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zdarma

Měsíc duben je za námi a myslím, že jsme se s ním rozloučili
nejen dostatečně, ale někteří i důkladně. 
Ve všech koutech
našeho městečka a přilehlých obcích proběhlo
nadšení z jara formou úklidů, brigád a všelikého
zkrášlování zahrádek, ale i veřejného prostranství.
Za to vše patří každému, kdo přiložil ruku k dílu,
veliké díky. V petrovickém sále se po dvou letech
uskutečnilo setkání seniorů, kteří se myslím
příjemně pobavili při hudbě Milana Včeláka a měli
možnost se po dlouhé covidové době také
konečně setkat a popovídat si.

Závěr dubna patřil již
tradičně pálení čarodějnic
a stavění máje. Na všech
místech se tato slavnost
konala tak, jak jsou lidé
léta zvyklí. V Miličíně jsme
přistoupili ke změně, která
snad přinese i novou
tradici. Nejen stavění
máje, ale i pálení ohně
jsme přenesli na náměstí
před radnici. Lidí se vám
sešlo, to byste koukali. Pro
děti byli připraveny hry, opékání buřtů, navštívil nás rej čarodějnic s bojovým tancem a to
vše doplnili členové HC Miličín parádním občerstvením. Poděkování patří samozřejmě
všem, kteří se aktivně zapojili, dobrovolníkům a účastníkům akce.

Myslím, že takto by to šlo. 
Václav Karda starosta
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VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Po dvou letech jsme si užili velikonoční svátky
bez proticovidových opatření. V úterý 12. 4. jsme poprvé
uspořádali Velikonoční dílničky, jejichž cílem bylo poznání
a dodržování velikonočních tradic a zvyků.

Děti barvily vajíčka speciálními
olejovými
barvami,
učily
se plést
pomlázky z vrbových proutků, tvarovat
a péct Jidáše a také si vyrobily krásné
velikonoční
dekorace
z březových
větviček s použitím různých přízdob.
Nechybělo občerstvení a „pozitivní jarní“
nálada. Celá akce se nesla v duchu
veselých barev jara, pohody a nových
zážitků. Vše bylo umocněno krásným
počasím, jak jsme si moc přáli.
Těšíme se na příští Velikonoce,
abychom opět mohli vytvořit zážitkový
program
na celé
odpoledne
a tím podpořit tradice na naší základní
škole.

Text: J.Vindušková, foto: P.Pohanová

LINKA BEZPEČÍ V NAŠÍ ŠKOLE

První část byla věnována vybranému tématu, se kterým se žáci seznámili
prostřednictvím interaktivních a zážitkových technik. Tentokrát na téma „vztahy“ uvědomění si, jaké máme hranice ve vztazích, jak se ve vztazích můžeme cítit a co
můžeme dělat, když se nám chování ve vztahu nelíbí; téma „odlišnosti“ aneb v čem se
můžeme lišit, jaké je to pro nás i pro okolí, když se odlišujeme, kde se odlišnosti berou a
které z nich (ne)můžeme ovlivnit. Děti se tak v bezpečném prostředí seznámily s možnými
způsoby řešení problémů a náročných situací, ať už vlastních, nebo svých vrstevníků.
Druhá část byla zaměřena na představení služeb Linky bezpečí jako nejdostupnější formy
pomoci pro děti a také dalších odborných sítí, které je možné využít při řešení problémů a
náročných situací.
Věříme, že byl program pro děti užitečný a přínosný. Rádi bychom s uvedenou nadací
spolupracovali i v budoucnu.
J.Plačková
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Základní škola a Mateřská škola Miličín

srdečně zve rodiče a děti
na ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
VE ČTVRTEK 12.KVĚTNA 2022 OD 13.15 HODIN DO 17.00 HODIN
V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podrobné informace naleznete na www.skolamilicin.cz

REPREZENTACE ŽÁKŮ MILIČÍNSKÉ ŠKOLY NA MC DONALD´S CUPU –
TURNAJI V KOPANÉ
Dne 21. 4. 2022 se konal
Mc Donald´s Cup v Benešově.
Účastnilo se ho jedenáct dětí
z 1. stupně. Děti si zápasy
moc užily a umístily se na 12.
místě ze čtrnácti přítomných
týmů. Tímto bychom chtěli
poděkovat za přítomnost při
zápasech a kvalitní přípravu
dětí
trenérům
místního
fotbalového týmu FC Miličín jmenovitě panu Františku
Kolářovi a Ondřeji Mládkovi.
ZŠ Miličín

