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JARNÍ ÚKLID
V několika předchozích dnech nám počasí ukázalo, na co se
máme na jaře těšit a vzápětí se rozhodlo dokázat, že umí
překvapit a potrápit nás znovu zimou a vločkami. Jak moc se tyto
výkyvy počasí projeví na našich zahrádkách, se ukáže, ale doufejme, že budoucí úroda
nebude zásadně poškozena. Sluneční paprsky mnoho lidí vytáhly na zahrádky a vybídly
k jarnímu úklidu. Rád bych poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu a zametli nejen před
svým prahem, ale i před větším okolím svého domu. Hromádky listí a štěrku jsme odvezli
a nakonec se podařilo i celkové zametání silnic a jednotlivých ulic. Vím, že mnohé z vás
stejně jako mě trápil prach ze zimního posypu a máte
pocit, že by mělo být vše uklizeno dříve. Ale jak počasí,
tak i technice se nadá poručit a mávnutím proutku
vyčistit všechny ulice a cesty naráz prostě nejde. Pořídit
jednoúčelový stroj v miliónových hodnotách, který bude
využit pouze několik dní v roce nelze a nám nezbývá,
než čekat na údržbu, až bude mít volnou mechanizaci.
Jen pro zajímavost bych rád uvedl, že přestože zimy
nejsou to, co dříve, každý rok se objednává na posyp
cca 70 tun štěrku, ze kterého nám v březnu již příliš
mnoho nezbývá.
Chci touto cestou poděkovat i škole, která se do
úklidu zapojila v rámci výuky a žáci shrabali parky na
jedničku. Poděkování patří i partičce mladých „lupenů“.
Přiložili ruku k dílu a hned bylo na rynku krásněji. 
Poděkování patří také Okrašlovacímu spolku, který již
poněkolikáté uspořádal akci „Ukliďme Miličínsko“, při které je naše okolí zbaveno velkého
množství odpadků. Kdo by měl zájem, může se k této akci připojit ještě o víkendu 9. a 10.4.
2022
V minulých dnech byl také zveřejněn zákaz pálení, který byl následně díky počasí
zrušen. Slunné a suché dny se jistě zase vrátí a já bych vás rád požádal, abyste se
jakéhokoliv vypalování trávníků a pálení větví zdrželi. Trávu i větve lze odvážet do areálu
statku k seníku na místa k tomuto účelu určená. Předejdeme tím obtěžování sousedů
kouřem anebo zbytečným výjezdům jednotek SDH.
Velikonoce jsou před námi - užívejte příchodu jara. Užijte prodloužený víkend a chvíle
odpočinku ve zdraví - a opatrně na pomlázku... :)
Václav Karda, starosta; foto J.Novotná
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Ve čtvrtek 10.3. v 16 hodin se konala na Základní
škole v Miličíně beseda pro rodiče s názvem „Víte
jako rodič, co vašemu dítěti hrozí na internetu?“ pod
vedením zkušeného lektora pana nprap. Jaroslava
Bicana. Beseda se navzdory nízké účasti rodičů protáhla z původně plánované jedné
hodiny do 18:30 hodin. Rodiče se dozvěděli informace o virtuálním nebezpečí,
kyberšikaně a možnosti zneužívání dětí přes internetové platformy. Součástí besedy
byla i výuková videa ze situací, se kterými se děti i rodiče mohou setkat. Dále v rámci
prevence zaznělo doporučení možné kontroly dětí ze strany rodičů za pomoci
jednoduché aplikace Family Link, kde rodič může sledovat a povolovat či naopak
uzamknout nevhodný obsah navštěvovaných her a aplikací u svého dítěte. Beseda
byla velmi přínosná a zajímavá, lektor měl velký přehled o dané tématice, a tak
pohotově zodpovídal veškeré dotazy z řad rodičů a pedagogů. Děkujeme panu
nprap. Jaroslavu Bicanovi a těšíme se na další společná setkání.
Autorky článku: Bc. J. Dohnalová, E. Trefilová

Hudební divadelní představení
„Veselé písničky“, konané 8.2.
2022 v místní sokolovně, bylo
velmi poutavé. V programu
zazněly
mnohé
ze
Svěrákových písní, které děti
velmi dobře znají. Děti byly
průběžně zapojované přímo
na jevišti, ale i hromadně
v hledišti. Odměna hercům byl
velký aplaus a rozzářené
úsměvy na tvářích dětí.
Velké poděkování patří paní
Janě Koutové za velmi krásné
podání písní a vedení celého
představení.
Text a foto: I.Šimáková

 Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2022
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NOC S ANDERSENEM V NAŠÍ ŠKOLE
V pátek 1. dubna 2022 byla v miličínské škole poprvé pořádána „Noc s Andersenem“ pro žáky
1. stupně; v rámci republiky šlo již o dvacátý jubilejní ročník.
Děti se tak připojily k výjimečné inciativě, která se zrodila v roce 2000 v uherskohradišťské
knihovně, kde dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží,
her a překvapení.
Ve stejném duchu probíhalo odpoledne a večer i v místní škole. Při společném úvodním
programu se děti dozvěděly, kdo byl H. CH. Andersen, jaké měl dětství, jaké knihy a především
pohádky napsal. Žáci ze 3. ročníku a členové dramatického školního kroužku odehráli krátká
divadelní představení a poté následovaly soutěže a hry. První část Noci s Andersenem pak byla
uzavřena krátkou přednáškou o Josefu Ladovi, kterou doprovázela výstavka jeho obrázků a knih.
Připomněli jsme si tak 135. výročí autorova narození.
Vpodvečer podniklo celkem jednatřicet dětí (1. až 3.ročník) výlet na divadelní představení
votických ochotníků. Soubor obnovil svou činnost po třiceti letech a jeho první hra je Werichova
Lakomá Barka – pohádka – což se nám tematicky hodilo do programu. Zde si dovolíme poděkovat
místostarostce Votic paní Pokorné, která nám zajistila místa v plně obsazeném sále kina. Soubor
by rád vystoupil i v miličínské sokolovně, čímž by měli šanci zdařilou pohádku vidět i naši občané.
Pro žáky 4. a 5. ročníku byl ve škole připraven blok věnovaný robotice. Děti zhlédly díl kdysi
populárního seriálu „Robot Emil“ a videa, představující pět „nej“ humanoidních robotů současnosti.
Následně proběhla diskuse na téma, kde a jak mohou roboti pomáhat lidem.
Po návratu z Votic
se děti uložily ve
svých třídách ke
spaní a před usnutím
poslouchaly pohádky
na dobrou noc, které
jim
paní
učitelky
předčítaly.
Noc
proběhla klidně bez
stýskání po rodičích a
po snídani si děti
ještě
užily
hry,
společně tancovaly a
zpívaly. Akce byla
ukončena
vzájemným
potleskem a slibem,
že příští rok se „Noc
s Andersenem“
v Miličíně
znovu
uskuteční.
Velký dík patří pedagogickým pracovníkům Haně Beranové, Janě Plačkové a Petru Zbíralovi,
kteří připravili program, Janě Novotné za výpomoc u malých dětí, žákyním 9. třídy Magdaleně
Kardové a Radce Kahounové, které pomáhaly během celé akce ve škole, kolektivu školní jídelny
za přípravu večeře a snídaně, p. ředitelce Marcele Škramlíkové za uvolnění finančních prostředků
a našemu panu školníkovi, který se postaral o teplíčko v celé budově😊.
Text: J. Plačková a B.Kocourková, foto: B.Kocourková
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Základní škola a Mateřská škola Miličín
srdečně zve rodiče a děti na
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
s tématem „příroda kolem nás“
pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Koná se ve středu 13. 4. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin
v přízemí budovy základní školy.
Vezměte s sebou:
občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte
TĚŠÍME SE NA VÁS

