MILIČÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
ročník III.

BŘEZEN 2021

zdarma

ODPADY – obrovské téma, obrovský strašák,
ale snad i výzva.
Někteří z vás možná zaznamenali, že pod stromeček
nadělila vláda obcím a občanům nový zákon o odpadech.
Díku tomu, že vešel v platnost takto narychlo, mají obce v
současné době prakticky již pouze možnost ponechat si
pro rok 2021 stávající způsob zpoplatnění a v průběhu roku 2021 vydat s
účinností od 1. ledna 2022 obecně závaznou vyhlášku, kterou obec zavede
některý ze dvou místních poplatků. Vzhledem k plánovanému čipování, do
kterého bohužel pandemie také zasahuje, budeme moci nastavit snad
spravedlivější systém pro všechny.
Díky současné situaci, kvůli které je mnoho dospělých i dětí doma, je situace
s kapacitou nádob na tříděný odpad špatná. V nejbližší době bude na některých
sběrných hnízdech navýšen počet nádob. Někde se tak již stalo, toto však nejde
donekonečna. Není možné mít ulice plné „barevných vláčků“ a rozšiřovat pro ně
neustále stání. Třídění je naše povinnost, recyklace a další využití odpadů
starost státu. My jsme se již ve velkém procentu třídit naučili, stát však se svou
povinností pokulhává. Možná je to tedy hozená rukavice nám občanům a my
bychom měli více přemýšlet o tom, co kupujeme a v jakém je to obalu.
Kvůli přetrvávajícím problémům s dosavadní firmou, která provozovala
kontejner na textil, byla nucena Obec Miličín vypovědět smlouvu s touto
společností a uzavřeli jsme smlouvu s firmou novou. Nově bude kontejner na
textil umístěn v separačním hnízdě u statku a druhý v Petrovicích u sálu. Při této
příležitosti prosíme občany, aby neukládali textil a jiné, v jakémkoliv obalu okolo
kontejnerů, pokud se tento nevejde do nádoby. Za prvé se dopouští přestupku,
za druhé se textil znehodnocuje a v neposlední řadě je umožněno „některým“,
aby se mohli v odloženém textilu přehrabovat a vytvářet tak další nepořádek
- to se přece nelíbí nikomu.
Václav Karda starosta
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DIVADLO „ÚSMĚV“ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Při jednom adventním ranním kruhu
skřítek Petr, který děti po celé předvánoční
období provázel, dětem oznámil, že je čeká
překvapení. Při dodržení epidemiologických
nařízení
mateřskou
školku
navštívilo
maňáskové divadlo „Úsměv“ s pohádkou „O
dvou sněhulácích“.
Děti byly velice nadšené, protože v letošním
„covidovém“ školním roce jsme objednané akce museli prozatím zrušit.
Vystoupení bylo celým průřezem
vánočními svátky od Mikuláše, až po
Štědrý den. Sněhuláci psali Ježíškovi,
převlékli se za Mikuláše a čerta,
připravovali se na Vánoce a zpívali
koledy.
Jako poděkování za krásnou a
poučnou pohádku předvedly na oplátku
pro čertíka, Mikuláše, Ježíška a
kamarády sněhuláky své „vystoupení“
samotné děti.
.
.

.Text a foto: Alena Sobíšková, Dis.
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OCHUTNÁVKA OVOCE A ZELENINY OD FIRMY BOVYS
Bovys je firma, která
dováží všem žákům naší
školy ovoce, zeleninu a
mléčné výrobky zcela
zdarma.
Kromě
pravidelných
týdenních dodávek si žáci
1. a 2. třídy pochutnávali
na avokádu, granátovém
jablku, mangu, mochyni či
ředkvi.
Věřím, že ochutnávka
dětem udělala radost a
přinesla jim hezké chvíle
do těchto nelehkých dní.
Text a foto: Mgr. Hana Beranová

