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Vážení spoluobčané, poslední zbytky cukroví jsou snad již
dojedeny a můžeme se dát znovu do práce.
Adventní zpěvy jsme sice vynechali, ale krásné Vánoce
nám popřáli andílci a splnění přání do nového roku jsme si
doufám zajistili zazvoněním na zvon kaple na Kalvárii. Zdá
se, že tradice se uchytila a snad se podaří rozšířit ji příště i o malé občerstvení.
Památnou horu navštívilo první odpoledne v roce opět přes 200 lidí a byl prostor
na popovídání a mnohá zajímavá setkání. Převážná většina návštěvníků byla
samozřejmě z Miličína a okolí, ale přišli i zájemci o splněné přání z Tábora,
Mladé Vožice nebo třeba Olbramovic - a to nás samozřejmě těší.
Do roku 2022 vám všem přeji hodně zdraví a
síly ke zvládnutí osobních i pracovních
povinností a ať se vám splní i ta nejtajnější
přání.
Václav Karda
starosta
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SPOLUPRACUJEME S UNIVERZITOU KARLOVOU
Třetí třída naší miličínské školy se zapojila do projektu
Univerzity Karlovy. Jedná se o spolupráci na ověření
zahraničního dotazníku a jeho přípravě pro využití v české
praxi. Dotazník byl určen pro učitele (či jiné pedagogické
pracovníky – v našem případě asistenta pedagoga) a zjišťuje
sociální kompetence žáků 1. stupně v prostředí školy.
Dotazník tohoto typu v České republice zatím chybí.
Naše škola je jedna z patnácti škol z
České republiky, které jsou do projektu zapojeny. Cílem organizátora
je pomáhat vědě a výzkumu. Přínosem pak bude nástroj využitelný
pro praktické využití v oblasti školství. Mohli jsme tak přispět ke
zvyšování kvality vzdělávání a napomoci pokroku v této oblasti.
Mnohokrát děkujeme za souhlasné stanovisko rodičů a jejich
spolupráci!
J.Plačková a J.Novotná

KDO SI HRAJE, NAUČÍ SE NOVÝM VĚCEM
Dne 7.12.2021 opět
zavítal do naší MŠ
pan lektor z Ekocentra
Čapí
Hnízdo
s
ekoprogramem
„Každý
má
své
povolání, práci – čili
zaměstnání aneb kdo
se stará o: zábavu“.
Děti si i tentokrát užily
hravou
formou
spoustu legrace při
seznamování se s
různými
druhy
povolání.
Hádaly
podle obrázků názvy
povolání z oblasti
umění jako je např.:
baletka, dirigent,
houslista, z oblasti sportu např.: tenista, fotbalista a mnoho dalších povolání z oblasti
řemesel. Také si zacvičily při básničce, zahrály si na „kouzelníky“ a na závěr si každé dítě
vyrobilo svoji šaškovskou čepici. V příštím roce nás ještě čekají 2 ekoprogramy, ten
nejbližší lednový má téma doprava.
Text: J.Dohnalová, foto: E.Trefilová
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PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE - JAK U DĚTÍ PODPOŘIT SPRÁVNÝ VÝVOJ
ŘEČI?
KDY?: 14.1.2022 od 16.30 hod v budově MŠ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: KLINICKÝ LOGOPED
PhDr. MARTINA ŠÍPOVÁ
(z logopedické ambulance v Táboře)
DOZVÍTE SE:
 JAK PODPOŘIT SPRÁVNÝ VÝVOJ ŘEČI U DĚTÍ
 KDY VYHLEDAT POMOC LOGOPEDA
 DOPORUČENÍ LOGOPEDICKÝCH HER, PUBLIKACÍ, POMŮCEK
 VLASTNÍ OTÁZKY
 VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V neděli 19. prosince jsem přivezla
betlémské
světlo
z klokotského
kostela v Táboře, kam jej přivezli
skauti. V podvečer si mohli přijít lidé
připálit svíčky a odnést si jej do svých
domovů.
Někteří obyvatelé z horní části
Miličína se i dvakrát vraceli, protože
jim vítr svíčku po cestě zhasnul. I přes
nepřízeň počasí se dostavilo hodně
občanů. Byla to chvíle, kdy se lidé
mohli setkat a popovídat si. Některým
světlo vydrželo doma hořet až do
nového roku.