SPOLKOVÝ ŽIVOT V NAŠEM MĚSTEČKU
SOKOL
V dubnu oslavila významné životní jubileum sestra Jiřina
Doubková. Přinášíme nyní citaci jejího volného vyprávění a
vzpomínání: „Od dětství jsem byla vedena k lásce k naší
Jednotě, neboť náš tatínek byl členem sokolského výboru. Já
sama jsem pak pracovala jako jednatelka a pokladní, když se sestra Eva Rainhartová
odstěhovala do Votic. Bylo mnoho práce. Jako pokladní jsem měla přehled o finančních
záležitostech, a tak jsem mohla zařídit obložení stěn na sále a na galerii v sokolovně.
Zaveden byl také plyn do kuchyně a pořízeno drobnější nádobí. Spolu s oddílem kopané
jsme na fotbalovém hřišti vykopali jámy a areál oplotili pletivem. Tehdy nám pomohli pánové
Javorský, Malík a Vladyka.
- Pokračování na další straně-
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Sháněli jsme peníze, kde se dalo, bylo nutné hradit dopravu na fotbalové zápasy. Během
roku jsme pořádali taneční zábavy – hlavně o prázdninách, někdy každý týden! V té době
bylo v Miličíně dosti lidí, líbilo se jim, vstupné bylo pět korun a my jsme ve své práci
nepolevili. Vždy jsme si říkali, že když se od něčeho odstoupí, těžko se to znovu dává
dohromady. Cvičili jsme pravidelně každý týden, převážně na nářadí. Moje hlavní
vzpomínky patří Všesokolskému sletu. Zúčastnili jsme se místních a okresních sletů jak
v Táboře na župním sletě (pod táborskou župu Miličín patřil), tak srazů v Sepekově, Písku,
Sedlci – Prčici a jako hosté jsme vystupovali v Mladé Vožici, která patřila k župě Blanické.
Já jsem ve svých šestnácti letech trénovala cvičenky na XI. Všesokolský slet v Praze v roce
1948 – byly jsme dobře secvičeny, tak jsme se dostaly přímo na Strahov. Jezdily jsme
vlakem, ale i žebřiňákem s panem Suchanem a třeba do Prčice jsme jely na kolech. Byla
to krásná doba, byly jsme mladé a cvičení jsme milovaly. Po sletě jsem byla vybrána
Výborem, abych si ve Voticích udělala Tyršův odznak zdatnosti. Během svého působení
jsem dostala od České obce sokolské pamětní medaili za věrnou a obětavou činnost ve
prospěch sokolského hnutí.

Pak nás život rozdělil, přišla doba útlumu sokolstva i rodinné povinnosti. Někdo ještě
cvičil na Spartakiádách.
Chtěla bych touto cestou poděkovat naší Tělocvičné jednotě Sokol Miličín, která mi
věnovala pamětní plaketu za dlouholetou činnost v Sokole, do něhož jsem vstoupila v roce
1945.“
A my sestře Doubkové přejeme pevné zdraví! Těší nás, že cvičitelský duch v naší
jednotě nezanikl a že se brzy rozjedeme na přehlídku sokolského cvičení do Plzně, Brna a
Pardubic.
Za TJ.Sokol J.Plačková, foto D.Dostálová

4

VELIKONOČNÍ KOŠ
I letošní jaro jsme instalovali na náměstí v Miličíně proutěný velikonoční koš, na
který jsme se zavěsili námi vyrobené kraslice.
Sešli jsme tento rok konečně společně na Velký pátek v průchodu radnice, kde
jsme se jali zdobit kraslice voskem. Dětem se všechna vajíčka náramně povedla. Při
tvoření jsme si pochutnali na báječných velikonočních muffinech a zahřáli se horkým
čajem.
Dešťová přeháňka nás
při následném zavěšování
trošku překvapila, ale při
závodu o nejrychlejšího
nosiče vajec na lžíci už nám
zase svítilo sluníčko. Dětští
závodníci si veselý souboj
užili a byli odměněni
sladkostmi.
Za Okrašlovací spolek
Miličín
děkuji
všem
účastníkům a budeme se
těšit na další společná
setkání.
Text a foto: Pavlína Homolová

Děkujeme všem dobrovolníkům
zapojených do akce Ukliďme Miličínsko a
dále městu Miličín za zpracování pytlů se
sesbíranými odpadky.

