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Z OBCE
Řešení problémů kolem dopravy, které se přímo nebo
nepřímo dotýkají naší obce je stále dost. O úpravách státní
silnice 1/3 jsme psali již v předešlých vydáních zpravodaje,
jednání stále pokračují, projektování a zpracování podkladů
také, takže vše je v běhu. Projekt úpravy parkoviště u
hotelu se několikrát vrátil zpět z důvodu připomínek Krajského úřadu
Středočeského kraje. Připomínkované detaily se dořešily s projektantem a vše je
zpět na schválení Krajského úřadu. V podstatě se jednalo pouze o upřesnění
umístění některých značek ve vztahu ke stávajícím normám, popřípadě umístění
těchto značek tzv. na vyjímku, která je nutná vzhledem k množství výjezdů a
stávajícího dopravního značení v dané lokalitě. Bohužel se vše protahuje a hrozí,
že úprava bude probíhat nakonec někdy v době letních prázdnin. Nástřik
vodorovného značení a ostatní úpravy budou vyžadovat, na nezbytně nutnou
dobu, uzavírku celého parkoviště a to bude v době největšího provozu
nepříjemné, ale budeme se s tím muset poprat.
Další velké téma, které je tak říkajíc na stole, je obchvat Miličína. Na dalších
stránkách uveřejňujeme oficiální informaci ŘSD a společnosti Sagasta s.r.o, která
má zpracování návrhu variantního řešení obchvatu na starost. Jelikož mapka
návrhů je po zmenšení do formátu zpravodaje špatně čitelná, je možnost si ji
prohlédnout na stránkách obce nebo na nástěnce OÚ. Jedná se o prvotní návrhy,
o kterých již dnes víme, že bude nutné je dále upravovat. O dalších jednáních a
jejich výsledcích budete včas informováni.
.
Václav Karda, starosta obce
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Obchvat obce Miličín
„I/3 Miličín, obchvat; technicko-ekonomická studie“
Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR zadala veřejnou zakázku
na zpracování studie vyhledání možných variant obchvatu obce Miličín s názvem „I/3
Miličín, obchvat; technicko-ekonomická studie“. Zpracovatelem studie je společnost
Sagasta s.r.o.
Cílem studie je prověřit územně průchodné a technicky proveditelné varianty vedení trasy
přeložky I/3 mimo zastavěné území obce a eliminovat nepříznivé směrové a výškové vedení
stávající trasy silnice. Tyto navržené varianty budou posléze posouzeny z ekonomického
hlediska, hlediska životního prostředí a ochrany přírody a krajiny. V současné době jsou
společností Sagasta s.r.o. prověřovány varianty obchvatu obce Miličín po východní i
západní straně od obce a projednávány se zástupci dotčenými obcemi a OŽP
Středočeského kraje.
Na vybranou variantu bude zpracováno ekonomické hodnocení stavby (modelem HDM-4)
dle metodiky pro posuzování ekonomické efektivity staveb dopravní infrastruktury.
Studie bude po jejím dokončení na základě jejích závěrů sloužit pro rozhodování o další
přípravě obchvatu a to mimo jiné také v kontextu s přípravou středočeského úseku dálnice
D3. Příprava dálnice D3 zvažovaným záměrem obchvatu Miličína rozhodně není dotčena a
pokračuje v plné intenzitě. Důvodem pro zadání studie byla významná rizika možného
zdržení přípravy D3 spolu se stávající neúnosnou situací na silnici I/3 zaviněnou především
vysokými intenzitami provozu na ní. Paralelně s přípravou chybějícího úseku dálnice jsou
na stávající silnici I/3 postupně realizovány stavby, které mají za cíl alespoň částečně zvýšit
bezpečnost a plynulost dopravy do doby realizace dálnice. Jedná se o modernizaci úseku
Mirošovice – Benešov, okružní křižovatky Červené Vršky a U Topolu včetně chystané
modernizace úseku mezi nimi a obchvat Olbramovic. Průjezd Miličínem tak zůstane
posledním na celém tahu silnice I/3.
V případě rozhodnutí o další přípravě záměru bude studie sloužit pro vymezení koridoru
v ÚPD a jako podklad pro další projektovou přípravu počínaje procesem EIA, tj. posouzení
záměru z hlediska vlivu na životní prostředí. Podkladem pro proces EIA budou kromě studie
možných variant tras obchvatu obce Miličín i další podklady a studie (např. biologický
průzkum, hluková studie, exhalační studie, průzkum vodních zdrojů a další).
Stavba obchvatu může být umístěna až následně po zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí (DÚR), která zohlední závěry z procesu EIA a následně vydáním právoplatného
územního rozhodnutí (ÚR). Do té doby se jedná pouze o návrhy tras, které jsou postupně
zpřesňovány.
