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AKCE POKRAČUJE
Každý z nás má možnost zapojit se individuálně třeba před
vlastním domem. Několik brigád již proběhlo, za což patří všem
veliký dík.

„Hodina třináct pro Moravu“
OBEC MILIČÍN SE ROZHODLA POMOCI LIDEM, KTEŘÍ PŘIŠLI O SVÉ DOMOVY V DŮSLEDKU NIČIVÉHO TORNÁDA
NA MORAVĚ.

Obec však nechtěla přispět tím, že pouhým kliknutím odešle peníze na charitativní účet pro tyto účely
založený.
Naopak – buďme to právě my všichni, kteří svým činem pomůžeme!
Jak? Úklidem ve vlastní obci, vesnici či osadě.
Co tedy mohu udělat? Například uklidím před domem, na chodníku; poseču mez nebo dětské hřiště či
jakékoliv jiné travní porosty v obci, kde bydlím; uklidím kolem popelnic nebo odpadkových košů;
upravím veřejnou nástěnku; zúčastním se brigády v sokolovně, na fotbalovém hřišti; pomohu
s přípravami obecních akcí dle aktuálních potřeb; pročistím záhony v areálu školy nebo na rynku. Pomoc
může být individuální, nebo v rámci spolku.
Každý, kdo tímto „malým“ činem pomůže obci, ušetří obecní peníze jak za letní brigádníky, ale i za práci
obecních zaměstnanců, kteří se mohou věnovat jiné činnosti.
Takto ušetřené peníze – za přispění vás všech - darujeme Moravě.
Počty jsou to jednoduché:






obyvatel v Miličíně je 821
pokud každý věnuje 1 hodinu a 13 minut svého času práci, kterou by jinak musel vykonat obecní
brigádník/pracovník, dostaneme se na částku 100.000 Kč pro Moravu. Jelikož práce za 3
brigádníky v letní sezoně činí taktéž zhruba 100.000,-Kč
ZO projednalo uvolnit tuto částku okamžitě s tím, že po dohodě s postiženou obcí poslalo 50 tis.
na transparentní účet
materiální pomoc v hodnotě dalších 50 tis. v podobě el. centrál, svítilen, baterií, rukavic apod.
odvezli zaměstnanci obce přímo na postižené místo.