Okrašlovací spolek Miličín
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VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY S SDH MILIČÍN
Už na podzim 2021 si hasičky z SDH Miličín pohrávaly s myšlenkou uspořádat pro
děti tvořivé dílničky. Proběhly i částečné přípravy, ale s ohledem na nepříznivou
covidovou situaci se vánoční akce nakonec neuskutečnila. Nevadí, kdo si počká, ten
se dočká! A opravdu, s příchodem jara se situace pro pořádání akcí vyvíjela slibně
a tak v sobotu 9. dubna 2022 proběhly na radnici v zasedací místnosti „Velikonoční
dílničky“.
Akce vyžadovala velkou předchozí přípravu. Pro děti bylo přichystáno 5 stanovišť
a zhotovit si mohly až 6 výrobků. Hlavní roli ve tvoření sehrál zajíc (látkový vyplněný
vatou, zajíc z kartonu jako držáček na velikonoční vajíčko, hlava zajíce z dřevěné
kostičky s mašlí, zajíc z ruličky od toaletního papíru nebo zajíček lezoucí do malého
květináčku). Všechny výrobky byly předpřipravené, aby je děti stihly za dobu trvání
akce vytvořit. Program byl však zajištěn i pro doprovázející maminky. Ty se mohly
kreativně vyřádit na odděleném stanovišti a vyrobit si vkusnou velikonoční dekoraci
svázáním nastříhaných větviček ovocných stromů, dozdobených přírodninami, mašlí
či dalšími ozdůbkami a dále si vytvořit zajíce ze skleničky na víno.
Během akce se podávala káva, čaj a limonáda. Velkým překvapením byla
návštěva z místního Motobistra, kdy pan majitel Michal Pecha osobně přivezl dětem
mini burgery a hranolky s kečupem. To bylo radosti a nadšení v dětských očích! Po
této svačince se ihned lépe pracovalo. Děti se opravdu moc snažily a ani fixy, nůžky,
lepidla, jehly a tavné pistole nezahálely.
Velké poděkování pak patří Motobistru a jmenovitě panu Michalu Pechovi za
chutný sponzorský dar!

Za SDH Miličín J.Šťastná
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MALOVICKÉ HASIČSKÉ OKÉNKO
Začátek nové hasičské sezóny se nám blíží a my rozhodně v přípravě nezahálíme.
Od ledna jsme chodili pravidelně cvičit do školního gymnastického sálu a za tuto
možnost moc děkujeme. Na konci března jsme se pak společně vydali na čtyřdenní
soustředění, abychom se připravili na nadcházející sezónu a ještě víc utužili náš
kolektiv. Chalupa v blízkosti Českého Rudolce nám poskytla skvělé zázemí, které
jsme potřebovali. Počasí nám sice moc nepřálo – sníh, déšť, zima, ale nevynechali
jsme ani jeden den a pořádně si mákli. Běžecké tréninky venku, posilování uvnitř,
jóga, saunování, deskové hry, a spoustu smíchu. Soustředěním naše příprava
rozhodně nekončí. Naopak, teď už uslyšíte zvuky jara, tedy zvuk naší mašiny. :)

BRIGÁDA A ČARODĚJNICE V MALOVICÍCH

Pozdě, ale přece. I my v Malovicích jsme se konečně zapojili do akce Hodina
třináct pro Moravu. I když je pravda, že bychom se do této činnosti pustili tak i tak.
Den před čarodějnicemi jsme se totiž vrhli na zkulturnění příjezdu do naší vesnice.
S notnou dávkou odvahy jsme ořezali část zlámaných větví v aleji podél silnice a
ještě k tomu se povedlo od náletů a polámaných stromů vyčistit prostor přímo před
vsí. Všem, co pomohli, patří poděkování.
V sobotu večer jsme se pak sešli za Malovicemi, kde jsme společně zapálili oheň,
opekli buřty a užili si pohodové čarodějnice.
Text a foto: K.Trefil
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CO NOVÉHO V PETROVICÍCH
Co nového. Toť otázka. Když se zaměříme na hlavní událost, tak je to věc nevídaná.
Petrovičtí si nenechali uříznout májku! Nejen že bděli do ranních hodin, ale – pro jistotu –
nandali na chudáka májku asi tunu železa. Až do výše tří metrů. Na takové opatření
motorová pila, byť Husqvarna koupená u pana Švece, prostě nestačí. Jinak oheň byl
obrovský, klobásy výborné, kořalky kýbl, piva potok. Žádná rvačka, konflikt, ostuda. No,
vlastně jen malinko. Někteří hosté by si měli uvědomit, že padat hlavou na silnici není pro
následnou vizáž dobrý nápad…
Ale pojďme dál.
Minulý týden prošli dva členové hasičského sboru příkopy mezi Záhořím a Petrovicemi
a sbírali odpadky. Tedy, tolik bordelu svět neviděl. Sem snad jezdí až z Budějic vyhazovat
sajrajt. Láhve plastové i skleněné, roušky, disky, hnus všeho druhu… A dokonce jeden
funkční mobil. Vše skončilo v pytlích. Pytle teď čekají v čísle popisném 35 - kam s nimi? Do
mé popelnice? Na hřbitov do kontejneru? Nevíme. Otravovat pana starostu s takovou věcí?
To asi ne, chudák, má toho určitě moc jiného na práci.
No, a taky byla velká brigáda. 22 lidí se sešlo. Čistila se náves, sekala tráva, řezalo dřevo
do hospodských kamen, a taky byl guláš pro brigádníky – a vůbec to byl fajn den.
A to hlavní nakonec. 14/5 je pochod Kanape. Tak oprašte cestovatelské boty, hůlky,
berle a vozíky a doražte. Karlovka se už těší na váš dupot.
SDH Petrovice

