
možnost jít pracovat někam jinam, zjistila jsem, že mi to chybí hodně. Už jen proto,
že vás nic neruší, nepřemýšlíte, jestli zrovna neumýt okna nebo nepověsit prádlo.
Můžete jen osm hodin sedět a nerušeně pracovat.
Co to vlastně je překladatelská rezidence? Co si pod tím představit?
Je to čas a prostor, který dostanete na práci. Získáte většinou na měsíc byt,
stipendium na životní náklady a máte tu pracovat na nějakém projektu. K tomu by se
měl překladatel účastnit literárního života v té dané zemi, pořádat třeba autorská
čtení nebo besedy. Hlavní ale je, že máte kde nerušeně pracovat.
Je aktuální situace těžká i pro překladatele? Dotýká se vás to?
Je to samozřejmě složitější, literární instituce se snaží přesouvat nějaký program
do online prostoru, ale není to samozřejmě ono. A jestli se mě to dotýká? Těžko říct,
protože já jsem nováček v tomto oboru, to, na čem pracuji, je můj první velký literární
překlad, takže moc nevím.
Máte nějaký překladatelský sen?
Popravdě? Vysněná byla ta kniha, kterou překládám teď. Já jsem si ji vybrala už
před dvěma lety pro seminář na Ústavu translatologie a úplně mě uchvátila.
Přeložila jsem několik kapitol a nabízela je nakladatelstvím, ale nikdo ji nechtěl.
Vůbec jsem nechápala proč. Pak mě oslovila kamarádka, která si zakládá vlastní
malé nakladatelství, a dohodly jsme se. Takže na podzim snad konečně vyjde.
Zdroj: Český rozhlas
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PETROVICE
Veselá sběračka v příkopu
Je sobota. 3/4/2021. Dopoledne. Studený vítr a déšť střídá sluníčko a teplo.
Aprílové počasí jak má být. Tradiční cesta na hřbitov do Nové Vsi, zapálit svíčku.
Malou kytičku a jedeme zpět do Petrovic. A tu, na hranici okresu a kraje nepotkáváme
dle očekávání přísnou covidovou hlídku policie, ale mladou, podivnou dívku s černým
pytlem a klackem. Prší jí do vlasů, nemá ani čepici a směje se. Zapózuje u značky a
pro něco se v příkopu ohýbá. Plechovka od piva. Děravá. Strká jí do pytle. Jde dál.
Pár kroků a tahá zpola zasypanou láhev od šampáňa. Pak dva respirátory FFP2
špinavé a zjevně použité.
Zkrátka kráčí si příkopem a oproti
mnoha jiným se směje na celý svět. A
vůbec nevypadá, že by byla chorá.
Jak se říká „modří už vědí“, ta milá
slečna dělá - jen tak,neorganizovaně,
jarní úklid příkopů. Nějak jí vadilo se
koukat na ten svinčík a už vůbec jí
nebavilo čekat, až „to někdo uklidí“.
Zkrátka,
prošla
s jedním
pomocníkem trasu od značky okresu
až do Petrovic. Byly z toho dva plné
pytle odpadků. Jeden skončil u
Hubáčků v popelnici (jsou v Praze,
tak je popelnice prázdná), druhý pytel
čeká u hasičárny na páteční
popelářský vůz. Snad ho nikdo
nešlohne.
No a co z celé akce je? Dlouhý
kilometr čisté silnice a také spousta
legrace
s troubícími
řidiči,
nechápavými pohledy dětí ze
zadních sedadel aut a také zjištění,
že vlastně ani ta auta teď skoro
nejezdí. Tak až zase budete házet
z auta ven pikslu od coly nebo dopitý
Jindřichův Hradec, nebojte, nic špatného neděláte, zajišťujete tím zábavu pro lidi jako
je naše milá slečna z fotografie.
Foto a text -td-
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V MALOVICÍCH MÁME NOVÉ OBYVATELE
Nejdříve o víkendech na chalupu, nyní již na stálo. Do Malovic se nám přistěhovala
rodina Klímova, a tak jsem jim položil pár otázek.