Text a foto D.Dostálová

3

SPOLKOVÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
VÝŠLAP K PŘÁTELŮM V CHLISTOVĚ
Vánoční čas láká k zahálení, nezřízenému pojídání dobrot a
pití lahodných nápojů, což se může negativně projevit na naší
tělesné schránce. A tak jsme se v touze učinit něco pro zdraví
vydali na předsilvestrovskou procházku do Chlistova, kam jsme
dorazili v počtu šestnácti účastníků lehce promoklí. V Chlistově
už na nás čekali s vyhřátou hasičárnou – hospůdkou, kde jsme
společně poseděli a popovídali. Vrcholem akce byla návštěva
manželů Pospíšilových ze Zvěstova, kteří přivezli housle a dětské rytmické nástrojky,
obdrželi jsme texty vánočních písní a
koled a ještě za doprovodu kytary
jsme společně hráli a zpívali. Byl to
neuvěřitelný hudební zážitek! Cesta
zpátky proběhla již za setmění, což
nebránilo ve šťastném návratu domů.
Ještě teď vzpomínáme na společné
radostné vyplnění jednoho svátečního
odpoledne.
Děkujeme chlapcům z Chlistova
za vřelé přijetí a někdy příště opět
na viděnou.
Text a foto J.Plačková

VÝROČKA V PETROVICÍCH
Tak jsme v Petrovicích uzavřeli Výroční schůzí SDH další covidový rok. Samozřejmě za
dodržení všech myslitelných bezpečnostně hygienických opatření. Za účasti pana Karla
Trefila z okrsku zhodnotil starosta Pavel Matoušek uplynulé dva roky (vloni schůze nebyla),
pokladník četl z účetní knihy ta svá čísla a Jirka Brožek st. svým klidným projevem
popovídal o obecných záležitostech sboru a hlavně připomenul, že příští rok to bude již 111
let od jeho založení! Věříme, že nás pořádná oslava tentokrát nemine. Nějaké akce se
podařilo uskutečnit. Pochod Kanape, Dětský den, brigády a další. Chyběl ples, chyběla
pouťová zábava, soutěž…. Určitě však nechyběli čerti. Opět vylezli z hořící pekelné brány
za strašného dunění hudby pekelné a řevu. Strašili jak děti, tak dospělé a až hodný pan
Mikuláš s kouzelným andělem situaci zachránil a otřel slzičky dětem. Také je u nás krásný
obnovený sál! Obec Miličín ukázala, že umí pomoci s budováním kvalitního kulturního
zázemí. Můžeme se jen společně těšit na jeho užívání v následujících letech. Na schůzi
bylo také předáno několik medailí zasloužilým členům sboru. Karel Trefil nás seznámil
s obecným děním u hasičů na okresní úrovní a v neposlední řadě konstatoval, že náš
kulturní život a práce je opravdu nadstandardní.
Tak díky všem a budeme se těšit, že si čerti vzali ten ošklivý covid zpátky do pekla!
-td-
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SPOLEČNÉ AKCE OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU A DOBROVOLNÍKŮ
Rok 2021 pro Okrašlovací spolek byl v režimu covidových opatření, a proto akce byly
organizovány v režii jednotlivec nebo malá skupinka.
 Organizace akce „Ukliďme Miličínsko s Okrašlovacím spolkem“ se zapojením
do celostátní akce Ukliďme Česko

 Organizace velikonoční akce na náměstí v Miličíně
 Úspěšné jednání o turistické razítko k turistické známce
No.2011 MILIČÍNSKÝ LEV – VRCH KALVÁRIE U MILIČÍNA
 Brigáda – úprava vyznačení části trasy Stezky Čeňka
Kraupnera od posledního zastavení stezky ke hřbitovu na základě žádosti OÚ Miličín
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 Brigáda – natření panelů Stezky Čeňka Kraupnera. Při kontrolách této stezky
se zjišťuje zvětšující se počet zásahů vandalismu.