Věříme, že to má smysl a těšíme se na vaše příspěvky z dobrovolnické akce, která
pomůže ostatním
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HURÁ NA VÝLET
24. června měl 1. stupeň naší školy naplánovaný
výlet do areálu krumlovských klášterů. A opravdu jsme
do Českého Krumlova odjeli.
Děti se moc těšily. Jak jinak, vždyť vloni se na výlety
nejezdilo. Učitelé vstupovali do autobusu s obavami,
aby vše vyšlo tak, jak má. Rodiče se ráno loučili s
dětmi se starostí, aby se jim v pořádku vrátily. Nebudu
vás napínat do konce mého psaní. Bylo to super!
Cesta ubíhala rychle. Zásoby jídla se tenčily. Některé děti vytvářely poklady všeho
druhu i pod sedačkami. Obdivovala jsem klid pana řidiče. Na konci výletu jsme ohodnotili
práci koštěte na výbornou.
Unikátní areál klášterů a zahrad v centru
Českého Krumlova nás přivítal krásným
počasím. Před vstupem do klášterních zahrad
obdržely děti úkoly, které pak uvnitř plnily.
Víte, k čemu sloužil mnichům altán? Uměli
byste z přírodnin nakreslit všechny barvy
duhy? Ale i jiné úkoly děti s chutí řešily v
krásném prostředí plném vůní. Všichni pak
dostali malou odměnu.
V prostorách kláštera si mohly děti
namíchat vlastní čajovou směs, vyrobit sůl do
koupele, vytisknout pohled, psát husím brkem
nebo se seznámit s knihtiskem. Na
strašidelné půdě se děti obrovského pavouka
a jiných potvor nebály, ale obdivovaly model
historické části města.
Všichni „instruktoři“ byli milí, ochotní a trpěliví
a nebýt dalšího programu, vydrželi bychom v
dílničkách ještě déle.
Na nádvoří na nás už čekal pan průvodce, který dětem velmi poutavě vyprávěl o
krumlovském zámku (i zedníci, kteří opravovali fasádu, přestali pracovat a poslouchali
jeho výklad). Český Krumlov je bez návalu turistů zkrátka zcela jiný.
Těžko říci, kde se nám líbilo více, a vy určitě zvažte nejen návštěvu zámku, ale i
prohlídku kláštera. Snad největším poděkováním pro paní učitelku Mládkovou, která měla
organizaci výletu na starost, byla slova žákyně 1. třídy: “Škoda, že výlet nebyl až do
večera. Mně se tam tak líbilo!“ Doufejme, milá Emmi a všichni žáci prvního stupně, že se
nám výlet příští rok vydaří tak jako ten letošní.
Text H. Beranová, foto T.Klosová
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PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA S MATEMATIKOU BYLA ZÁBAVNÁ
Školní rok 2020/2021 připravil žáky a učitele o dlouhý čas, který mohli strávit nejen
vzděláváním, ale i hraním a poznáváním. Proto jsme se rozhodli, že uspořádáme dva
termíny Letní školy, během které se děti dozví něco zajímavého z matematiky a společně
si užijí také hry, pohyb na čerstvém vzduchu a zábavu. Děti přicházely do školy vždy na
devátou hodinu; dopoledne skupina starších žáků řešila matematické hádanky a
seznamovala se se zajímavostmi z matematiky. Skupina mladších žáků se každé
dopoledne aktivně „ponořovala“ do jednotlivých matematických prostředí Hejného metody
za maximálního využití pomůcek, které nám byly dodány již v rámci školního projektu.
Všichni pracovali na jedničku.
Po obědě nastal odpočinek při předčítání pohádek a příběhů z krásných knih ze školní
knihovny, poté jsme se věnovali odpolednímu programu a to až do 16 hodin, kdy se
odcházelo domů. Během odpoledne si děti hlavně hrály a věnovaly se různým
volnočasovým aktivitám – výtvarným či pracovním se sportovními a dramatizačními.
Během sportovního odpoledne jsme si vyzkoušeli týmové hry s míčem, děti z prvního
termínu si oblíbily vybíjenou natolik, že jsme se rozhodli v nadcházejícím školním roce
uspořádat dívčí turnaj v této hře. Divadelní odpoledne naopak odhalilo talenty herecké i
scénáristické a školní altán se otřásal smíchem. Každý měl příležitost „poodhalit“ své
schopnosti a nadání.
Těžko říci, která aktivita děti zaujala více – malování triček, výroba náramků, stonožek
nebo skvělé včelařské odpoledne s výrobou svíček a ochutnáváním medu. V závěru obou
termínů Letní školy jsme si pochutnali na vynikajících „sponzorských“ špekáčcích od pana
Houžvičky, které jsme si opekli na školní zahradě.
Bezprostřední ohlasy dětí i rodičů ukazují, že se prázdninová škola podařila a mnoho
dětí (celkem jich bylo 45) věří, že se bude konat i během příštích prázdnin. Velký podíl na
spokojenosti dětí mají i paní kuchařky ze školní jídelny, jejich svačinky i obědy byly
výborné.
V neposlední řadě musíme
poděkovat sponzorům, bez kterých
by se Letní škola nemohla pořádat za
tak příznivých finančních podmínek
pro rodiče. Poděkování patří panu
Houžvičkovi - Rancherské speciality
z Jestřebic - který dodal maso, šunku
a jiné suroviny do školní kuchyně na
obědy a svačiny pro účastníky. Za
finanční příspěvky velice děkujeme
společnosti T.S. Capital, s.r.o. Praha, společnosti Pronovo České
Budějovice, p. Lucii Pouzarové a v
neposlední řadě i MAP ORP Votice.
Doufám, že příští prázdniny se nám podaří Letní školu opět uspořádat a dětem
ukážeme, že i další předměty mohou být zábavné.
.
Text a foto B.Kocourková

.
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září
2021.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června
2022.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října 2021 a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí
v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí bude žákům předáno v pondělí 31.
ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od 28. února do 6.
března 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. Pátek 15. dubna
2022 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000Sb. Hlavní prázdniny
budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1.
září 2022.
****************************

… naše spolky nezahálejí…

AKTUÁLNĚ ZE SOKOLA
s radostí jsme přijali zprávu o přidělení dotace z Fondu sportu a
volného času Středočeského kraje na pořízení střešní krytiny a
opravu krovu budovy sokolovny
- výše příspěvku činí 300.000,- Kč
k realizaci obnovy střechy a krovu by mělo dojít na jaře 2022
-