ZÁPIS DO ZŠ A MŠ MILIČÍN OKRES BENEŠOV
12. DUBNA. 2021
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k
povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok
2021/2022
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) ZŠ a MŠ Miličín okres
Benešov.
Podání žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí/odkladu k základnímu vzdělávání) učinit
písemně nebo ústně.
Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby do 12. dubna 2021
(včetně):
1. do datové schránky školy (5ummjfn),
2. e-mailem skola@milicin.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen
poslat prostý e-mail!!!),
3. poštou ZŠ a MŠ Miličín, Tyršovo náměstí 248, Miličín 257 86,
4. osobní podání po telefonické domluvě s ředitelkou školy na telefonním čísle:
731 410 043
Pokračování na další straně
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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), osobně po telefonické dohodě s ředitelkou školy.
Kontaktní telefony na ředitelku školy: 731 410 043, 739 280 720
Na naše nové žáčky se těší Mgr. Marcela Škramlíková a učitelský sbor 

Mgr. Marcela Škramlíková, ředitelka školy
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SOKOL
Tělocvičná Jednota Sokol Miličín upřímně
děkuje všem tvůrcům letošního Masopustu
v papučích – v dokumentu nazvaném Masopust
v Miličíně jako místní fenomén můžete spatřit
snad všechny, kteří se během pětadvaceti let
objevili na podiu…
Pořad pro vás připravili:
Dana Dostálová, Irena Čeňková, Jana Plačková, Jitka Strusková, Dana Šlejmarová,
Miroslav Brdek, Pavel Čeněk, Stanislav Dostál, Václav Karda, Vladimír Kobrč,
Miroslav Šlejmar a Jiří Vylít
Hosté a kolegové:
Hana Beranová, Vlasta Kořínková, Ivana Smrčinová, Pavel Dvořák, Ivan Dráb a
Richard Poustecký