Text a foto: J. Slabá Janoutová
za Okrašlovací spolek Miličín

VANDALISMUS SE V MILIČÍNĚ ROZMÁHÁ
Členové Okrašlovacího spolku se snaží
udržovat stezky, které vybudovali z finančních
prostředků z dotací a díky své dobrovolnické
činnosti. Nebylo jednoduché zažádat o dotace
a pak ve svém volném čase na úkor svých
rodin vytvářet smysluplné projekty se
zapojením žáků z místní základní školy,
spolupráce s dalšími dobrovolnickými spolky a
dobrovolníky. Uznávám, že náročnost byla
vykoupena smysluplností projektů vedoucích
k úzkému vztahu k obci Miličín. V poslední
době se v Miličíně rozmáhá vandalismus. U
školy byla poničena informační cedule Stezky
za historickými objekty v Miličíně. Na poničení
se vandal musel připravit, neboť si musel
přinést nějaké páčidlo, aby mohl ceduli poničit.
Dokonce se snažil i poničit vedlejší ceduli,
nepodařilo se mu to, ale zanechal tam stopu
po páčení. Informační panely jednotlivých
zastavení Stezky Čeňka Kraupnera také
nesou stopy vandalismu. Doufám, že se již
nebude
opakovat
ničení
cedulí
a
pomalovávání panelů, neboť snaha a práce zúčastněných by přišla vniveč. Vlastně už
přišla z části vniveč a nejen my občané můžeme pozorovat stopy vandalismu, které nejsou
dobrou vizitkou naší obce.
Text a foto: J. Slabá Janoutová za Okrašlovací spolek Miličín
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Z LEDOVÉ PLOCHY – příběh hokejový
V pátek jsem byl prohánět puk. Přijedu na parkoviště, pozdravím parťáky, poškádlím
protihráče.
Přijdu do převlékárny. V převlékárně je prča, páč Petr přivezl pálenku. Polkneme po
pohárku, probereme přešlapy v práci, případně se někdo pochlubí peripetiemi s potomky.
Po příchodu na plochu protáhneme paže, prověříme postřeh poušťáka.
Padl první puk na plochu. Příznivci patřičně povzbuzují, případně pozorují počínání na
ploše z pohostinství.
První pobyt na ploše pohoda. Podruhé jsem se připletl k problému, prohráváme. Pak
Pavel prokličkuje plochu a pověsí puk pod víko. Pochválíme Pavla poplácáním po pleci.
Přitlačíme protivníka do pásma. Pepa pálí příklepem. Na pátý pokus přidáme gól.
Poté protivník přidá plyn, přitvrdí hru. Parádičky pozastaveny patřičným přistupováním.
Přeberu přihrávku, popojedu do pásma, pak problém. Postava protihráče v protisměru.
Přišla pořádná prda! Padám na plochu, popadám dech. Posbírám palčáky, přepočítám
pochroumaná žebra. Parťáci mi pomůžou opustit plochu. V předklonu pomalu pokulhávám
do převlékárny. Pitomý pátek.
Příští pátek pobolívání pokračuje. Pokašlávání problém. Polehávám jen na pravé půlce
postavy. Povinná pauza mě přiměla k přemýšlení. Opravdu sportování prospívá
postavě???
Po překonání problémů popadnu pytel a pádím prohánět puk.
Prostě potřebuji partu podobně přemýšlejících pardálů a pohybem pozvednout potřebu
pití piva převlečenou za podání proteinové podpory!!!
L.B.