1) Mohli byste se nám trochu představit? Odkud pocházíte? Jak velká jste
rodina?
Jmenujeme se Zbyněk a Lenka a máme tři malé děti Natálku, Elenku a Jakoubka.
Přistěhovali jsme se z Votic, ale předky mám v Malovicích, o tom více v další otázce...
2) Většina obyvatel v současnosti míří spíše do větších měst. U Vás to bylo
naopak. Jak se to stalo, že jste se rozhodli usadit v Malovicích? Máte tady
nějaké předky?
Nejvíce k tomu přispěla asi současná situace kolem Covidu, ale nejen to. Já dělám
v Praze a od loňského března pracuji z domu a Lenka je ještě na mateřské. Na začátku
Covidu nikdo nevěděl, co nás čeká a tak jsme odjeli z města na vesnici. A jsem moc
rád, že se zde Lence tak zalíbilo, že jsme se rozhodli, že už tu zůstaneme trvale. Na
chalupu jsme sem stejně jezdili pravidelně o víkendech a páteční balení na chalupu
už nás také nebavilo. A protože Lenka pochází z vesnice, bylo velice jednoduché si
zvyknout na klid malé vesnice a zapomenout na hluk od kamionů projíždějících po
státovce kolem Votic. Při pátrání v rodinných dokumentech jsem zjistil, že můj
prapraprapředek Josef Vačlena (narozen 1829) s manželkou Františkou koupili
nemovitost č.p.7 v Malovicích 28. března 1878, ale jeho rodiče, tehdy ještě psáno
Wačlena, byli v č.p.5 v Malovicích. Dá se tedy předpokládat, že naše kořeny v
Malovicích sahají pravděpodobně ještě hlouběji do minulosti, než jen do roku 1878,
kdy bylo koupeno č.p.7. S výjimkou nějakých 30ti let, kdy nebyla chalupa trvale
obydlena a sloužila jako víkendová, se dá říci, že patříme mezi starousedlíky.
Pokračování na další straně
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3) Co se Vám v Malovicích nejvíce líbí?
Naše velká zahrada, okolní příroda a klid. A já se konečně mohu plně věnovat mému
koníčku - včelaření, do kterého se postupně začaly s nadšením zapojovat už i děti.
4) Co Vám zde naopak chybí?
Zatím jsme na nic zásadního nenarazili. Bylo by sice hezké, kdyby zde byla malá
vesnická hospůdka s obchůdkem, tak jak to na vesnicích bývalo za dob našich dědů,
ale je nám jasné, že v dnešní době je to nereálné.
5) Plánujete se časem zapojit do místních aktivit, o které se většinou stará
místní sbor dobrovolných hasičů?
Rádi se dle svých možností určitě zapojíme. Podílím se (jako člen včelařského
spolku Miličín) na pravidelném letním setkání včelařů v Malovicích. A třeba se naše
děti k hasičům dají, až budou starší.
6) Máte nějaké nápady na zlepšení života v naší osadě?
Zde bychom chtěli poděkovat obci za pořízení houpaček se skluzavkou a
pískovištěm pro děti. Rádi tam chodíme. Ale nemusíš se bát, časem na tebe, jako na
zastupitele, jistě nějaké podněty mít budeme. Třeba by bylo dobré obnovit alej kolem
příjezdové silnice, která byla částečně poničena vichřicí.
Děkuji za rozhovor a budu se těšit na spolupráci.

Karel Trefil

Dárek pro turisty i pořadatele akcí – nový sdílený kalendář
Vážení členové, partneři a příznivci turistické oblasti Kraj blanických rytířů, po
březnovém spuštění nového webu naší turistické oblasti www.blanik.net jsme
v prosinci spustili zcela nový sdílený kalendář kalendar.blanik.net. Lze se na
něj prokliknout i přes www.blanik.net v nabídce v liště – AKCE.
Užívání kalendáře a jeho všechny funkcionality jsou zdarma. Kalendář je
automatizovaný, v případě, že potřebujete pomoci s vkládáním akcí, můžete
kontaktovat redakční nebo IT podporu.