POZVÁNKA
NA 5.ROČNÍK DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
SOUTĚŽE, KTERÁ SE BUDE KONAT
18.6.2022 NA HASIČSKÉ NÁDRŽI V
ZÁHOŘÍ
Soutěž proběhne systémem chyť a pusť.
Hodnotí se celková délka ulovených ryb.
Zúčastnit se mohou soutěžící, kteří
v roce 2022 dovrší 15 let a mladší.
Prezentace od 7,30 hod.,
zahájení v 8,00 hod.,
ukončení ve 12,00 hod.,
vyhlášení ve 12,30 hod.
Startovné 50,- Kč
Vzhledem k omezené kapacitě startovních míst zasílejte prosím přihlášky
ve tvaru jméno a ročník narození na: vasekbaly@centrum.cz
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V ZÁHOŘÍ VÍTALI JARO PRACÍ

Dne 23.4.2022 se konala brigáda SDH
Záhoří vedoucí k zvelebení dětského
hřiště a okolí před zbrojnicí SDH Záhoří.
Za hojné účasti členů SDH i nečlenů
byly přeskupeny prvky dětského hřiště
pro lepší dozor nad dětmi. Pro celkovou
bezpečnost dětí byl celý areál dětského
hřiště oplocen, zvláště ze strany
přiléhající k silnici. Byly odstraněny
všechny závadové věci (dřevo apod.)
Byla instalována nová lavička u
pískoviště.
Touto akcí jsme vytvořili důstojné a
snad i hezké zázemí pro novou generaci,
která v nám v Záhoří vyrůstá.

Text a foto: Monika Balá
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ZE ZELENÉHO TRÁVNÍKU
Tabulka III. třída skupina A

VÝROČÍ ZALOŽENÍ SK MILIČÍN
Dle nalezených dokumentů v podobě knihy se záznamy ze schůzí si 12.6. připomeneme
90 let od založení SK Miličín. 12.6.1932 se naši předci rozhodli, že je třeba rozvíjet tělo a
ducha ještě více a mimo sokol založili i tuto organizaci. Již v samotném začátku se objevila
myšlenka na fotbalový tým, který následoval tým házené dívek a následná spolupráce
s Klubem lyžařů a sáňkařů Tábor, díky čemuž vznikl v Miličíně skokanský můstek. Oslavy
tohoto výročí jsou naplánovány na pouťovou sobotu 3.9.2022 a proběhnou na fotbalovém
hřišti. Těšit se můžete třeba na zápas veteránů, zápas žáků anebo na krásnou trofej, která
se nám z těch dob dochovala.
Za T.J. Sokol z.s. V.K.
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ZMĚNY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ OD DUBNA
Miličín – Od prvního dubna došlo ve veřejné dopravě k několika změnám. Pojďme
se na ně podívat podrobněji.
PID 401
-

Na páteřní lince z Prahy do Jihočeského kraje došlo k zavedení všech víkendových
autobusů až do Prahy a rozšíření počtu spojů do Jihočeského kraje.
Víkendové autobusy jsou nově sjednoceny a jezdí stejně v sobotu i neděli a státní
svátky.
Došlo ke sjednocení odjezdů této linky z Prahy, a to v X:45 jak v pracovní dny, tak
víkendy.
Došlo k zavedení takzvaných pobytů ve Voticích, tj. autobus přijíždí do Votic v jiný
čas, než odjíždí a má tak čas na odbavení cestujících a nekumuluje tolik zpoždění.

Ve spolupráci s DSO BENE-BUS řešíme i sjednocení časů v opačném směru a pak dva
místní nešvary. Změna přinesla nesmyslné ukončení dopoledního spoje z Benešova už u
hotelu a úsek hotel – škola jezdí autobus formálně manipulačně. Opětovné provozní
propojení autobusů jsme již urgovali a řešíme ho. Obdobně vylepený jízdní řád
předpokládá, že víkendový spoj v 13:10 pojede od školy, opak je ale pravdou a autobus
odjíždí nelogicky ze stanoviště na parkovišti. Na toto jsme již též IDSK upozornili a
urgujeme změnu. Nedává přeci smysl, aby ze 6 autobusů 2 jely do školy, 3 od kostela a 1
z parkoviště. Někdy je méně více a ani sebevíc vývěsek s tím nic neudělá. Cestujícím, kteří
marně čekali na tento autobus u kostela a ten jim ujel, se omlouváme. A taková perlička na
závěr. Máme to zatím potvrzené jen ústně, ale od poloviny června by mělo dojít jen u
víkendových spojů na PID 401 ke změně trasy a z dálnice si autobusy udělají krátkou
zajížďku přes Čestlice do obchodní zóny a k místnímu aquaparku Aquapalace. Na jízdní
dobu by měla tato zajížďka mít vliv ve výši cca 5 minut.
Text: Jan Vachtl