Aktuálně zpracovávané varianty řešení jsou patrné ze situace, viz příloha. Jedná se pouze
o pracovní výkres k aktuálnímu datu rozpracování 05/2021. Některé varianty tras budou
ještě upravovány dle závěrů z projednání s DOSS.
V Praze 24. 05. 2021

ŘSD ČR + Sagasta s.r.o.
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ŠKOLKA
Dne 30.4.2021 proběhl v MŠ Miličín „čarodějnický
den“. Předškolní děti a paní učitelky se převlékly za
čarodějnice a čaroděje a společně si užily den plný
kouzel, překvapení a legrace.
Nejprve si vyrobily z marcipánu a sušenek „kamaráda
pavouka“ a potom se pustily do plnění čarodějnických
úkolů. Na čaroděje a čarodějnice čekalo kouzlení
podle připravených a vytištěných receptů z Knihy
kouzel a lektvarů. Došlo i na vymýšlení vlastních
lektvarů různých názvů a ingrediencí, kdy byl vybrán jeden lektvar, který si čarodějové a
čarodějnice připravili společně z „opravdových čarodějnických přísad“. Zvítězil „Lektvar
neviditelnosti“.
Nechybělo také létání a tanec s čarodějným koštětem při čarodějnických písničkách.
Naštěstí nikdo nikam neuletěl, všichni vzorně létali podle předpisů a tak mohly „vrchní
čarodějnice“ na konci dopoledne slavnostně rozdávat malým čarodějům a čarodějnicím
„letecké průkazy na koště s vlastní čarodějnickou přezdívkou“.
Bohužel se „čarodějnického dne“ v MŠ mohly zúčastnit jen nejstarší předškolní děti (z
důvodu opatření ohledně COVID 19) a tak, aby to ostatním mladším dětem nebylo líto,
„vrchní čarodějnice“ připravily na ven „čarodějnickou stezku s úkoly“ na hoře Kalvárii,
kterou si mohly se svými rodiči v jimi zvolené době projít a vyzkoušet všechny děti.
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DĚTSKÝ DEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V úterý 1. června 2021 uspořádali žáci deváté třídy Dětský den pro celou základní
školu. Konal se od druhé vyučovací hodiny na hřišti a na školním dvoře.
Soutěžící děti dostaly předem natištěné kartičky se svým jménem a s názvy disciplín.
Každý deváťák připravil nějakou aktivitu: skákání v pytli, házení na cíl, běh
s míčkem na lžíci, poznávání zvířátek, názvy v angličtině, cviky ruka-noha, opičí dráhu,
morseovku, hledání míčku. Splnění se potvrdilo do kartičky, kterou na konci děti vyměnily
za lízátko a přesnídávku v kapsičce.
Děti z prvního stupně byly skvělé a šikovné, při drobných problémech jim deváťáci
pomohli úkoly splnit, takže každý získal odměnu. Zapojili se i někteří vyučující, takže i je
čekala malá sladkost. Na druhém stupni se ale našlo jen málo aktivních soutěžících.
Také díky krásnému počasí se Dětský den vydařil a všichni odcházeli domů spokojení.
Zprávu sestavili žáci 9. třídy

SBĚR PAPÍRU,hliníku a víček (kov i plast)
9. 6. - 10. 6. 2021 na školním dvoře ZŠ Miličín
Sbíráme noviny, časopisy a letáky, popř. kartón,
- balíky noste pevně svázané.
9. – 10. 6. od 7:30 hod. do 8:00 hod.
+ odpoledne (hlaste v družině)

INFORMACE ZE ZELENÉHO TRÁVNÍKU
Kvůli všeobecně známým důvodům se bohužel nerozeběhla rozehraná soutěž nižších
tříd ve fotbale. Naši borci se však přihlásili do pohárových utkání, která mají být jakousi
náhradou a přípravou na soutěž nadcházející. Ta snad již poběží v řádném termínu a
režimu, v jakém jsme zvyklí. V této soutěži si nevedou zle, o tom snad příště, ale to, že
se nehraje klasická soutěž neznamená, že se neděje nic velkého. Na členské schůzi
odstoupil po 25 letech z funkce předsedy klubu pan Jaroslav Dvořák. Za toto čtvrtstoletí
přispěl nemalou měrou k úspěchům klubu a díky jeho péči o celý areál máme čím se
chlubit. Za tuto činnost mu patří veliký dík a věříme, že i nadále bude v práci kolem
fotbalu nápomocen. Na jeho místo nastupuje pan Ondřej Mládek, kterému přejeme
mnoho zdaru v nové pozici, věříme, že na práci předešlého předsedy naváže a
miličínský fotbal dospělých i mládeže se posune dál, tím správným směrem, jak si
všichni přejeme.