KRABICE OD SRDCE MILIČÍNSKÝCH ŠKOLÁKŮ – DLOUHÁ ZPRÁVA
O KRÁTKÉ AKCI
V pátek 11. března 2022 večer jsem se v e-mailu dozvěděla, že Diakonie ČCE ve spojení
s TV Nova spustila mimořádnou sbírku na pomoc ukrajinským dětem utíkajícím před
válkou. Cílem bylo naplnit krabici od bot věcmi, které by ukrátily dlouhou chvíli dětem
čekajícím v asistenčních centrech. Byla to akce velmi krátká, protože plné krabice se měly
odevzdávat již za týden.
Hned v pondělí 14. března se urychleně sešel Žákovský parlament. Zástupci všech tříd
s akcí souhlasili. Ukázala jsem jim jako vzor jednu svoji naplněnou krabici a potom jsme
společně začali sepisovat seznam toho, co by ukrajinské děti čekající dlouhé hodiny na
jednom místě mohlo zabavit: omalovánky, pastelky, fixy, voskovky, vodovky, blok, sešit,
pexeso, nůžky, vystřihovánky, lepidlo, stírací tabulka, barevné křídy, karty, bublifuk,
domino, jo-jo, Černý Petr, kvarteto, míček, švihadlo, puzzle, modelína, házecí kostky,
hlavolam… Všichni ještě ten den seznámili své třídy a třídní učitele s akcí, účast byla
samozřejmě dobrovolná.
Do pátku 18. března se shromáždila hromada potřebných věcí, ne všechny ale byly
v krabicích, takže jsem musela využít svých zásob. Velké množství pexes nebylo
rozstříhaných, i když jsem tento požadavek zdůrazňovala, a tak dobrovolníci z řad žáků s
paní asistentkou Klosovou stříhali jak diví. Kontrolovali jsme všechny krabice – někde byly
troje pastelky, ale žádné omalovánky nebo papír, byly tam vodovky, ale ne štětec, někde
chybělo pexeso, i když jsme jich měli nadbytek, jednou jsme bohužel objevili mnoho starých
špinavých poškozených drobných hraček. Ke každé kompletní krabici jsme přilepili seznam
toho, co obsahuje, a přidali štítek s určením věku, pro který je vhodná.
V sobotu 19. března 2022 jsem na stanoviště v Táboře odvezla 22 školních krabic po
okraj naplněných krásnými věcmi. Dobrovolnice u stánku byly nadšené z našeho pečlivého
označení a velmi děkovaly. Já ráda předávám poděkování všem žákům, učitelům i
zaměstnancům miličínské školy, kteří se podíleli na akci Krabice od srdce.
Text. K. Týleová
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ZŠ a MŠ Miličín pořádají

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
Kdy? 12.dubna 2022
Kde? Ve školní družině
Od kolika? Od 13:00 do 16:00 hod
Co Vás čeká? Barvení vajíček, pletení pomlázek, pečení
Jidášů, výroba velikonočních dekorací.

SPOLKOVÝ ŽIVOT V NAŠEM MĚSTEČKU
Po osvobozujícím uvolnění jsme konečně mohli – podobně jako jiné
spolky – uspořádat valnou hromadu naší sokolské jednoty. A rovnou
volební! Sešli jsme se v sokolovně za velmi příjemné atmosféry a v počtu
třiceti účastníků, z toho 27 dospěláků, a tak jsme byli hned na první pokus
usnášeníschopní… Nechceme naši veřejnost zatěžovat podrobnostmi
jednání, ale rádi bychom oznámili složení nově zvoleného Výboru jednoty
a několik zásadních informací: budova sokolovny spolu s přilehlými
pozemky patří od srpna 2020 Městu Miličín s tím, že Tělocvičná jednota
Sokol, resp. její řádní členové obdržela věcné břemeno bezplatného
užívání po dobu 40 let a zároveň není možné objekt po dobu 90 let přeprodat jiným subjektům.
Myslím, že současná spolupráce funguje dobře i navzdory změnám, které převod přinesl. Za
pochodu řešíme záležitosti provozní i údržbářské, do sokolovny se postupně vrací sportovní a snad
brzy i ten kulturní život, škola sem v zimě chodila cvičit, několik tréninků zde měli mladí fotbalisté,
hrálo se divadlo, pravidelně se chodí na stolní tenis, bylo možné zajít do klubu. Podařilo se
s pomocí Středočeského kraje (příspěvek ve výši 178 tisíc korun) rekonstruovat podlahu na galerii,
v části nad šatnou došlo ke kompletní výměně stropu; povyměnily se vnitřní dveře. To byla ještě
akce sokolská. Nyní se již „žádá přes obec“, přece jen – navzdory nepříliš příznivé společenské
situaci – je zde více možností, kde žádat. A tak nás BRZY čeká oprava střechy sokolovny, vymění
se střešní krytina, opraví krov a zpevní podlaha – na toto Kraj přispěl třemi sty tisíci korun, zbytek
uhradí Město; požádáno máme o investiční dotaci z Fondu sportu a volného času na vylepšení
podmínek pro sport (sportovní koberec a ochranné sítě). Snad tedy kousek po kousku dáme věci
do lepšího stavu… A nyní složení (staro)nového Výboru: Hospodářka Romana Nováková, člen
Výboru Stanislav Dostál, místostarosta Richard Poustecký, jednatelka Irena Čeňková, starostka
Jana Plačková; člen pověřený kontrolou Hana Poustecká; naše „spojka“ se Župou Blanickou je
Irena Čeňková a nový správce objektu Richard Poustecký. Upřímné poděkování všem, kteří
aktivně pomáhají a udržují miličínský Sokol „při životě“!
Jana Plačková
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ZE ZELENÉHO TRÁVNÍKU
Jak se psalo v minulém čísle zpravodaje, fotbalové hřiště obsadil šílený pan krtek, ale
úderná brigáda ho dokázala umravnit.
Naši borci začínají tuto část sezóny trojlístkem domácích zápasů, z nichž dva již máme
za sebou a s potěšením můžeme konstatovat, že i když výkon ještě není ideální, výsledky
jsou skvělé a doma zůstává plný počet bodů. V sobotu 9.4. od 16.30 hod nás čeká zápas
Miličín – Soběhrdy. Věříme, že vše dopadne jako v předešlých zápasech a že i ze třetího
zápasu zůstanou body pěkně v teple doma.
Přijďte naše fotbalisty podpořit. Občerstvení a dobrá nálada je zajištěna za každého
počasí. 
Do akce se pustilo
nejen
mužstvo
dospělých, ale i naše
omladina. V průběhu
zimy, co podmínky
dovolily, se udržovali
v kondici
v místní
sokolovně a nyní se
již zakousli i do
venkovního trávníku.