POČASÍ NA ČESKÉ SIBIŘI V ROCE 2021
Rok 2021 je za námi. Pojďme zhodnotit, jaké bylo v uplynulém roce počasí. Zaměříme
se na vyhodnocení počasí na České Sibiři, konkrétně využijeme data z meteorologické
stanice v Ješeticích, která je zaznamenává již devátým rokem. V Ješeticích je
nainstalována poloprofesionální meteostanice Davis Vantage Pro 2 s 24 hodinovým
aspiračním radiačním štítem a vyhřívaným srážkoměrem.
Průměrná teplota dosáhla hodnoty 7,8 °C. Nejvyšší teplota byla zaznamenána v první
polovině roku, a to konkrétně 19. června, kdy vystoupala na 32,7 °C. Nejteplejším dnem
roku byl 21. červen, kdy průměrná denní teplota dosáhla 25,6 °C. Celkem v 6 dnech se
teplota dostala nad hranici 30 °C, kdy mluvíme o tropickém dni. Během roku bylo
zaznamenáno 35 letních dnů, kdy teplota překročila hranici 25 °C. Naopak nejnižší teplota
byla zaznamenána 14. února s hodnotou -17,4 °C. Nejnižší průměrná denní teplota byla
zaznamenána 14. února - s hodnotou -10,1 °C.
Pokračování na další straně.
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V Ješeticích bylo zaznamenáno 130 dní, kdy teplota klesla pod bod mrazu. Bylo 32 dní
s celodenním mrazem, a to je o 23 dní více než v roce předchozím.
V Ješeticích spadlo za kalendářní rok 662 mm srážek, tedy 662 litrů vody na jeden metr
čtvereční, a to je o 98 mm méně než v roce předchozím. Nejdeštivějším měsícem byl
květen s 113,4 mm, naopak nejsušším měsícem se stal říjen s 18,8 mm srážek.
Nejdeštivějším dnem roku se stal 13. květen, kdy během 24 hodin spadlo 28 mm.
V uplynulém roce pršelo v 123 dnech, kdy spadl alespoň 1 mm srážek. To je o 15 dnů
více než v roce předchozím. Nejvyšší sněhová pokrývka byla změřena v prvním měsíci v
roce, přesněji 19. ledna 2021, kdy výška sněhu dosáhla 24 cm.
Aby statistika byla úplná, dodejme, že největrnějším dnem roku se stal 21. říjen, kdy byl
naměřen náraz větru 55 km/h.
Přehledné tabulky naleznete na nových stránkách Počasí Česká Sibiř.
Zajímá Vás počasí v jiné lokalitě? Přinášíme Vám aktuální meteodata z oblasti České
Sibiře.
www.pocasiceskasibir.cz

 ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ ZE SPISU MĚSTEČKO MÉHO MLÁDÍ
Naši pravidelní čtenáři jistě vzpomenou na postavu strážníka Noska, který dětem,
klouzajícím se přes zákaz po zasněženém rynku, odebíral sáně, jež pak zamykal do
místnosti na radnici. O této zřejmě velmi oblíbené postavě se hovoří i v dalších
kapitolách - a tak si dnes – v čase zimním, novoročním, pojďme strážníka
připomenout a trochu se i v druhé epizodě „ohřát“.
Nejdříve o šupácích a šupárně:
Na strážníka Noska jsme si my, kluci, nemohli naříkat.
Zbytečně nás pro naše nezbednosti nepronásledoval, ba, možno říci, že nás
nepronásledoval vůbec, neměl – li to od obce nařízeno. A to ještě postupoval blahovolně.
Jeho služba záležela ponejvíce v doprovodu „šupáků“. Šupáky, to je lidi, kteří byli hnáni
postrkem do své domovské obce: tuláky, prostitutky a různý jiný obtížný lidský odpad
přivedl k našemu strážníkovi předal na potvrzení strážník z jiné obce. Náš strážník je zavřel
přes noc do šupárny a ráno je vedl dál. V jiné obci je předal a tak to šlo jako po šňůře, až
se jeden každý šupák dostal do své domovské obce, odkud dřívě či později zase zmizel, a
byl, když jej při něčem znovu chytili, šupákem znovu.
Často jsem takovou výpravu vyprovázeli až daleko za město a strážník nikdy nic
nenamítal.
Do šupárny se chodilo přes strážníkův byt. Byla to taková malá díra s úzkým okénkem,
které ústilo nad chodník, byl to tedy takový sklípek. Mimo šupáky tam strážník zavíral též
opilce a jiné provinilce.
Protože tahle šupárna byla značně vlhká, dávala si do ní paní strážníková másnici, aby
se jí nerozeschla, než bude vrtět máslo. Když však zjistila, že vězňové používají másnice
místo nočníku, přestala ji do šupárny dávat…
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A jak strážník pekl bábu:
Strážník, jak jsem již psal, nebyl nijak na nás kluky přísný – a vůbec i jinak byl to hodný,
dobrosrdečný člověk. Jen když se napil, měla s ním policajtka značné potíže. Jako jednou,
když chtěl upéci bábu – svoji tchyni.
To nám vyprávěla sama manželka strážníkova, když k nám chodívala na večerní besedu,
čili kalandu, jak se u nás říkávalo.
Strážník přišel v noci domů z hospody, rozhlédl se po místnosti, ve které celá rodina
bydlela i spala. Dvě děti měli a ještě babku, policajtky matku. Ta spala na zápecí.
Jak se tak policajt po sednici rozhlédl, padla mu do oka tchyně, zachumlaná na zápecí
v peřinách.
„Počkej, bábo, já tě upeču,“ prohlásil a nikdo ani nehlesl, poněvadž to policajt, byl-li opilý,
nesnesl. To by potom bylo boží dopuštění!
A policajt, prohlásiv, že bábu upeče, hned svůj záměr uváděl ve skutek: rozdělal
v kamnech oheň a přikládal pilně, jako by chtěl pařit prase. Když došlo dříví pod píckou,
chodil pro něj na dvůr do dřevníku.
Bába na peci byla celá říčná, ještě k tomu zabalená v peřině, sténala a naříkala. Ale
policajtka, když policajt odešel zase do dřevníku pro nové dřevo, matku prosila: „Ani
nemukejte – buďte tiše, nějak to vydržte! Kdyby vás slyšel naříkat, bylo by teprve zle.“
A policajt ve svém pevném rozhodnutí upéci bábu nepovolil, stále snášel dříví a přikládal
do pece. Bába v peřinách na rozpáleném zápecí již poroučila duši Bohu a modlila se, zalitá
potem.
A Bůh ji vyslyšel!
Policajtovi již došlo naštípané dřevo ve dřevníku. Byla tam již jen celá polena a do řezání
a štípání jich se strážníkovi nechtělo. Ostatně ve dřevníku byla tma jako v pytli. A tak, ve
zdárné snaze o realizaci svého rozhodnutí, policajt zul boty a nacpal je do pece. Potom
oživil oheň ještě svojí košilí a na konec, zmořen celou tou lopotou, svalil se přes postel a
v tu ránu usnul.
Potom teprve se mohla bába vyvětrat!
A ráno byl policajt zase ten bývalý dobrák a snad ani o ničem, co v noci prováděl, nevěděl.