Srdečné díky všem, kteří finančně přispěli.
Odkaz na tříhodinový retrospektivní pořad naleznete na stránkách obce www.milicin.eu
Zájemci si taktéž mohou objednat u kohokoliv z členů masopustního souboru
záznam na DVD.
Dne 16.února uplynulo 159 let, kdy byl založen sokolský spolek, tehdy nazýván
Tělocvičná jednota pražská. Nachystali jsme pro vás půvabnou ukázku s metodikou
nácviku jízdy na běžkách z knihy Sokolská cvičení v obrazech autorů A.Očenáška a
F.Kožíška z roku 1916. A jelikož se kolem Miličína běžkuje hodně, pojďme se přiučit…
„Lyže: Jízda po rovině.
Začínáme učiti se na rovině, nikdy na svahu.
Postup v učení jest tento: nadzvedni patu nohy,
jíž pohyb začínáš, suň úsečně lyhu po sněhu
rovně vpřed, konaje výpad. Přenes ihned celou
váhu těla na nohu vypadající a stejným
způsobem proveď výpad nohou druhou.
Z počátku výpady rozděluj a řádně prováděj.
Váha těla není nikdy rozdělena na obě nohy,
nýbrž vždy na nohu vypadající. Nohou zadní
neodrážej jako při bruslích. Pohyb děje se jen
opětovanými výpady.
Výpady splývají v souvislý krok, při němž svalstvo nohou nikterakž se nenamáhá,
nýbrž pohyb děje se dovedným, nepřerušovaným přenášením váhy těla z nohy na
nohu. Kolena měkká, stále ohnutá, kříž prohnut, prsa vypnuta, hlavu vzhůru, dráhy
lyží (tudíž i chodidla nohou) stále rovnoběžné. Lyže se vůbec ze sněhu nezvedají,
naopak noha vypadající lne pevně ke sněhu. Holí rychlost se zvyšuje.“
Jana Plačková
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PETROVICKÝ SÁL – AKCE !
Tak je to tady. V Petrovicích na sále se zase něco děje! Zase akce! Je to více jak
rok, co bylo tradiční masopustní divadlo. Petrovický sál nabitý k prasknutí, veselo bylo
až, až. Pak nám bacil vzal všechny radovánky podobného ražení. Žádné narozeniny,
žádná zábava, ples, nic. Ale…, pozorní zaznamenali... je to pár týdnů zpátky, tu se
večer svítilo, tu zase bouchání přes den. Jednou na parkovišti auto pana starosty,
jednou kontejner (pozor, nezaměňovat!)
A najednou bác! 6.2.2021
v 9:30 hod. nastoupila úderná
hasičská jednotka z Petrovic a
bouráním
starého
začala
rekonstrukci sálu! Ani se
nechtělo věřit, že to přijde. Že
po větší rekonstrukci sál volal
už řadu let ví každý, kdo zde
vypil nějaké pivko na zábavě,
zatočil polku na plese nebo
platil rundu u baru. Ne,
vybavení nebylo úplně sešlé,
to ne. Ale řekněme si otevřeně. Nejsou dnes lepší materiály než třeba umakart? A
nespojuje se nám poblikávající bílá zářivka za rozbitým krytem spíše se starou tovární
halou, než aby potěšila tanečníky a ozářila úsměvy našich krásných žen? Ne, ne. Už
to opravdu nešlo. A kluci 6.2. dopoledne udělali tečku za jednou epochou sálu a
zároveň odstartovali epochu novou. A teď už rekonstrukce běží. Jako první nastoupil
náš dvorní malíř Franta Nováků. Od hlavy po patu samá barva. Zdi značkované
ponejprv testovacími vzorky, aby bylo z čeho vybrat a pak už naostro. Tady okr, tady
bílá, dole omyvatelný mramor. A dnes je skoro
hotovo! Teď se půjde na bar a výčep, linoleum,
zabrousit parkety, dovést nové stoly a židle a… To
by se to dělalo. Jen – světe div se - zase vidíme
pana starostu s tužkou v zubech jak počítá a
počítá, aby se vešel do rozumného rozpočtu.
Budeme věřit tomu, že vše spočítá tak dobře,
abychom se po odstřelení posledního viru C19
sešli na oslavě v krásném novém prostředí
petrovického sálu, které bude svou úrovní dělat
čest obci a nám všem!
A že jsme neopomenuli o naší velké akci informovat tisk, na to vezměte jed! Světové
agentury CNN, BBC, Al-Džazíra, TASS a další naši zprávu odmítly. Důvod? Zpráva je
prý příliš pozitivní a v době pandemie je lepší udržovat lidi ve strachu, než je těšit. No,
jejich věc. Alespoň že náš milý Benešovský deník nám zůstal věrný a zprávu uveřejnil.
Najdete jí zde https://benesovsky.denik.cz/ctenar-reporter/ Zpráva vyšla 10/2/21.
-td-
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KNIHOVNA
Obecní knihovna Miličín i v této omezené době poskytuje
nadále knihovnické služby. Tituly si mohou čtenáři vybrat
v online katalogu na webových stránkách knihovny, zvolí si čas
vyzvednutí (v standardní otvírací hodiny) a objednávku nahlásí
na t.č. 606 669 811, e-mailem na knihovnamilicin@tiscali.cz
nebo vzkazem opět přes webové stránky knihovny. Pokud si
neobjednají konkrétní tituly, sdělí knihovnici žánr a počet knih a
ponechají výběr na knihovnici. Nadále knihovna zajišťuje i
meziknihovní výpůjčky, například ze středočeské knihovny
v Kladně.
Od letošního roku je v knihovně k dispozici nový časopis National Geographic,
samozřejmě v českém jazyce, který zveřejňuje vědecky zaměřené články
především o přírodě a typy pro cestovatele. Ochutnávku v elektronické podobě
najdete na www.national-geographic.cz, díky sponzorovi jsou k dispozici
poslední tři nejnovější ročníky. Dále se rozšířila nabídka titulů sci-fi a krimi a
vzhledem k blížícímu se jaru je zajímavý i knižní fond o zahrádkářství a
ovocnářství.
Blanka Kocourková