Zatím nesoutěžně,
ale
přece
jen
poměřili
síly
s kolegy
z Ratibořských Hor.
Rozděleni věkově
na dva týmy se
pustili do zápasů
odhodlaně.
PlayStation není špatná věc, ale užít si sport naživo je přece jen lepší zábava. 
Jen tak dál!

Text V.K. foto L.K.
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JAKO DEN A NOC!
Při hodnocení hokejové sezony 21/22 v Sedlčanech je výrok jako den a noc
nejvýstižnější. Začátek pocovidové sezony se nám vydařil. Každý byl natěšený po pauze.
Nikdo nevěděl, zda odehrajeme celou sezonu či covidová opatření ukončí naše zápasové
vytížení předčasně. Scházeli jsme se v dostatečném počtu a svůj elán proměňovali
v jednotlivá vítězství. Dlouho jsme se drželi v čele skupiny B. Nakonec nám prvenství uniklo
jen o vlásek.
Pohár - Skupina B - konečné pořadí

Pořadí
1.

Tým
Zápasů Výhry Remízy PProhry Skóre Body TM
HC Kňovice 11
9
0
2
96:32 18 32

2.

HC Miličín 11

8

2

1

73:36 18

58

3.

HC Žabáci 11
Solopysky
HC
11
Olbramovice
Rumola
11

6

1

4

45:39 13

73

6

0

5

41:50 12

79

5

1

5

45:42 11

30

Stará garda 11
Štětkovice B
HC Medvědi 11
Sedlčany
HC Hrádek 11

5

1

5

37:41 11

53

5

1

5

49:56 11

38

5

1

5

47:54 11

59

Ševci Nový 11
Knín
HC Votice 11

5

0

6

54:47 10

28

4

1

6

56:78 9

71

Novit
Neveklov
Rybníkáři

11

2

1

8

41:79 5

40

11

1

1

9

36:66 3

40

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Poté se ze skupiny A vzali poslední čtyři a ze skupiny B první čtyři a jeli jsme nanovo. To
byla doba, kdy nás zasáhla covidová opatření v kombinaci se zraněním některých hráčů.
Hráči, kteří nebyli očkováni na covid, nesměli hrát. Přibylo zápasů odehraných
v jednociferném počtu. Asi i štěstí jsme si vybrali v předešlé skupině. Za zmínku stojí to, že
jsme dvě remízy udolali s prvním a druhým mančaftem konečného pořadí. Prostě někdo
musí být poslední a Černý Petr zůstal v ruce nám.
Hokej je týmový sport, kde nelze říci, že nejdůležitější je střelec. Každý má svůj podíl na
úspěchu a nemusí dát za celou sezonu ani jeden gól. Přesto vám přiblížím statistiku, komu
se v této sezoně dařilo podle hokejových čísel.