-
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DĚTSKÝ DEN V MILIČÍNĚ
V neděli 1.srpna se na hřišti pod sokolovnou konal Dětský den. Vzhledem k okolnostem
letošního roku byl termín o dva měsíce posunut, ale určitě stálo za to si počkat.
Nejprve nás trochu pozlobilo počasí, předpověď na neděli byla přímo hrozivá, ale
nakonec se umoudřilo a odpoledne jsme dokonce zahlédli modrou oblohu a sluníčko. Na
děti čekaly oblíbené disciplíny - např. házení míčky na cíl, skládání obrázků, chůze na
chůdách, prolézání tunelem, bublifuk, střelba ze vzduchovky a mnoho dalších. Nechyběla
ani oblíbená cukrová vata a malinovka. Celé odpoledne se nezastavila Katka od Kobrčů,
která dětem malovala na obličej nádherná přímo umělecká díla.
Příjemným zpestření byla ukázka výcviku a činnosti policejních psů, kterou předvedl p.
Pavel Pečenka. Spolu s ním nám ukázal v akci záchranářského psa p. Pavel Beran. Oba
pánové velice profesionálně
promluvili k dětem i dospělým a
předvedli umění své i svých
čtyřnohých kamarádů. Velice jim
děkujeme za vstřícnost a ochotu
věnovat svůj volný čas dětem.
Závěrem
bychom
chtěli
poděkovat všem, kteří nám
pomohli připravit odměny pro
děti. Jmenovitě - Obecní úřad
Miličín,
manželé
Šímovi,
Jaroslav Bada, Hana Nováková
a včelaři – p. Dvořák, p.
Břevčinský,p.
Přenosil,
p.
Zadák, p. Písařík.
Další akcí na hřišti bude 20. ročník volejbalového turnaje, který se koná v sobotu
21.srpna. Přijďte podpořit výkony sportovců a dát si dobré pivo nebo bramborák.
Text a foto za Točevovu ulici I. Čeňková

Termíny plánovaných akcí v naší obci:
21.8. – Tradiční volejbalový turnaj o pohár starosty obce;
registrace ses.Čeňková, tel.: 724303694
28.8. 2021 – Finále benešovské hasičské ligy – Malovice 12:45
- v 19:00 - Loučení s létem + afterparty BNL 2021- Malovice
4.9.- pouťová zábava – hřiště (sokolovna při nepříznivém počasí)
4.9.- dětský den v Petrovicích 13:00
18.9. – Nohejbalový turnaj; registrace br.Kobrč, tel.: 723208835
9.10. – premiéra nové divadelní hry ochotnického souboru
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STEZKA ČEŇKA KRAUPNERA MÁ ZČÁSTI ZMĚNĚNOU TRASU
Na základě žádosti OÚ Miličín došlo Okrašlovacím spolkem k vyznačení změny
části trasy Stezky Čeňka Kraupnera od posledního zastavení stezky ke hřbitovu
(viz zelená linka na obrázku).

Náhled celé trasy a označení stezky

Důvodem žádosti OÚ Miličín je bezpečnost turistů, neboť podle původní trasy by
lidé chodili mezi různými hromadami materiálu v deponii pod lomem a dále pro
turisty není vhodný silniční provoz po ješetické silnici k Novoměstskému rybníku od
odbočky k lomu. Po písemné korespondenci došlo k úspěšnému jednání a poté
Okrašlovací spolek provedl vyznačení nově dohodnuté změny, což dokazuje i
fotodokumentace, která je na facebooku Okrašlovacího spolku.
Text a foto J.SlabáJanoutová za Okrašlovací spolek Miličín
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MALOVICKÉ HASIČSKÉ OKÉNKO
Během července pokračujeme v bojích na Benešovské hasičské lize. Bohužel se nám
poslední soutěže ne úplně vyvedly, takže o to víc musíme zabrat v srpnu. Čeká nás ještě
5 soutěží včetně finálového kola v Malovicích v sobotu 28.8. Zároveň po soutěži
připravujeme večerní diskotéku pod širým nebem, kterou pojmeme jako Loučení s létem.
Budeme rádi, když si s námi přijdete užít poslední prázdninový víkend.
Zbývající soutěže BNL: 7.8. Načeradec (noční), 14.8. Makov + Jankov (noční), 21.8.
Miřetice, 28.8. Malovice.