HÁDANKA

Kresba V. Kraupner
Poznáváte toto místo? Část Miličína, kde se od pradávna říkalo ,,v Berce“ - dle některých
pamětníků snad ,,v Belce“? Správnou odpověď naleznete na poslední straně našeho
zpravodaje.
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VEŘEJNÁ DOPRAVA
Covid 19 zasáhne i do veřejné dopravy
Předkládáme vyjádření Středočeského kraje tak, jak jsme ho obdrželi.
Vážení pánové primátoři, vážené paní starostky, vážení pánové starostové,
na přijatá vládní opatření omezující kontakty a mobilitu obyvatelstva reagujeme i ve
veřejné hromadné dopravě Středočeského kraje.
Jak tedy bude veřejná doprava jezdit?
V týdnu od 1.3. do 7.3. budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle, včetně
školních autobusů.
Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca
10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná
o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní
obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.
Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to
v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají
v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či
vánočních prázdnin.
Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení
prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum 5.4.2021.
Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich
zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou
zrušeny noční autobusové linky.
Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke
zkracování souprav vlaků.
Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích
dopravního spojení (např. www.idos.cz<http://www.idos.cz/>). Ve fyzické
podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v
elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz<http://www.pid.cz/>
nebo v aplikaci PID Lítačka.
Věřím, že tyto informace přijmete s pochopením. Situace není jednoduchá vůbec
pro nikoho, v tuto chvíli se pak snažíme pro Vás udržet služby veřejné dopravy v
rozumném rozsahu.
Spolu se svými kolegy a kolegyněmi Vám všem přeji, abychom tuto dobu přestáli
všichni ve zdraví.
Petr Borecký
radní pro veřejnou dopravu
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STĚHOVÁNÍ ZASTÁVKY
V rámci úprav parkoviště u hotelu byla demontována stará dřevěná zastávka a
instalována nová - prosklená, která snad bude sloužit stejně dobře a ještě navíc bude
pěkně prosvětlená. Původní dřevěné
oprášíme kabát a nainstalujeme ji
namísto některé starší plechové,
kterých máme ještě dost a výměnu si již
dávno zaslouží. Všechny zastávky
budou následně osazeny novými
označníky a tabulemi pro vyvěšení
jízdních
řádů.

Bohužel nejen ty plechové, ale i ty zděné
jsou v neutěšeném stavu a mnohdy jsou
využívány způsobem, řekněme takovým, ke
kterému nebyly původně navrženy. Musíme
tady zapracovat na jejich rekonstrukci, aby
byly čisté, světlé a použitelné.
V.K., foto V.Vobrátil
ODPADY PODRUHÉ
Mnoho z nás ještě topí v kotli, ze kterého jako odpad vzniká popel. Názoru, který často
slýchávám - že na zimu někdo potřebuje plechovou popelnici kvůli tomu, že když vysype
popel, zničil by si popelnici plastovou, opravdu nerozumím. Do popelnice přece patří popel
vychladlý? Né? Možná, že ne. A pak to dopadá tak, že svozová firma narychlo hledá místo,
kde by mohla odpad vysypat na zem, aby jí neshořelo celé auto. Místo, které není třeba
náměstím, nebo běžnou ulicí. Celý obsah auta
je totiž potřeba vysypat, rozhrnout a následně
důkladně zahasit. Náklady spojené s touto akcí
samozřejmě nese Obec.

Prosím: Hlídejte, co sypete do popelnic.
Není to legrace a starost o vaše odpadky
nekončí hned za vašimi vrátky.
Mimochodem,, mikrovlnka“ patří také jinam než do běžné popelnice.
.
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Text a foto V.K.
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OSMISMĚRKA NEJEN PRO NAŠE SENIORY �
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ZIMA SE JEŠTĚ NEVZDÁVÁ
aneb opět jeden příběh „ze staré knihy“
od Josefa Nováka – Městečko mého mládí
Tedy – jak jsem již napsal, zima nám nedělala žádné potíže. Jakmile se
školáci vyrojili ze školy, hned nasedli, ten na školní brašnu, ten aspoň na dřevák
nebo na penál – a již se vesele jelo od školy dolů přes náměstí.
Doma se popadly sáně (kdo je neměl, sbil si je aspoň z bedniček) a jezdilo
se až do tmy.
Ale hospodáři si na radnici stěžovali, že silnice je tím stálým sáňkováním
uhlazená jako sklo a že si koně mohou zlámat nohy. Nato pan starosta nám
sáňkování přes náměstí zakázal.
Co teď?
Za město se nám nechtělo. Ostatně, nikde tak krásná klouzačka jako přes
náměstí nebyla. A tak se sáňkovalo až večer, za tmy.
Ale představenstvo obce nařídilo obecnímu strážníkovi, aby každému, kdo by
na náměstí sáňkoval, zabavil sáňky, které by potom mohl vyplatit pokutou.
To byla ovšem pro kluky rána!
Ale přesto se vesele sáňkovalo přes náměstí dál. Každý kluk doufal, že,
chytne-li jej strážník, ve tmě uteče.
Ale strážník nebyl hloupý, každého hned chytil, sáně mu odebral a odnášel
jedny sáně za druhými do radnice.
Kluci však dali hlavy dohromady a vyslali deputaci k strážníkově manželce,
která slynula dobrosrdečností.
A dobře udělali!
Přišli s prosíkem: „Paní Nosková,
pan Nosek nám vzal sáňky!“
Načež paní Nosková: „Copak je do
něj, do blázna jednoho – jsou na dvoře
ve dřevníku, vezmi si je tam!“
A tak strážník stále zabavoval sáňky
a postižení si je vzápětí z kolny odnášeli
a tak to šlo celý večer – a dřevník byl stále prázdný.
To se asi strážník ráno divil!
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Informace z Usnesení č.2 ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 24. 2. 2021
Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, p. Rytíř, p. Štégr,
Ing. Brožek, Ing. Trefil, p. Cikhart
Omluven: p. Zíka
Ověřovatelé zápisu: Ing. Brožek, Ing. Trefil