Pokračování na další straně.
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Pohár - 2. liga - konečné pořadí

Svým spoluhráčům, kteří mají svalové, vazové či žebrové bolístky přeji brzké uzdravení.
Všem hráčům a jejich rodinám hodně zdraví a elánu do nové sezony. Musím poděkovat
vedoucímu mužstva Martinu Vobeckému a Pavlu Pečenkovi za jejich práci pro sdružení
HC především s covidovými patáliemi a Stanislavu Červenkovi za opatrování našich
finančních prostředků.

Závěrem jsem chtěl za HC
Miličín
poděkovat
sponzorům,
především
Obci
Miličín
za
její
podporu. Vám čtenářům
obecního
plátku
za
pozornost
věnovanou
těmto řádkům.
Za HC Miličín L.Beran

SLEDUJTE KALENDÁŘ AKCÍ, AKTUALITY A STRÁNKY MĚSTA
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CO NOVÉHO V PETROVICÍCH
Společenský život a radovánky se po době covidového temna zase začínají
v Petrovicích probouzet. Před dvěma lety všechnu zábavu Maškara uzavřela a letos, 12.3.,
vše zase Maškara otevřela! A rovnou ve velkém stylu. Sešlo se se celkem 38 masek.
Rekordní počet. Pomalu se ani všichni nevešli na stařičkou Avii, která je všechny vozila po
chalupách. Tři nesmírně výkonní muzikanti a nějaký ten buben udávali tempo celému dni
plném veselé nálady, dobrot a kořalky. V Petrovicích bývalo zvykem, že každá Maškara se
nesla v duchu nějaké doby nebo události. Tak jsme viděli zemědělce z padesátých let,
Žižkovu armádu a jiné inspirace. Letos to byla všehochuť. Celá rodina modrých šmoulů šla
v závěsu za mladou příslušnicí Police České republiky. Za nimi kráčel výběrčí v sutaně a
s mošnou, cikánka věštila z dlaně osudy a její krásná dcera ukazovala svoje těhotné bříško.
Kostlivci, broučci a i lední medvěd si brumlal lidovky, které po celý den krásně hrály. Tak
díky všem a díky i tomu, kdo řídí počasí. Bylo krásné sluníčko, jen - pokud možno - příště
méně toho studeného větru.
A hned týden na to byl ples v nově udělaném sále. Nové stoly, židle, bar, podlaha. Máme
teď sál, který by nám mohli závidět i ve městě. Sešlo se sice méně lidí než obvykle
v Petrovicích bývá, ale i tak byla účast hojná a zábava skvělá. Ti z vás, co zůstali doma,
mohou jen litovat …
A co nás čeká?
30.4. se bude stavět máje a ekologicky pálit čarodějnice. Už teď se ladí udírna i gril, bude
prý bašta výborná! Chceme také věřit, že si petrovičtí mladíci pro tentokrát krásnou májku
nenechají uříznout!
A na 14.5. se již do map zakreslují další trasy pro tradiční pochod KANAPE. Počasí je
objednané slunečné, s teplotou do 22° Celsia. Tak si již můžete poznamenat do kalendářů
daný termín.