Průběžné pořadí BNL po 4 kolech:
Muži: 1. Sedlčany 58 b., 2. Zdislavice 49 b., 3. Bezděkov p. Tř., Drahňovice 40 b...11.
Malovice 20 b.
Ženy: 1. Dalovy 42 b., 2. Martomice 34 b., 3. Ratměřice 33 b., 4. Malovice 28 b.
3. kolo Benešovské hasičské ligy – Daměnice 10.7.
I přes zdravotní komplikace, které potkaly zhruba polovinu týmu, jsme v sobotu 10.7.
vyrazili na 3. kolo BNL do Daměnic. Chybička vzadu a dvouvteřinový prostřik na levém
proudu stačil klukům pouze na 9. místo s časem 18,80 (PP 17,94). Holky měly s časem
18,51 (PP 18,01) dobře našlápnuto na bednu, ale nakonec z toho bylo "jen" bramborové
4. místo.
4. kolo Benešovské hasičské ligy – Chářovice 17.7.
Den blbec aneb když to nejde, tak to nejde (slušně řečeno). Přesně to jsme si prožili
uplynulou sobotu na 4. kole BNL v Chářovicích. V týdnu si kluci dojeli okouknout
promáčenou dráhu, potrénovali a všechno vypadalo růžově. Jenže na
soutěži...připravíme základnu, Eliška dává povel k nastartování mašiny, Petr za to bere
a...NIC! Chvilku se snažíme najít závadu ale bohužel. Čas vypršel, my si balíme svoje
saky-paky a jdeme od válu. Nakonec za to může vypadlý pastorek ve startéru.
.
Pokračování na další straně.
7

Kluci z Makova nám ochotně půjčují svůj stroj a my si zaběhneme alespoň útok mimo
soutěž. Holky tedy taky musí běžet s půjčenou mašinou. Odbíhají od základny, perfektní
voda, která však až k proudům nedojde. Ozve se totiž rána a praskne béčko za mašinou.
To je pech...ale což, svět se nezboří. My si teď dáme pár víkendů oddych, nabereme síly
a v srpnu na to jdeme od znova.
A ještě jedna věc, která přebila všechno to špatné, co se ten den stalo. Když se nám
rozbila mašina, okamžitě přišlo několik týmů a nabídlo se, že nám bez jakéhokoliv
problému půjčí tu svojí. Opravdu velké DÍKY všem. Je vidět, že jsme jedna velká parta.

Text a foto Karel Trefil
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INFORMACE ZE ZELENÉHO TRÁVNÍKU
Jak již bylo v předešlém zpravodaji zmíněno, rozehraná soutěž ve
fotbale byla předčasně ukončena a hledání náhradních a
výsledných variant bylo zdlouhavé.
Prvotní zprávy, že soutěž bude v podstatě anulována a začne se
soutěž nová v nové sezoně, byly následně trochu změněny. Díky
tomu, že několik týmů po pandemii ukončilo činnost, byly
jednotlivé skupiny upraveny a našim borcům, jelikož v nedohrané sezoně pevně zakotvili
ve své skupině na místě prvním, byl nabídnut postup do třídy vyšší. Tato nabídka byla
s radostí přijata, vždyť jsme se nadřeli a proto v sezoně 2021/2022 můžete našim
fotbalistům fandit ve III. třídě skupiny A.