zapisovatel: Mgr. Plačková

PROGRAM:
1. Zahájení, 2. Schválení programu jednání, 3.Volba ověřovatelů zápisu,
4. Kontrola plnění usnesení, 5. Veřejnoprávní smlouvy – spolky – dotace
6. Pozemky, 7. Různé, 8. 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 – Ing. Brožek, Ing. Trefil
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 20. 1. 2021
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.

-

5.1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - provoz ledního
hokeje na r. 2021 – pronájem ledové plochy - HC Miličín, občanské sdružení, 257 86
Miličín – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.2. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - na činnost TJ
Sokol Miličín, z.s. v roce 2021 – TJ Sokol Miličín, z.s., 257 86 Miličín 279
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.3. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - na činnost T.J.
Sokol Miličín – podpora sportovních a kulturních aktivit a na udržovací práce budovy
sokolovny v r. 2021 - TJ Sokol Miličín, z.s., 257 86 Miličín 258
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5.4. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - MS Česká Sibiř
- nákup krmné soli pro zvěř v r. 2021 – Myslivecké sdružení Česká Sibiř, Lažany 5,
257 86 Miličín – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.5. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na provoz střediska
Rolnička – služby pro 2 obyvatelky z obce Miličín na rok 2021 – Diakonie ČCE –
středisko Rolnička, Mrázkova 700, 392 01 Soběslav – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6. ZO projednalo Podnět na pořízení změny územního plánu. ZO zařadí pořízení do
Změny č. 2 ÚP Miličín na základě podané žádosti – 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
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7.1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Miličín č.1/2021 o
místním poplatku z pobytu - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.2. ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, tj. veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne
v případě veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby částky 2 000 000,Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce částky 6 000 000,-Kč bez
DPH. - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7.3. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2020, ZŠ a MŠ Miličín okres
Benešov – č.j. 56/21 z 22.2.2021 – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7.4. ZO projednalo a schválilo žádost ZŠ a MŠ Miličín o přerozdělení HV za rok 2020
– č.j. 57/21 z 23.2.2021 - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7.5. ZO revokuje bod č.8 z usnesení č.1 ze dne 20.1.2021 - Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-126010394/VB/1 Reksyně - obnova 2sl TS BN_2992 za BTS 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, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.6. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010394/VB/1 Reksyně-obnova 2sl TS
BN_2992 za BTS 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
7.7. 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, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.8. ZO projednalo a schválilo ukončení nájmu ke smlouvě na umístění a provozování
1 ks kontejneru na sběr oděvů, obuvi a textilu uzavřené dne 5.12.2013 – dodatek č.1
ze dne 26.5.2017. Termín ukončení 30. 6. 2021
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.9. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů
mezi obcí Miličín a firmou Hepl tex, z.s. se sídlem Za zámečkem 746/5a, 158 00 Praha
5. Firma se zabývá sběrem a zpracováním oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím
kontejnerů umístěných na stanovených místech v obcích
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.10. ZO vzalo na vědomí požadavek ZŠ a MŠ Miličín na obsazení pracovního místa
školníka od 1. 9. 2021, bližší informace budou zveřejněny na stránkách školy.
8. Další zasedání ZO bude dne 24. 03. 2021 od 18 hod.
Zapsala: Mgr. Plačková
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______________________________________________________________
ROZLOUČENÍ KRONIKÁŘKY
Kroniku jsem začala psát v roce 2011 na základě oslovení bývalého pana
starosty Jiřího Zíky. Navázala jsem na kronikářskou činnost předchozí
kronikářky, která kroniku vedla předchozích 25 let.
Do kroniky jsem
zaznamenávala všechno svobodně a dle svého nejlepšího svědomí. Zapsané
údaje jsou věrné a pravdivé. Omlouvám se budoucím generacím za případné
nalezené
pravopisné
chyby
v textu,
neboť
jsem
neomylná.
Jako občanka jsem získávala podklady do kroniky svou přítomností
v zastupitelstvu, ve spolcích jako členka nebo dobrovolník, působením v ZŠ a
MŠ Miličín nebo spoluprací s dobrovolnickými spolky v obci, ale i se spolky a
institucemi v jiném regionu. Velice si jakékoli spolupráce vážím a děkuji za ní.
Milí spoluobčané, to co jsem dělala pro obec Miličín s Vaším přičiněním, jsem
dělala s láskou a vědomím, že je to správné a věřte, bylo to správné. I přesto,
že nejsem miličínský rodák, jsem ráda dělala všechny aktivity ve prospěch obce.
Děkuji Vám za podporu, nabídnutí pomoci, spolupráci a být s Vámi. Budoucí
generacím jsme tu společně zanechali mnoho odkazů a našich činů, z nichž se
mohou.poučit.
Děkuji panu Jiřímu Zíkovi, že mi dal takovou důvěru, abych mohla v kronice
(přesněji ve dvou) zanechat i kousek sebe v podobě osobního vyjádření, názorů
a malovaných kreseb. Vést kroniku a zaznamenávat do ní události a činy pro
budoucí generace, byla pro mě obrovská čest.
Jana Slabá Janoutová