Text a foto SDH Petrovice
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BŘEZEN V KBR
Připravujeme se na novou turistickou sezónu a rozloučili jsme se
s vlakovým provozem ve Střezimíři.
Od začátku roku pracujeme na turistických materiálech, které budou
v infocentrech, v turistických cílech a službách k dispozici od konce dubna po celou
sezónu. Těšit se můžete na nové Rytířské noviny, ve kterých se dozvíte, co je u
nás nového, ale také na tiskovinu, kterou ocení hlavně rodiče a prarodiče – výlety
s dětmi. Připravili jsme pro vás a vaše ratolesti deset výletů, okořeněných navíc
razítkovací hrou. Chybět nebudou ani tiskoviny s mapkami, věnované Vlašimi,
Zruči nad Sázavou a Voticím a také mapa cílů v Kraji blanických rytířů.
Zároveň pro vás připravujeme nový kabátek webu www.blanik.net, který by měl
být lákavější a hlavně přehlednější.
V březnu jsme slavili úspěch v soutěži Velká cena cestovního ruchu, kde jsme
převzali cenu za nejlepší udržitelný projekt v České republice. Potvrzuje se, že
cesta, kterou jsme se vydali před patnácti lety, tedy rozvíjet cestovní ruch na
základě spolupráce s místními aktéry, s ohledem na přírodní a kulturní dědictví, a
především na místní obyvatele, pro které je Kraj blanických rytířů domovem, je ta
správná, a to nám dělá velkou radost.
Koncem března jsme se zúčastnili Slavnostního ukončení vlakového provozu a
připomínce 150 let dráhy ve Střezimíři. Jsme rádi, že jsme se mohli s mnohými
z vás potkat a popovídat si o našem regionu. Něco končí, ale něco začíná –
v prostorách dnes už bývalého nádraží ve Střezimíři by mělo pod taktovkou spolku
Železnice Česká Sibiř vzniknout muzeum železnice.
Tipy na výlet od rytíře
Slavnostní zahájení turistické sezóny ve
Zruči nad Sázavou
V dubnu bychom vás chtěli pozvat na
slavnostní zahájení turistické sezóny ve Zruči nad
Sázavou, kde na vás bude čekat bohatý program
pro děti i dospělé, hudba, dobré jídlo a skvělá
atmosféra. Přijďte nás na akci pozdravit a
namalovat si s námi „rytířský“ kamínek, který si
pak budete moci odnést.

Na slavnostní zahájení turistické sezóny ve Zruči
dorazí i opravdový blanický rytíř.

Muzea a zámky po zimě otevřely
Muzea a zámky zvou po zimní pauze k návštěvě. Vydejte se na zámek do Zruče
nad Sázavou, Růžkových Lhotic nebo Vrchotových Janovic. Otevřený je po zimě
také Vodní dům Hulice, Včelí svět v Hulicích, klášter ve Voticích nebo vlašimská
paraZOO. Turistické cíle „pod střechou“ byly ve dvou předchozích letech
koronavirovou pandemií postiženy co do návštěvnosti. Pomůžete nám to změnit?
Tereza Kubištová, Kraj blanických rytířů, kubistova@blanik.net, 739 716 091
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Nakonec jsme si přece jen vybrali sele jiné, zaplatili a tatínek povídal: „Mně již
upadnou nohy! Budeme muset jet vlakem tři stanice a potom tu hodinu od vlaku již
nějak dojdeme.“
Byl jsem rád. Také jsem sotva stál na nohou.
Vlak přijel za chvíli. Nastoupili jsme do něho a že jsme měli to prasátko, zůstali
jsme stát na plošině vozu.
A jeli jsme! Praseti se to nelíbilo, v pytli stále kničelo.
Během cesty přišel průvodčí. Proštípl nám lístky a slyší prase v pytli ječet.
„Co to máte v tom pytli?“, ptal se.
„Vždyť slyšíte! Prase.“
„A to nevíte, že vlakem je dovoleno přepravovat živá zvířata jen ve zvláště
vyplechovaných bednách?“
„To nevím.“ Ale zůstali jsme s prasetem proto na plošině, aby ve voze nikoho
neznečistilo – „to snad stačí?
„Nestačí!“ řekl průvodčí. „Musíte se mnou jeti o stanici dál, do Stupčic, tam je
nakládací nádraží, kde vás předám dopravní kanceláři. Sepíšou s vámi protokol a
předepíší vám pokutu.“
To řekl a odešel. Byli jsme tak utýraní, že nám již bylo všechno jedno. Když jsme
se ale blížili k Hornímu Borku, zastávce v lesích, kde jsme mínili vystoupit, tatínek
povídal: „Víš co? Vyskočíme druhou stranou do lesa. Průvodčí se nemůže vzdalovat
od vlaku a nebude nás honit po lese!“
Souhlasil jsem.
Když však vlak již na stanici zastavoval a my jsme byli připraveni seskočit,
průvodčí najednou stál u nás: „Nevystupujte! Pojedete jednu stanici dál – tam vás
předám! Předpis je předpis!“
A tu tatínka napadla spásná myšlenka: sáhl do kapsy a průvodčímu vtiskl do
ruky pětikorunu. A ejhle, stal se zázrak! Průvodčí, který hlavně na TO čekal, zmizel
jako zázrakem! Byli jsme svobodni!
Ale stejně bez radosti klopýtali jsme od zastávky k domovu, kam jsme po hodině
dorazili málo živí.
Na tuto odyseu nerad vzpomínám! S tatínkem jsem si někdy užil své…
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KŘÍŽOVKA