redakce: Jana Špačková, spackova@blanik.net, 601 584 778
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AKTUÁLNÍ ZMĚNY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ
Miličín – Přinášíme informace o realizovaných a připracovaných změnách ve
veřejné autobusové dopravě v Miličíně. Prvním tématem jsou škrty. Ty se Voticka
dotkly skutečně jen minimálně. Nejezdí jen školní spoje s negativní časovou
poznámkou 55, pro nás to tedy znamená, že dočasně nejezdí:
Spoje linky PID 500 z Votic v 12:47 a 13:17 do Miličína a spoj zpět do Votic v 14:25.
Na lince PID 567 nejezdí spoj z Miličína do Mezna s odjezdem v 13:02 z Miličína a
dále spoj ze Střezimíře do Miličína s odjezdem ze Střezimíře v 14:14. Na lince PID
558 nejezdí spoj z Miličína do Střezimíře s odjezdem z Miličína v 13:32 a spoj z Mezna
do Miličína s odjezdem z Mezna v 13:40. „Tyto školní spoje zatím nepojedou do 5.
dubna s tím, že v případě prodloužení mimořádných opatření a ponechání našich dětí
nadále na distanční výuce, máme podle Integrované dopravy Středočeského kraje
počítat s dalším prodloužením této redukce.“ shrnuje redukce starosta obce Václav
Karda. Obecně na Voticku došlo k redukci výhradně spojů školních, oproti jiným
oblastem Středočeského kraje tak byla redukce zde jen minimální.
Dále bychom vás rádi informovali, že od 10.dubna 2021 dojde k přečíslování
vybraných autobusových linek na Voticku z důvodu změny metodiky v Jihočeském
kraji, kdy linky číselné řady 4XX budou vyčleněny pro mezikrajské linky.
Linka PID 500 bude nově PID 401
Linka PID 567 zanikne
Linka PID 569 převezme veškerý provoz v úseku Miličín – Ješetice – Mezno od
stávající linky PID 567.
Linka PID 568 zůstane v původním stavu
Linka PID 459 převezme veškerý provoz v úseku Miličín – Mladá Vožice od stávající
linky PID 567.
Zjednodušeně tedy po I/3 bude jezdit linka 401, do Mladé Vožice linka 459, do
Mezna přes Ješetice bude jezdit linka 569 a do Střezimíře přes Petrovice bude jezdit
nadále linka 568.
Desátého dubna budou kromě přečíslování linek PID realizovány ještě další změny.
Z veřejného projednání v sokolovně nám vzešlo několik podnětů, které jsme následně
zapracovali a na IDSK odeslali. Jsem rád, že dojde k posunu času odjezdů zejména
u školních spojů ve směru Červený Újezd, které dnes dětem ze školy ujížděly. Pro
občany z Podměští bude zveřejněn do jízdního řádu stávající manipulační přejezd do
pravidelného jízdního řádu. Autobus z Podměští tak pojede v 15:13 a nahoře u školy
bude ve v 15:15. Dále bude pokračovat jako PID 401 do Benešova.
Po IDSK jsme žádali ještě zveřejnění tohoto manipulačního přejezdu do
pravidelného jízdního řádu už z Jiřetic, dotazovali jsme se na trasování linky 500 přes
centra Votic a Benešova a řešili tarif PID jak do Mladé Vožice, tak do Sudoměřic.
Pokračování na další straně
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Pro občany přestupující „U hotelu“ z linky 401 na linku 459, 568 nebo 569 mám
dobrou zprávu v tom, že již nebudou muset přecházet přes státovku. Spoje linky 568
a oba dva spoje linky 549, které budou v Miličíně výchozí, budou začínat svoji jízdu
na novém stanovišti autobusů na parkovišti bezprostředně vedle stanoviště pro linku
500. Až následně zajedou na stanoviště ke škole a dále ve směru Petrovice. Naopak
spoje linky 569 ve směru Červený Újezd budou nadále výchozí u školy, ale než odbočí
na svoji pravidelnou trasu udělají „kolečko“ přes parkoviště a naberou tak opět
cestující z linky 401. „Věřím, že toto opatření přispěje ke zvýšení bezpečnosti
cestujících a omezí se tak nepříjemné situace, kdy někomu autobus ujel jen proto, že
k němu nestačil doběhnout přes přechod“ dodává Václav Karda.
A nakonec poslední zpráva, která přispěje ke zlepšení přehlednosti pro cestující.
Obousměrná autobusová zastávka se stanovištěm „U Školy“ a „U Fary“, tedy v ulici
do Mladé Vožice, budou nově nést název Miličín, škola. Obě dvě zastávky na I/3 a
nová zastávka na parkovišti ponese nadále název Miličín. Cestující tak z jízdního řádu
ihned poznají, jestli jim spoj linky 401 do Votic jede od školy, nebo od kostela na I/3.
Text: Jan Vachtl

HÁDANKA
V dřívějších
dobách, někdy
kolem roku 1933,
se v Miličíně
nechodilo koupat
do zatopeného
lomu. Měli jsme
vlastní koupaliště
s dětským
brouzdalištěm,
převlékárnou a
hřištěm na
volejbal.
Víte, kde se
nacházelo?