Děkujeme tímto naší paní kronikářce za odvedenou práci, za vytrvalost
v náročné činnosti s písemným zpracováním událostí v naší obci.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci únoru životní jubilea oslavili:
pan Miroslav Nádherný z Miličína – 80 let
paní Anežka Járová z Miličína – 94 let
Přejeme pevné zdraví.
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INFORMACE PRO OBČANY
 Určeným věkovým skupinám občanů nabízíme pomoc s registrací
očkování. Případní zájemci mohou kontaktovat paní místostarostku
Mgr. Janu Plačkovou na tomto telefonním čísle : 603365699
 V době trvání nouzového stavu je provozní doba úřadu omezena na:
pondělí a středu - 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hodin
 Na OÚ se vybírají poplatky za odpady a ze psů, bližší informace na
tel:317802260. pokud je to mužné použijte platbu na účet č.ú.: 5728121/0100
 Dle oznámení Českého statistického úřadu proběhne v letošním roce sčítání
lidu, domů a bytů. Sčítání začne o půlnoci z 26. na 27.3. 2021. Další informace
naleznete na stránkách obce.
 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).
Rádi bychom náš zpravodaj měli co nejpestřejší. Pokud máte pocit, že by se mohl
rozšířit o nějakou rubriku, jako například vzpomínka, poděkování nebo inzerce a
podobně, zašlete své náměty na emailovou adresu zpravodaje. S reklamou však
v našem zpravodaji prozatím nepočítáme.

 Další informace naleznete na internetových stránkách www.milicin.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Správná odpověď na naši otázku zní : Místo vyobrazené v hádance naleznete při cestě
z místní části obce zvané Bezděkov, směrem přímo do kopce, ke státní silnici. Nachází se
zde schodiště k silnici 1/3 a v budoucnu i přechod do ulice směřující k Žibkovu. Najdete zde
funkční pumpu na vodu a dům č.p.226, který dnes již vypadá jinak než na obrázku. Ve štítu
tohoto domu je obraz od V.Kraupnera.

Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.3/2021. 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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