ZE ZÁPISNÍKU NAŠICH BABIČEK

Máslový závin
16 dgr mouky, 16 dgr másla, 1 žloutek se rozkvrdlá v koflíku vlažné, trochu
osolené vody ,vše se dohromady zpracuje a rozdělí na 2 stejné díly.
Jeden se položí na pomaštěný plech a pomaže se tvarohem neb jablky. Druhou
plackou se to přiklopí a dá do trouby péci. Trouba nesmí býti příliš vytopena.
Peče se asi ½ hodiny.
Tak ať vám chutná. 
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INFORMACE Z USNESENÍ Č.3 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MILIČÍN
KONANÉHO DNE 23. 3. 2022

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, p. Zíka

1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání

- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo

3. Zapisovatel – návrh – p. Matoušková
Ověřovatelé zápisu – Mgr. Plačková, p. Cikhart

– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo

4. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 02/2022
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Miličín za rok 2021 dle § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 včetně
příloh uvedených ve složce
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
6. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2021, ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov – č.j.
70/22 z 21.2.2022
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7. ZO projednalo a schválilo žádost ZŠ a MŠ Miličín o přerozdělení HV za rok 2021 – č.j.
71/22 z 21.2.2022
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.1. ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na pomoc Ukrajině částkou 25.000,-Kč na
sbírkový účet – Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině. Pomoc směřuje
na zajištění zdravotnického materiálu pro Ukrajinu
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.2. ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na pomoc Ukrajině částkou 25.000,-Kč na
sbírkový účet – Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR. Okamžitá pomoc při pořízení vojenského
materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.1. ZO projednalo a schvaluje Kupní smlouvu na prodej nemovité věci parc. č. 1293/20
zahrada o evidované výměře 402 m2 v katastrálním území Miličín, za kupní cenu ve výši
740,-Kč/m2 včetně DPH manželům Ing. Lukáši a Lucii Zeleným. Nebylo námitek proti
vyvěšenému záměru.
- 9 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
9.2. Po zvážení a prostudování všech dostupných informací a v návaznosti na Usnesení č. 5.8
ze zasedání č.6 Zastupitelstva obec Miličín konaného dne 23.6. 2021 obce Miličín vyhlašuje
záměr prodeje nemovité věci parc. č. 1293/21 zahrada o výměře cca 755 m2 v katastrálním
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území Miličín, za kupní cenu ve výši 740,-Kč/m2 včetně DPH p. Petrovi Teplovi. Budoucí
nabyvatel uhradí náklady na pořízení smluvní dokumentace a správní poplatek za vklad
práva do katastru. Cena pozemku byla stanovena na základě Znaleckého posudku číslo
položky: 5478/83/2021 ze dne 11.10.2021
- 9 x pro, 0x
proti, 0x zdrženo
9.3. Po zvážení a prostudování všech dostupných informací a v návaznosti na Usnesení č. 5.8
ze zasedání č.6 Zastupitelstva Obce Miličín konaného dne 23.6. 2021 vyhlašujeme záměr
prodeje nemovité věci parc. č. 1293/22 zahrada o výměře cca 366 m2 v katastrálním území
Miličín, za kupní cenu ve výši 740,-Kč/m2 včetně DPH JUDr. Daniele Milotové. Budoucí
nabyvatel uhradí náklady na pořízení smluvní dokumentace a správní poplatek za vklad
práva do katastru. Cena pozemku byla stanovena na základě Znaleckého posudku číslo
položky: 5478/83/2021 ze dne 11.10.2021
- 9 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
9.4. ZO projednalo koupi a 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 všechny v k. ú. Miličín za část
obecního pozemku par. č. 2052/3 o výměře 38 m2 a část obecního pozemku par. č. 2332/2
o výměře 25 m2 v k.ú. Miličín.
ZO souhlasí s vyvěšením záměru - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9.5. ZO projednalo a schvaluje prodej části obecního 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. ZO souhlasí s vyvěšením záměru.
7 x pro, 1 x proti, 1 x zdrženo
10.1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zabezpečení sociálních služeb,
sjednané dne 26.5.2014 mezi obcí Miličín a Charitou starý Knín, IČ: 47068531, nám. Jiřího
z Poděbrad 47, 26203 Nový Knín. Obec Miličín se zavazuje poskytnout od 1. 4. 2022 Charitě
Starý Knín platbu ve výši 30,-Kč na osobu za každý dovezený oběd .
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.2. ZO projednalo a zamítlo nabídku Putovního kina – Ing. Lubomír Lukeš, Opočnice 196,
289 04 Opočnice, na realizaci letního kina v obci.
0 x pro, 7 x proti akci, 2 x zdrženo
10.3. ZO projednalo a schválilo ukončení nájmu s firmou BigBoard Praha a.s., Na strži
2097/63, 140 00 Praha 4, nájemní smlouva – Dodatek č. 3 uzavřena dne 1.4. 2005 na p. č.
788/1 v k. ú. Miličín za účelem umístění oboustranného velkoplošného reklamního zařízení.
Termín konce nájmu je k 31. 12. 2022
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
11. Další zasedání ZO bude dne 27. dubna 2022 od 18 hod.
Zapsala: p. Matoušková
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KALENDÁŘ AKCÍ