Správnou
odpověď
naleznete na
poslední stránce
zpravodaje.

Kresba V.Kraupner
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Informace z Usnesení č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 24. 3. 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: p. Štégr, p. Cikhart

zapisovatel: Mgr. Plačková

PROGRAM:
1. Zahájení, 2. Schválení programu jednání, 3. Volba ověřovatelů zápisu,
4. Kontrola plnění usnesení, 5. Veřejná vyhláška-kanalizace Miličín a ČOV,
6. Účetní závěrka obce za rok 2020, 7. Pozemky, 8. Různé, 9. Závěr
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 – p. Štégr, p. Cikhart
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 24. 02. 2021
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO bere na vědomí – Městský úřad Votice, Odbor výstavby, územního
plánování a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu jako místě
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád prodlužuje platnost stavebního povolení ke stavbě vodního díla –
Miličín kanalizace a ČOV 800 EO do 19.3.2026
6. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Miličín za rok 2020 dle § 84
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2020 včetně příloh uvedených ve složce
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.

Pokračování na další straně
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7.1. ZO bere na vědomí stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje
(č.j. 015881/2021/KUSK ze dne 25.2.2021) podle kterého lze vyloučit
významný vliv navrhované Změny č. 1 územního plánu Miličín na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí a že
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí nepožaduje zpracovat
vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu Miličín na životní prostředí (tvz.
SEA) - příloha tohoto usnesení
7.2. ZO schvaluje obsah Změny č. 1 územního plánu Miličín uvedený v příloze
tohoto usnesení – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7.3. ZO projednalo a schválilo žádost o zřízení vodovodní přípojky pro
pozemek p.č. 1097, p.č. 1098 a p.č. 1099 v k.ú. Miličín – 8 x pro, 0 x proti, 0 x
zdrženo.
V dané lokalitě dojde k prodloužení vodovodní přípojky pro tři odběrná místa,
po vzájemné dohodě se na pořizovacích nákladech bude podílet obec Miličín
i žadatel.
7.4. ZO projednalo a schvaluje žádost o odstranění (demolici) domu č. 75 na
parcele č. 66 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.5. ZO souhlasí se směnou části pozemku p.č. 235/2 v k. ú. Miličín, mezi
obci Miličín a novým majitelem o část pozemku p.č. 235/1 v k. ú. Miličín
- 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
7.6. ZO pověřuje starostu obce k předběžnému jednání s majiteli o případné
koupi rozestavěné budovy na pozemku p.č. st. 92/2v k.ú. Miličín.
8.1. ZO projednalo a souhlasí se Smlouvou o odběru biologicky rozložitelného
odpadu mezi obcí Miličín a firmou Družstvo Džbány, Husova 809, 259 01
Votic – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.2. ZO projednalo a zamítlo žádost, o příspěvek na pořízení rolby (čtyřkolky
se stopařem) na úpravu běžkařských tras, neziskové organizace Polánka, z.s.
Leština 56, Slapsko, 391 43 Mladá Vožice
– 1 x pro, 3 x proti-žádosti, 4 x zdrženo
9. Další zasedání ZO bude dne 28. 04. 2021 od 18 hod.
Zapsala: Mgr. Plačková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci březnu životní jubilea oslavili:
paní Růžena Kulišová z Miličína – 80 let
pan Josef Hevera z Kahlovic – 80 let
Přejeme pevné zdraví.

Rozloučili jsme se :
s paní Danou Filipovou z Miličína – odešla ve věku 61 let
s panem Františkem Haškem – odešel ve věku 63 let
s paní Marií Trefilovou z Malovic – odešla ve věku 91 let

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.
 Pro zájemce je připraveno k vyzvednutí DVD s letošním miličínským
masopustem „v papučích“ – bližší informace na telefonu 724 303 694.
 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.
 upravená otevírací doba knihovny - za normálního stavu:
Pondělí - 7.30 - 9.30, úterý - 14.00 - 16.00, čtvrtek - 14.30 - 16.30;
poslední neděle v měsíci - 14.00 - 16.00 (v rámci Dámského klubu).

 další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Správná odpověď na naši otázku zní: Toto místo najdete severně od Miličína směrem na
Prahu, pod státní silnicí v místech zvaných Favel. Názvy tohoto místa se v průběhu let
měnily: „Koupaliště v Nivech“, „Tyršovo koupaliště“, „Koupátko“ nebo „Alama“.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.4/2021. 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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