………………………………………………………………………………………………..
INFORMACE Z USNESENÍ Č. 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MILIČÍN KONANÉHO DNE 15. 12. 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, p. Zíka
ověřovatelé zápisu: Mgr. Plačková, p. Cikhart

zapisovatel: p. Matoušková

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

– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
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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 provedlo kontrolu plnění usnesení z 24. 11. 2021
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO projednalo a schválilo rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Miličín, okres
Benešov na rok 2022. Příjmy 19.230.000,-Kč, výdaje 19.230.000,- Kč
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6. ZO projednalo a schválilo Střednědobý výhled hospodaření PO ZŠ a MŠ Miličín, okres
Benešov na rok 2022 -2024
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7. ZO projednalo a schválilo - Rozpočet obce Miličín na rok 2022:
Příjmy 13.020.000,-Kč
výdaje 59.020.000,-Kč
saldo - 46.000.000,-Kč
Rozpočet se schvaluje schodkový se zapojením přebytku hospodaření předcházejících let.
Následně provede správce rozpočtu rozpis schváleného rozpočtu na rok 2022 v souladu
s rozpočtovou skladbou.
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8. ZO projednalo a schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Miličín na r. 2024 – 2025,
rok 2022 - dodatek č. 1
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 7/2021
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.1. ZO projednalo a schválilo žádost o finanční příspěvek na provoz internetového Muzea
České Sibiře ve výši 5.808,- Kč; jedná se o dvouleté náklady na základní provoz
internetových služeb. ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.2. ZO projednalo a schválilo žádost o finanční příspěvek na poskytování služeb pro
osoby se zdravotním postižením na rok 2022 na spolufinancování provozu Diakonie ČCE
– středisko Rolnička, Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav. ZO souhlasí s příspěvkem ve výši
2 x 6.000,- Kč pro naše 2 obyvatelky, které využívají tyto služby - 9 x pro, 0 x proti, 0 x
zdrženo
10.3. ZO projednalo a zamítlo žádost Ochrany fauny ČR o.p.s., Hrachov 13, 262 56 Svatý
Jan o finanční podporu. Obec podporuje činnost místních spolků a organizací – 0 x pro,
9 x proti žádosti, 0 x zdrženo.
11. ZO bylo seznámeno s uskutečněnými inventurami za rok 2021, schválilo inventurní
zápisy a návrh na vyřazení DDHM a DHM k 31.12.2021
– 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti
12.1. ZO schválilo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury, Odbor
umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů, Maltézské nám. 471/1, 118
11 Praha 1 na podprogram Informační centra veřejných knihoven (VISK3) v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven výzva pro rok 2022. Požadovaná výše
dotace 69.000,-Kč, celkové náklady na projekt 99.000,- Kč – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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12.2. ZO projednalo a schválilo žádost ZŠ a MŠ Miličín, okres Benešov o souhlas s přijetím
věcného daru od firmy Kovovýroba Trefil s.r.o., Dolní Borek čp. 7, Miličín. Jedná se o
kovové pamětní žetony v hodnotě 5.000,-Kč, které budou využity při různých akcích školy
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
12.3. ZO projednalo a schválilo následující: Mzdy zaměstnanců obce Miličín, odměny
zastupitelů obce a starosty obce za 12/2021 vyplacené v lednu 2022 budou výdajem r.
2022
– 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
12.4. ZO projednalo a odsouhlasilo: Příjmy z pronájmu hrobových míst (smlouva na 10 let)
a hřbitovních služeb na místním hřbitově uzavřené s nájemci hrobů v roce 2021 budou
zahrnuty do výnosů r. 2021
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
12.5. ZO projednalo a schválilo členský příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion
Voticko, MAS Voticko, Koordinátor sociální práce, Akční plán pro udržitelnou energii a klima
Mikroregionu
Voticko
na rok
2022
ve
výši
100,Kč
na
občana
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
13. Další zasedání ZO bude dne 19. 1. 2022 od 18 hod.
Zapsala: Matoušková

.

……………………………………………………………………………………………...

ZE ZÁPISNÍKU NAŠICH BABIČEK
Mám rád staré věci, rád se přehrabuji ve starých knihách a probírám se starými
fotografiemi. Byl jsem upozorněn na rodinný poklad v podobě receptů babičky Anežky,
ale i její tety Murdychové. Přišlo mi líto nepodělit se o tyto skvosty a napadlo mě založit
novou rubriku, která by se mohla plnit nejen recepty na jídla, ale i jinými radami z dob
dávno minulých. Pokud i vy máte čím přispět na toto téma, rádi vaše příspěvky
zveřejníme.
Pro dnešek tedy recept, zapsaný formou a mluvou tak, jak byl napsán kdysi.
Tak ať vám chutná. 
V.K.