23.4. - Setkání seniorů – sál Petrovice – 14:00
30.4. – Stavění máje s posezením a občerstvením –
Miličín náměstí
14.5. – Pochod Kanape Petrovice
28.5. - Okrsková soutěž v požárním sportu – Červený
Újezd
4.6. - Městské slavnosti – Miličín náměstí – 13.00
25.6. – Bleší trh – náměstí Miličín – 10.00
2.7. – Dětský den na hřišti pod sokolovnou
9.7. – Turnaj v malé kopané – fotbalové hřiště – 8.00
16.7. - Předsoutěžní párty – Malovice - od 18:00
17.7. - Benešovská hasičská liga – Malovice– od 11:00
27.8. – Volejbalový turnaj pod sokolovnou
17.9. - Nohejbalový turnaj pod sokolovnou
Další akce a podrobnosti k nim najdete na stránkách města www.milicin.eu .
Nezapomeňte vyzkoušet aplikaci, která vás bude upozorňovat nejen na akce kulturní, ale
i na zprávy z úřadu.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V BŘEZNU životní jubilea oslavili:
pan Jiří Ledinský z Miličína - 90 let
- přejeme pevné zdraví.
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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, variabilní 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.
 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 15.4. a 29.4. Podrobný rozpis najdete na stránkách města nebo ve
vývěsních tabulích v každé obci.
 ŽÁDÁME VŠECHNY SPOLUOBČANY, ABY SVÁ AUTA PARKOVALI NA SVÝCH
POZEMCÍCH NEBO NA MÍSTECH K TOMU VYHRAZENÝCH! PARKOVÁNÍ VE
VOZOVCE NEUMOŽŇUJE BĚŽNOU ÚDRŽBU ANI SVOZ ODPADU! Svozu
odpadu na některých místech vadí i přesahy větví do komunikace.

 Chtěli bychom Vám tímto připomenout, že od 1. dubna 2022 došlo ke
změně Tarifu PID (v návaznosti na úpravy výše celostátních slev ke
změnám cen jízdného pro děti, studenty a seniory ve Středočeském
kraji). Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let, studenti
od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let) se snižuje ze 75 % na 50 %. S tím
souvisí i změna cen jízdného pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů
PID, které jsou nově poloviční oproti plné ceně.
Další změnou je zavedení zlevněného jízdného pro držitele průkazů
ZTP a ZTP/P ve Středočeském kraji, kteří mají nově slevu 75 % z plné
ceny jízdného, a to jak v autobusech, tak ve vlacích PID (dosud mohli
cestovat v autobusech zdarma). Pro cestování po Praze se ceny jízdného
nemění. Senioři nad 70 let mohou cestovat příměstskými autobusovými
linkami PID na území Středočeského kraje i nadále zdarma (zrušení této
bezplatné přepravy je plánováno v návaznosti na rozhodnutí
Středočeského kraje ke 12. 6. 2022).
 Další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu
 Telefon kancelář/podatelna MěÚ : 317 802 260

Vaše příspěvky možno zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.4/2022. Měsíčník, vydávaný vždy 8. den v měsíci. Uzávěrka vždy poslední
den v měsíci. Vydává Město Miličín, IČO 00232238, Miličín 1, 25786
Ev. č.: MK ČR E 23911
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