POVSTALCI A ODSOUZENCI – kompletní recenzi najdete na stránkách města
Kat Jan Mydlář popravil 21. června 1621 dvacet sedm mužů - smrt tří pánů, deseti
rytířů a sedmnácti měšťanů na Staroměstském náměstí v Praze byla důsledkem
prohraného stavovského povstání a zároveň důrazným varováním nekatolíkům ze strany
českého krále Ferdinanda II. Události vymezené defenestrací provedenou 23. května 1618
a bitvou na Bílé Hoře, ke které došlo 8. listopadu 1620 i rozsudek nad rebely, byly pro
současníky mementem. Pro jejich potomky znamenaly
dějinné trauma, posléze se staly předmětem dějezpytného
bádání historiků, námětem literárních děl i rozhlasové,
televizní a filmové tvorby. Tzv. druhý život popravených se
neodvíjel stejně. Několik mediálně proslulých – Jáchym
Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant
z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius - se „dočkalo“ mnoha
odborných studií a knižních monografií. O většině
potrestaných však dosud bylo známo málo informací. Tato
skutečnost již neplatí, neboť byla vydána publikace s názvem
Povstalci a odsouzenci – osudy 27 obětí staroměstské
exekuce.
Autor textu: Stanislav Vaněk
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DUBEN V KRAJI BLANICKÝCH RYTÍŘŮ: ZAČALA NÁM TURISTICKÁ SEZÓNA
…A POZNALI JSME NOVÉ BLANICKÉ RYTÍŘE
Duben utekl jako voda a jaro už je plném proudu. My jsme ani tento měsíc
nezaháleli a připravili jsme pro vás přehled toho, co se v dubnu dělo a na co se
můžete v květnu těšit.
Tento měsíc vyšly nové Rytířské noviny, které jsou plné novinek a tipů na výlety.
Dozvíte se, jak se dostat na novou rozhlednu Kalamajka na Javornické hůře, co
na léto připravují jednotlivé cíle, kde se dobře najíst a mnohem víc. V současné
době je najdete ve všech infocentrech v regionu a během května je budeme
rozvážet i na jednotlivé turistické cíle.
Na Velký pátek jsme se zúčastnili vyhlášení ocenění Blanický rytíř. V letošním
roce byli oceněni další tři osobnosti, které se zasloužili o ochranu a rozvoj
přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Jsou jimi Pavel Čech za celoživotní
dílo v oblasti poznávání a dokumentace přírody Podblanicka, Libuše Němcová za
celoživotní dílo, zejména za založení a rozvoj Farní charity ve Vlašimi se službou
Domácí zdravotní péče a Václav Šmerák za celoživotní dílo v oblasti péče o
kulturní dědictví, zejména za dokumentaci historie Neveklovska, Benešovska a
Sedlčanska v období druhé světové války.
Koncem dubna jsme ve Zruči nad Sázavou otevřeli turistickou sezónu. Akce se
vydařila a jsme rádi, že jsme se mohli s mnohými z vás potkat a popovídat si o
našem regionu. Těšíme se, co všechno letošní sezóna přinese.

Tipy na výlet od rytíře:
Muzejní
noc
s netopýry
V dubnu bychom vás chtěli
pozvat na setkání s netopýry,
které proběhne 20. května
v prostorách Vodního domu u
Hulic. Program začne v 19:00 a
těšit se můžete na komentované
krmení netopýrů a na noční hru
pro děti.
Pikniky v zámeckém parku
Užijte si piknik s výhledem na zámek
Užijte si rozkvetlé zámecké
parky a dobré jídlo najednou. Využijte místní
nabídku pikniků, usaďte se na deku a dopřejte si pohodové odpoledne s krásným
výhledem. Piknik si můžete objednat ve Zruči nad Sázavou a ve Vlašimi.
Tereza Kubištová,
.
Kraj blanických rytířů
.
kubistova@blanik.net
739 716 091