PETROVICE

Tradiční pochod Kanape v Petrovicích.
V sobotu 3. července se v Petrovicích konal již 18.
ročník pochodu Kanape. Sice trochu opožděně –
většinou se koná začátkem května – nicméně
pochodníci si určitě nestěžovali. Počasí vyšlo, trasy
byly hezké, řízky byly velké a hlavně výborné - co
více si přát. Les Javorný, Zhoř, Nová Ves, Váchův
Mlýn a hasičárna v Petrovicích jako start i cíl. To byl
letošní pochod. 100 velkých pochodníků drželo za
ručičky 28 malých pochodníků, tři úplně malé
pochodníky pak vezly 3 kočárky, které tlačily 3 udýchané maminky. Do toho lítalo sem
tam 6 pejsků. Ti naběhali určitě víc než 11 km. Tak byla dlouhá trasa. Na trati se podle
všech informací nic zvláštního nestalo.
Pokračování na další straně.
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Dokonce ani Oli Votápková nezabloudila a přišla s ostatními včas! Ivanka Hronová se
sestrou Jaruškou a Marcela a Milan Heverovi zajistili občerstvení a řízky. Vše přísným
zrakem dozoroval a pivo točil Pavel Hron alias Bobeš. Všichni chválí a děkují. Stejně tak
poděkování celému organizačnímu týmu.
Zeptali jsme se také jedné z účastnic, paní chalupářky Ivety Hruškové z Petrovic, jak
se jí líbil pochod a trasa.
Jak se vám líbil pochod ?
Pěkný, viděli jsme zase kousek petrovického kraje, kam se normálně nedostaneme.
Nejsme místní, proto každé takové poznání nás velmi těší. Šli jsme celá rodina – jen
pejska jsme nechali doma, protože je hrozný divoch. Stačilo, že jsem musela tlačit kočárek
s mým špuntem, který zatím moc krůčků neudělá. Do toho dcera Veronika vítala každý
fáborek vyznačující trasu. Opravdu pěkný zážitek.
Chtěla byste něco vzkázat organizátorům ? Třeba návrh na zlepšení nebo inspiraci ?
Já bych chtěla hlavně chválit,jen… Jestli mohu, hrozně těžko se tlačí kočár trávou vysokou
nebo kamením jako loni. Zkrátka my s kočárkem a úplně malými dětmi jsme tady také 😊

Tak se budeme těšit na příští rok, kdy nás, doufejme, bude hřát jarní sluníčko roku
2022!
-td-

SDH Petrovice – 110. výročí založení sboru
23. července 1911 bylo na zakládající schůzi za přítomnosti 21
občanů rozhodnuto o zřízení sboru hasičského. První stanovy
Sboru dobrovolných hasičů v Petrovicích byly uznány výnosem
c.k. místodržitelstvím království Českého dne 24. srpna 1911 a
sbor patřil do hasičské župy Tábor a okresu Mladovožického.
Historii sboru jsme si připomínali na výročních soutěžích sboru.
Poslední byla dne 10. června 2011 pod rybníkem Silničník za účasti 23 družstev, kdy jsme
oslavili 100. výročí založení. Samozřejmě jsme podporovali všechny okolní sbory účastí
na soutěžích spojených s výročím založení jejich sborů. Okrskovou hasičskou soutěž
jsme pořádali 23.5.2015 za účasti 37 družstev.
V uplynulém desetiletí jsme pořádali pravidelně listopadové taneční zábavy a hasičské
bály, dále masopustní průvody obcemi a večer dobrovolníci připravili zábavné scény na
sále. Pro děti jsme připravili dětské dny v závěru letních prázdnin a mikulášské nadílky
spojené s rozsvícením vánočního stromu. Každoročně organizujeme Kanape pochody,
letos již 18. ročník. Připravili jsme hranice na pálení čarodějnic a postavili máje
v předvečer prvního máje.
.
Pokračování na další straně.
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V uplynulých dvou letech jsme v důsledku COVID omezením posunuli stavění máje na
svatodušní svátky.
Podíleli jsme se na rekonstrukci hasičské zbrojnice a starého hasičského skladiště
postaveného v roce 1921. Do venkovního výklenku jsme umístili sošku patrona hasičů svatého Floriana. Významně jsme investovali do údržby techniky, nákupu nových dresů,
savic a požárních hadic pro útok a štafetu. Dne 27. října 2018 jsme k výročím 100 let
vzniku Československé republiky a 700 let první zmínky o Petrovicích (1318) zasadili u
pomníku padlých ve světových válkách dvě lípy a poseděli u hasičské zbrojnice.
Založení sboru jsme si připomněli přesně v den založení sboru na členské schůzi
23.7.2021. To byla příležitost po dlouhé době k příjemnému setkání nejen u výtečného
guláše a pikantních řízků.
Děkujeme všem členům, spoluobčanům, Obci Miličín a Klas a.s. za přízeň, finanční a
materiální podporu. Určitě se setkáme u příležitosti 111. výročí založení sboru
v Petrovicích v příštím roce.