Dort škvarkový – od sl. z pošty
Ze 1/4kg jemně mletých škvarků, 1/4kg cukru tlučeného, 1/4kg mouky,
3 vajíček, špetky sody, trochu skořice, citronové kůry i šťávy se na vále
vypracuje těsto. Ze 2/3 se udělá koláč, vloží do kruhu, pomaže hojně
zavařeninou a z ostatního těsta se dělají přes koláč mřížky. Peče se
zvolna do růžova. Může se potřít rozkvrdlaným vejcem.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V prosinci životní jubilea oslavili:
paní Marie Provazníková z Miličína – 93 let.
- přejeme pevné zdraví.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozloučili jsme se:
s paní Lydií Cikhartovou z Miličína ve věku nedožitých 87 let.

---------------------------STŘÍPKY Z OBCE












Žádáme organizátory akcí, aby včas nahlásili termíny svých aktivit; pro lepší orientaci
je na stránkách obce zřízen kulturní kalendář.
Neočipované popelnice budou ještě dočipovány. Některé nemají tzv. hnízdo
pro umístění čipu. Ti, kterých se to týká, budou kontaktováni a vše se dořeší.
Od 1.1.2022 se odpad sváží po čtrnácti dnech a to vždy v pátek lichý týden. První svoz se
uskuteční 7.1. 2022, další 21.1., pak 4.2. a tak dále. Celý kalendář je vyvěšen na stránkách
obce.
Kalendář svozů separovaného odpadu bude po upřesnění také vyvěšen na stránkách obce.
Z důvodu přechodu na čtrnáctidenní svoz SKO bude četnost vývozů separovaného odpadu
v obcích navýšena.
Masopustní průvod obcí v maskách je pro všechny zájemce a nadšence naplánován
na sobotu 26. února 2022; masopustní divadelní představení, na která jsme v naší
obci zvyklí, se přesouvá na 4. června jako součást slavností obce – ještě upřesníme.
Žádáme všechny spoluobčany, aby svá auta parkovali na svých pozemcích nebo na
místech k tomu vyhrazených! Parkování ve vozovce neumožňuje zimní údržbu ani
svoz odpadu!
Další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu

Bohužel se stále setkáváme s případy vandalismu v naší obci. To, že je pro většinu
z nás nepochopitelné ničit naučné stezky, zastávky, koše, zázemí sportovišť,
poštovní schránky a podobně, o tom psát nemusím. Nelze však postavit na každý
roh hlídače nebo osadit všechna prostranství kamerou. Je těžké vysvětlovat něco
dětem, když jsou i dospělí schopni ničit například mobiliář parkoviště. Přesto bych
však chtěl požádat rodiče o větší kontrolu svých ratolestí a občany o větší všímavost.
Neříká se mi to snadno. Nechci, abychom se tu museli hlídat navzájem, ale bohužel
je to nutné. Některé případy se posouvají na policii, avšak bez důkazů končí
nevyřešeny. Ty, kteří svou přemíru síly, frajeřiny nebo ,,skvělých nápadů“ nejsou
schopni udržet na uzdě poprosím aby se při vybíjení zaměřili na majetek svůj vlastní.
Nám všem, kterým není lhostejné prostředí ve kterém žijeme a snažíme se dělat něco
i pro své okolí, to velmi ulehčí žití.
Václav Karda starosta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.1/2022. Měsíčník, vydávaný vždy 8. den v měsíci.
Uzávěrka vždy poslední den v měsíci.
Vydává Obec Miličín, IČO 00232238, Miličín 1, 25786
Ev. č.: MK ČR E 23911
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