12

Bramborový závin
21 dkg mouky, 42 dkg rozstrouhaných vařených bramborů, 4 vejce a něco soli zpracuje se na těsto. Pak se rozválí na placku na malík tlustou, namaže se buď
povidly neb sekaným masem uzeným, posype se smaženou žemličkou, svine se a dá
do ubrousku, zaváže a 3/4 hodiny vaří. Pak se rozkrájí, žemličkou strouhanou
posype a horkým máslem polije.
Tak ať vám chutná 
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KALENDÁŘ AKCÍ
11.5. – „Květinový den“ – od 8.00 – parkoviště u čerpací stanice
a před obchodem u hotelu – žáci ZŠ pod vedením p.uč. Týleové
14.5. - Běh - Hájkovo náměstí Miličín – 10.00
14.5. - Pochod Kanape Petrovice
28.5. - Okrsková soutěž v požárním sportu – Červený Újezd
4.6. - Městské slavnosti, dětský den ZŠ a MŠ – Miličín náměstí – 13.00
11.6. - Šipkovaná s odměnou – Miličín- 14.00
18.6. - Rybářská soutěž – Záhoří – 7.30
25.6. - Bleší trh – Miličín náměstí – 9.00 - 12.00
25.6. - Hasičská soutěž k výročí 111 let SDH Petrovice
2.7. - Dětský den na hřišti pod sokolovnou
9.7. - Turnaj v malé kopané,, Memorial Rudolfa Pilze“ – Miličín fotbalové hřiště
16.7. - od 18:00 - Předsoutěžní párty – Malovice
17.7. - od 11:00 - Benešovská hasičská liga – Malovice
23.7. - Dětský den – střelnice Záhoří
14.8. - Varhanní koncert – Miličín kostel
27.8. - Volejbalový turnaj pod sokolovnou
Další akce a podrobnosti k nim najdete na stránkách města www.milicin.eu .
Nezapomeňte vyzkoušet aplikaci „V OBRAZE“, která vás bude upozorňovat nejen na
akce kulturní, ale i na zprávy z úřadu.

Informace z Usnesení č.4 ze zasedání Zastupitelstva města Miličín
konaného dne 27. 4. 2022
první tři standardní body jsou vynechány
4. ZMě projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu města Miličín č. 03/2022
9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo

-

5. ZMě projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-6030236/Miličín mezi městem Miličín a firmou Colsys
s.r.o., se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6. ZMě po projednání stanoví v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města
Miličín pro nové volební období 2022-2026 na devět členů - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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7.1. ZMě projednalo a schvaluje Kupní smlouvu na prodej nemovité věci parc. č. 1293/21
zahrada o evidované výměře 723 m2 v katastrálním území Miličín, za kupní cenu ve výši 740,Kč/m2 včetně DPH p. Petrovi Teplovi. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.2. ZMě projednalo a schvaluje Kupní smlouvu na prodej nemovité věci par. č. 1293/22
zahrada o evidované výměře 339 m2 v katastrálním území Miličín, za kupní cenu ve výši 740,Kč/m2 včetně DPH JUDr. Daniele Milotové. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.3. ZMě projednalo a schvaluje Směnnou smlouvu s doplatkem na směnu pozemků par. č.
1989/16 o výměře 114 m2, par. č. 1989/28 o výměře 74 m2 a par. č. 2332/3 o výměře 43 m2
vše v k. ú. Miličín za část městského pozemku par. č. 2052/3 o výměře 38 m2 a část
městského pozemku par. č. 2332/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Miličín. Nebyly námitky
proti vyvěšením záměru.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.4. ZMě projednalo a schvaluje Kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č.
914/12 v k.ú. Záhoří u Miličína o výměře 44 m2, podle nového geometrického plánu p.č.
914/16 v k.ú. Záhoří u Miličína. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru.
7 x pro, 1 x proti, 1 x zdrženo
7.5. ZMě projednalo a schvaluje směnu pozemků s doplatkem par. č. 382/2 o výměře 5225
m2 a par. č. 1284/2 o výměře 3631 m2 v k. ú. Miličín za část městského pozemku p.č. 2009/2
o výměře 869 m2 a městský pozemek 665/1 o výměře 7375 m2 v k. ú. Miličín. ZMě souhlasí
s vyvěšením záměru.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.6. ZMě schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 2339 o výměře 697 m2
(ostatní plocha), p.č. 2341/3 o výměře 83 m2(ostatní plocha), p.č. 1990/4 o výměře 326 m2
(ostatní plocha), v k. ú. Miličín a části pozemku p.č. 617/49 v k.ú. Záhoří u Miličína o výměře
66 m2 (ostatní plocha) v majetku KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha
Smíchov na město Miličín, 257 86 Miličín č.p.1
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.7. ZMě schvaluje vyvěšení záměru na bezúplatný převod městských pozemků p.č. 593/6 o
výměře 1027 m2 (ostatní plocha) a p.č. 593/4 o výměře 48 m2 (ostatní plocha) v k. ú.
Malovice u Miličína a městských pozemků p.č. 639/3 o výměře 50 m2 (ostatní plocha) a p.č.
639/5 o výměře 47 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Petrovice u Miličína na KSÚS Středočeského
kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha Smíchov
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.8. ZMě projednalo a schvaluje směnu pozemků, část par. č. 140/3 o výměře cca 430 m2,
část par. č. 145 o výměře cca 130 m2, část par. č. 854/1 o výměře cca 48 m2 vše v k. ú. Miličín
za část městského pozemku par. č. 1989/23 o výměře cca 366 m2, městský pozemek par. č.
384/2 o výměře 242 m2 vše v k. ú. Miličín. ZMě souhlasí s vyvěšením záměru
- 7 x pro, 0 x proti, 2 x zdrženo
7.9. ZMě projednalo a zamítlo předběžnou žádost na umístění fotovoltaických panelů na
zemědělskou půdu v k. ú. Miličín
- 9 x pro zamítnutí, 0 x proti, 0 x zdrženo
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8.1. ZMě vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok
2021 Krajským úřadem Středočeského kraje z 25. 4. 2022.
Závěr: Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky
8.2. ZMě projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci č. RSD-5788/2022-1 jejímž cílem je
koordinace činností při realizaci stavby „I/3 Miličín – průtah, oprava komunikace“ zařazené
v ISPROFIN pod číslem 500 111 000007 a „I/3 Miličín - stavební úpravy pro zvýšení BESIP“
mezi městem Miličín, 257 86 Miličín 1 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4
- 5 x pro, 1 x proti, 3 x zdrženo
8.3. ZMě vzalo na vědomí odpověď firmy BigBoard Praha a.s., Na strži 2097/63, 140 00
Praha 4, k ukončení nájemní smlouvy – Dodatek č. 3 uzavřena dne 1.4. 2005 na p. č. 788/1
v k. ú. Miličín za účelem umístění oboustranného velkoplošného reklamního zařízení. S
termínem konce nájmu k 31. 12. 2022 nesouhlasí, smlouva může být ukončena nejdříve 31.
3. 2025. ZMě projednalo a schválilo ukončení nájmu a podání výpovědi k 31. 3. 2025
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.4. Zastupitelstvo města Miličín schvaluje neinvestiční příspěvek DSO Mikroregionu Voticko
ve výši 20,- Kč/obyvatele na financování spoluúčasti akce: Výstavba I. etapy cyklostezek
Votickem
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.5. ZMě projednalo žádost na úpravu vjezdu na parcelu číslo st. 88, vjezd bude navýšen a
prodloužen. ZMě navrhuje místní šetření.
8.6. ZMě projednalo a schválilo žádost TJ. Sokol Miličín o finanční příspěvek na mezisletovou
akci Sokolgym 2022, která je realizována Českou obcí sokolskou. Zároveň schválilo smlouvu
na poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,-Kč
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.7. ZMě projednalo a schválilo žádost Včelařského spolku Miličín o finanční příspěvek
10.000,-Kč na nákup léčiv pro včelstva během kalendářního roku, na provoz a akce
pořádané spolkem. Zároveň schválilo smlouvu na poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,-Kč 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.8. ZMě projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice o poskytnutí příspěvku na pořádání
19. ročníku pochodu KANAPE, který se uskuteční dne 14. 5. 2022. Zároveň schválilo smlouvu
na poskytnutí příspěvku ve výši 2.400,- Kč.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.9 ZMě projednalo a schválilo žádost SDH Záhoří o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost sboru. Zároveň schválilo smlouvu na poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,-Kč
9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.10. ZMě projednalo žádost na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem vodní plochy p.č.
2253/37 v k. ú. Miličín, zvanou Farářsko. ZMě souhlasí s vyvěšením záměru
– 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti
8.11. ZMě projednalo žádost na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem vodní plochy p.č.
1182 /2 v k.ú. Miličín, zvanou Jiřetínek. ZMě souhlasí s vyvěšením záměru
- 9 x pro,
0 x proti, 0 x zdrženo
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8.12. ZMě projednalo žádost na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem vodní plochy p.č.
344/2, 344/4, 344/5, 344/8, 344/10, 344/13 v k. ú.Záhoří u Miličína, zvanou Šelerák. ZMě
souhlasí s vyvěšením záměru
- 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti
8.13. ZMě projednalo a schvaluje vyvěšení záměru na pronájem vodní plochy p.č. 613 v k. ú.
Petrovice u Miličína. ZMě souhlasí s vyvěšením záměru
- 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti
8.14. ZMě projednalo a schvaluje vyvěšení záměru na pronájem vodní plochy p.č. 1225 v k.
ú. Nasavrky u Miličína. ZMě souhlasí s vyvěšením záměru
- 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti
8. 15. ZMě po projednání pověřuje starostu města k dalšímu jednání s majiteli firmy Rufinia
Property, s.r.o., Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7 – Holešovice o možnosti odkupu objektu
hotelu - 6 x pro, 3 x zdrženo, 0 x proti
9. Další zasedání ZMě bude dne 25. května 2022 od 18 hod.
Zapsala: p. Matoušková