Text J. Brožek starší
Foto archiv SDH Petrovice
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SDH PETROVICE
zve děti a dospělé na tradiční dětský den, který se bude konat dne 4.9.2021 od 13:00.
Místem společného setkání bude petrovická náves.
Co vše u nás uvidíte a zažijete?
 zástupce

složek IZS
 zástupce pohotovostně eskortního oddělení PČR
 zástupce oddělení prevence PČR
 ukázku výcviku policejních koní
 ukázku výcviku policejních psů
 seznámení s výbavou profesionálních hasičů
....na programu budou i dětské soutěže. Občerstvení zajištěno.
Upřesňující informace naleznete na plakátech a v místním rozhlasu.
Těšíme se na Vás. SDH Petrovice

HÁDANKA
Víte, kde se u nás nacházela pivnice Jana Černého?
Odpověď naleznete na poslední stránce našeho zpravodaje.

Zdroj internet: aukce pohlednic.
12

KDEPAK TY DNEŠNÍ POUTĚ – TO SE ANI POUTÍ NEDÁ NAZVAT!
Na place stojí jedna střelnice, jedny houpačky, vedle prodává dědek cukrovou vatu
nebo turecký med – okolo okounějí tři nebo čtyři znudění kluci - a to je celá pouť!
Měli jste však vidět dřívější, předválečné poutě!
To byla krása! Ten ruch a šum – hvízdání, troubení, halekání trhovců, až uši zaléhaly.
A do toho flašinety u houpaček a kolotočů.
Pětičlenná parta kluků, k níž jsem patřil i já, se hned ráno hlásila u principála od
kolotoče, abychom mohli kolotočem točit.
Tenkrát se kolotočem točilo ručně. Nahoře byl ochoz a po zaznění zvonce se čtyři kluci
opřeli do břevna a točili kolotočem tak dlouho, než flašinet přehrál písničku a zvonec dal
znamení k zastavení. Bylo to něco na způsob žentouru.
Ale – s vámi je těžká řeč – vy žentour již také neznáte…
Tak jsme – vždy čtyři kluci – točili a pátý se za odměnu svezl na koni, na žirafě nebo
na labuti – dle své chuti. Pak šel zase točit a svezl se další a tak jsme se střídali.
Když nás to omrzelo, předali jsme točení jiným okounějícím klukům.
Během času točil k naší nelibosti koník – a měli jsme utrum. Potom jsme museli za
svezení platit, ale na to nebyly peníze. Každý z nás žmolil v kapse tři, čtyři krejcary, kdo
měl pětník, byl považován za kapitalistu.
No a ten náš krejcar jsme nemohli promrhat na kolotoči, když jedno svezení krejcar
stálo. Vždyť se nám nabízely jiné možnosti: třeba pendrek nebo sladké dřevo – také sis
mohla za krejcar koupit velikou, láčenou okurku a za halíř sis mohl vypít hrnek okurkového
láku. To nás ale bába honila od okurkového sudu dál, protože jak jsme ten lák nenasytně
a labužnicky chlemtali, tekl nám přes bradu zpátky do sudu, což bába považovala za
nehygienické.
Někteří kluci lačnili po cukrových špalcích, které bylo možno v puse půl hodiny cucat
nebo po perníkových a jiných cukrářských výrobcích. Po takových mlsech jsem já, synek
z cukrářské rodiny, nebažil.
Takové věci mě nelákaly, těch jsem měl doma dost a ve škole jsem cukroví vyměňoval
za výrobky uzenářské s dětmi řezníků. Proto jsem se točil spíše kolem stánků s koňskými
vuřty, salámy a párky.
Také tam jeden děda prodával koňské jaternice.
Taková koňská jaternice, dlouhá jako Lovosice, stála dva krejcary. Nevím, jaké byly
chuťové kvality této jaternice, jen se pamatuji, že snad v ní jakýsi strejc našel pořádný kus
hadru. Rozhořčeně ukazoval prodavači obsah jaternice, mávaje mu hadrem před nosem.
Dědek však reklamaci neuznal a strejcovi klidně odpověděl: „No - a co chcete – snad vám
tam za dva grejcary nedáme herbábný punčochy?“
Pokračování „pouťového“ vyprávění ze spisu Městečko mého mládí naleznete
v dalším výtisku našeho zpravodaje.
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ODPADY
Nekonečné téma
Stále probíhá čipování popelnic. Jak již jsme psali, vše bude probíhat postupně tak, jak
se bude dařit „ulovit“ právě vaší popelnici na ulici. Pracovníci obce obcházejí Miličín i
osady vždy v pátek při svozu. Nenajdete-li svou popelnici očipovanou, stane se tak