Rád bych se ještě vyjádřil k bodu 8.15 v zápisu zastupitelstva:
Malá kapacita MŠ, její nevyhovující prostory a nevyhovující prostory školní jídelny
a kuchyně jsou již dlouhou dobu trnem v oku Krajské hygienické stanice. Jejich
připomínky se samozřejmě vždy řešily a řeší, ale udělování výjimek, které se
především točí kolem kapacit a velikosti prostor, není nekonečné. V průběhu let se
probíraly různé projekty. Bohužel se od nich vždy z různých důvodů ustoupilo. I
současné zastupitelstvo zvažovalo možnosti přístaveb nebo rozšíření stávající
budovy školy přímo v areálu, kde by se nám školka s jídelnou líbila nejvíce, ale
podobně jako v minulých letech, i naše touhy končí na obrovských financích v řádech
mnoha desítek milionů. Ano, pochopitelně částka 17,5 mil za budovu hotelu včetně
pozemků není malá a není ani konečná, ale v poměru cen, za které se dnes
prodávají domy, se nejeví tak strašně. Pochopitelně máme již jiné rozjeté projekty,
na kterých se musí dále postupně pracovat, ale dáme-li si na pomyslné váhy
důležitosti jednotlivé problémy v rámci našeho města, mám za to, že udržet
funkčnost školy a školky má jednoznačnou přednost. Koupí budovy hotelu získáme
odpovídající kuchyň s jídelnou a to jak pro děti, zaměstnance města, ale i případně
pro strávníky z řad seniorů. Tento prostor nám to již umožní. V horních patrech se
může uvažovat o bytech nebo přesunu školky či družiny. V patře dolním se počítá i
nadále s pronájmem obchodu. Přesun jídelny do budovy hotelu nám otevře prostory
v současné jídelně a kuchyni, kde se dá přemýšlet o rozšíření školky.
Variant je více a je jasné, že vše stojí peníze, ale využití budovy hotelu nám
umožní investovat peníze postupně a ne naráz. Na jednotlivé investice se dají čerpat
dotační tituly. Nájem z prodejny může dotovat náklady na provoz.
Rád bych zmínil ještě několik dalších výhod, které v koupi vidím. Nabízí se
propojení areálů školy a hotelu, kde se budou moci žáci pohybovat bezpečně.
Pokračování na další straně
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Pronájem obchodu z rukou města zaručí fungování potravin a nepromění se na jiné
zařízení, o které bychom nestáli. To samé platí o budově samotného hotelu, kde se
již delší dobu objevují úvahy o jeho využití jako ubytovny pro „druh“ lidí, který by
vlastně mohlo přinést více problémů než užitku. Jednou se D3 stane skutečností a
odklon dopravy přesně takovému využití hotelu bude nahrávat. Jsem rád, že i
předběžná jednání zastupitelstva přinášejí většinovou podporu pro tento projekt,
který není úplně ideální – to přiznávám - nové by bylo nové, ale svůj smysl má.
Václav Karda, starosta
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci DUBNU životní jubilea oslavili:
Paní Jiřina Doubková z Miličína - 90 let
Paní Fialová Danuše z Miličína – 80 let
Pan Josef Krajíc z Petrovic – 80 let
- přejeme pevné zdraví

Rozloučili jsme se:
S panem Petrem Zajícem z Miličína – odešel ve věku nedožitých 47 let
S panem Karlem Pištěkem z Nových Dvorů – odešel ve věku 76 let
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KRÁTCE Z RADNICE
 V kanceláři úřadu se vybírá místní poplatek ze psů. Poplatek je možno hradit
převodem na účet obce č.ú. 5728121/0100, varianbilní symbol je číslo popisné,
do textu vyplňte příjmení, název osady, č.p.
Poplatek za psa: 80,-kč, každý další 200,- kč
 Poplatek za odpady se bude vybírat podle skutečného počtu vývozů a to až
začátkem roku 2023. Svozy komunálního odpadu dne
 V současné době došlo při svozech komunálního odpadu k tzv. zamčení.
Znamená to, že popelnice, které nejsou očipovány, nemohou být odvezeny.
V případě problémů kontaktujte MěÚ.
 Od 1.1.2022 se odpad sváží po čtrnácti dnech a to vždy v pátek lichý týden.
Nejbližší termíny jsou 13.5. - 27.5. – 10.6. - 24.6. Podrobný rozpis najdete na
stránkách města nebo ve vývěsních tabulích v každé obci.
 V sobotu 4.6. nás čekají
1. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Akce se koná na náměstí u příležitosti navrácení statusu města a
schválení nového městského znaku.
V průběhu odpoledne se můžete těšit na bohatý kulturní program spojený
s oslavou Dětského dne, který pořádá ZŠ a MŠ Miličín.
Během odpoledne se nám představí soubor Masopustníků při TJ.Sokol
Miličín se svým vystoupením, sokolské sestry předvedou ukázku mezisletové
skladby, Milan Včelák s dechovou hudbou V.A T., country a moravský folklór
T-BAND a o závěr se postará rocková skupina KARLOVY NAROZENINY
z nedalekých Ratměřic a Zvěstova
Všichni jste srdečně zváni.
 Další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu
 Telefon kancelář/podatelna MěÚ 317 802 260
-------------------------------------------------------------------------------------------------------DĚKUJEME ZA ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO NAŠEHO ZPRAVODAJE

Vaše příspěvky možno zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@milicin.eu
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