v dalším týdnu nebo budete kontaktováni z obce a informováni o dalším postupu. Díky
našim zákonodárcům je bohužel stále plno otazníků v nastavení plateb a ani na místech
povolaných není výklad nových vyhlášek jednotný. Jakmile se vše ujasní, budeme vás
informovat o způsobu a výši plateb od 1.1.2022. Prozatím nám čipování pomohlo k
narovnání a zpřehlednění fakturace mezi svozovou firmou a obcí.
Velkým problémem nadále zůstává odkládání tříděného odpadu mimo kontejnery. Je
potřeba si uvědomit, že se jedná o přestupek, rozfoukané papíry a plasty dělají nepořádek,
kartony namočené deštěm jsou znehodnoceny a svozová firma je nechce odebírat. Věřím,
že většina z vás ví, že krabice mají být rozebrané nebo rozřezané, PET lahve sešlapané
tak, aby se do kontejneru
vešlo co nejvíce tříděného
odpadu. Kontejnery jsme na
mnoha místech již přidali, ale
to pochopitelně nejde do
nekonečna. Snažíme se najít
další řešení, jak naložit
s tříděným odpadem, aby
neznečišťoval naše okolí, ale
každý musíme začít sám u
sebe. Je velice smutné, když
musíme
řešit
například
znečištěný kontejner na
nápojové kartony v Záhoří,
do kterého někdo vyhodil
hlínu, trámy a stavební
odpad. Dělat takové věci mi
přijde vážně přes čáru.
Je
potřeba
opravdu
přemýšlet a uvědomit si, že odpad není problém obce, ale nás všech. Nikdo nepotrestá
obec tím, že udělá nepořádek nebo se bude chovat bezohledně. V konečném důsledku
zaplatí obec vše z peněz nás všech. Když jí to bude nadměrně finančně zatěžovat, kde
vezme peníze? Zase od nás všech!
„Jaký si to uděláš, takový to máš,“ zpívá se v jedné populární písni a myslím, že to tak
je. Pojďme si to tedy udělat pěkný, vždyť tu žijeme všichni spolu.
Abych to trochu odlehčil, přeji nám všem mnoho zábavy při vybírání produktů, jejichž
obaly bude snadnější likvidovat a spoustu legrace při jejich třídění.
Václav Karda, starosta
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LUŠTĚNKA PRO NAŠE DĚTI
+
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STŘÍPKY Z OBCE
 Na OÚ se vybírají poplatky za odběr vody, bližší informace na tel: 317802260.
Pokud je to možné, použijte platbu na účet č.ú.: 5728121/0100.
 V prostoru lomu a Kalvárie budou rozmístěny nové informační cedule. Kvůli
opakovaným problémům s vjížděním vozidel do této lokality, jsme byli nuceni
rozmístit na některých místech přírodní zátarasy nebo závory. V několika místech
byly instalovány nové lavičky. Ty nám dělají radost větší. Pokud máte nápad kam
ještě nějakou lavičku osadit. Dejte nám vědět. 
 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. Několik nálezů již bylo
učiněno. Za darované či propůjčené materiály děkujeme.
 V naší obci dochází opakovaně k projevům vandalismu, žádáme rodiče o
výchovné a preventivní působení na své děti. Tyto projevy nelze tolerovat.
Stále se opakuje nepořádek kolem laviček a na sportovištích.
Važme si toho, že jsou volně přístupná a neničme jejich zařízení. Pošpiněné,
poškrábané nebo dokonce rozlámané stoly a lavice bohužel nejsou vyjímkou.
 Mikroregion má nové video o plánované cyklostezce.
https://www.youtube.com/watch?v=t_Y0CBoLF_Y
 Další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu

Naši milí čtenáři, omlouváme se za opožděné doručení srpnového
Miličínského zpravodaje! Věřte, že jeho zpracování nám zabere nemálo
času a v období dovolených je to ještě o něco složitější…
Děkujeme za pochopení a přejeme pěkné počtení.
Budeme potěšeni, pokud i vy nám příště zašlete svůj příspěvek.

Odpověď na otázku zní: Jedná se o patrový dům č.p. 138, který stojí v horní části náměstí
v Miličíně. V minulosti se zde nacházel třeba hostinec „U Šišků“, holič nebo i školní jídelna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.8/2021. 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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