Za TJ Sokol Miličín z.s. Václav Karda
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ÚRYVEK Z KNIHY MĚSTEČKO MÉHO MLÁDÍ AUTORA JOSEFA NOVÁKA
Jen co je pravda, nikde nebylo tolik rázovitých lidí tak jako u nás. Všechny jsme je, my,
děti, znaly, o všech jsme věděli, zda jsou přátelé dětí, či zda se před kterým máme míti
na pozoru.
Například před starou Folmankou. To byla totiž stará čarodějnice.
Měla jen jednu nohu a žila v chalupě sama na výměnku. Dceru měla provdanou za
zámožného hospodáře.
Děti přímo nenáviděla.
Již jako batolata, když jsme brnkali fazole pod jejími okny do jamek, nesnesla naše
štěbetání a z oken nám do jamek vyprazdňovala obsah nočníku a její nadávky na nás jen
pršely.
Strach jsme z ní míti nemuseli, když měla jen jednu nohu, ale ona občas obsah nočníku
vychrstla i na nás.
Všechny děti Folmanku proto nenáviděly a svou nelásku projevovaly aspoň tím, že házely
kamením do koruny vlašského ořechu, který stál u rohu její chalupy.
To již se rozumělo samo sebou: Který kluk měl náhodou kolem její chalupy cestu, popadl
kámen a hodil do koruny stromu. Baba pak z okna zrovna sípala: „Táhneš! Ať ti máma dá
nažrat shnilých brambor, když máš hlad!“
Byla z toho vždy legrace.
Folmanka byla ku všemu silně krátkozraká, nic si pořádně ani nemohla ukuchtit, často,
když rozpustila v kastrolu máslo nebo sádlo, za chvíli na to zapomněla a v domnění, že
v kastrolu je špína, vylila omastek také z okna do našich jamek.
Občas – tak třikrát za týden – ji navštívila její provdaná dcera. Přinesla šunku, vína i jiné
dobroty. To potom slavily obě hody.
Manžel té dcery neměl o ničem ani potuchy. Také by to netrpěl, protože to byl strašně
šetrný člověk. U nich doma se ke kávě nesměly kupovat housky – a našel-li někde se
povalovat kůrku chleba, byl oheň na střeše. Zrnkovou kávu u nich nevařili. Pražilo se žito.
Jednou Folmanka zjednala Pepíka Jeřábka, aby jí naštípal zásobu dřeva na podpal. A
zrovna ten den přišla k ní zase dcera s napakovanou taškou a nastalo obvyklé hodování.
Bába již měla špatné zuby, kůrky od chleba odkrajovala a dávala stranou. Nakonec
všechny kůrky smetla do tašky.
„Dones to, Márinko, domů Francovi. On to sní ku kafi!“
Tak Franc (zeť) také nikdy nepřišel zkrátka.
Nu – a tak ten Pepík Jeřábků štípal dříví a když ženské skončily hodování, dala dcera
zbytky na talíř a donesla mu je k obědu. Stará vyhlížela z okna a zdálo se jí toho na talíři
moc – proto na dceru z okna volá: „Márinko, nedávej mu tolik! Hladový člověk, když se
moc nají, tak zeslábne! On by mi toho potom málo naštípal!“………………………….
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Sokolovna Miličín od 19 hodin
- přijďte oblečeni do barev trikolory
PROGRAM: sestřihy z masopustů za 25 leté období
- sokolské pyramidy
vše za dodržení vládních nařízení - POJĎME SE KONEČNĚ SEJÍT
A MÁME TU ČERVEN…

České jméno měsíce červen je odvozováno různě. V červenání ovoce a jahod v
tomto měsíci, nebo od červenosti vůbec nebo od červů, kteří v tomto období dělají
škody zvláště na štěpích a ovoci. Erben odvozoval původ slova červen od
červenosti růže šípkové, která v červnu nejbujněji kvete
Co se v červnu vylíhne, velmi často pohyne.
Co vyroste v červnu na louce za den, roste jindy po týden.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Červen červený jako z růže květ.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Letní obrázek
nakreslila Barbora
Pazourková ze
druhé třídy
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MÁJ V PETROVICÍCH
Tak v Petrovicích stavěli májku. Holky za ten rok,
co nebyla žádná akce, vyrostly do krásy přímo
skvělé. Na čerstvě vytažených stolech se usmívají
na jarní sluníčko a očima hledají, kde jsou jejich
kluci. Jestli nemají záda zlomená pod tíhou májky
nebo do sebe nelijí nějak moc piva. Kovářský mistr
společně s elektrikářským si pivo také užívají, jak je
vidět na fotce. Hodnotí, co se děje a pozorují
nemotory, jak neobratně staví májku. To oni byli jiní
kabrňáci! Co byli, oni jsou! Jen se teď už trochu drží
stranou. Ivanka Hronová vyndává z udírny
klobásky. Zkrátka všem je fajn, že se zase sešli.
Pivo došlo, nevadí, zajelo se do Jiřetic. Na pana
Holánka se dá spolehnout. A čerstvě postavená
májka to všechno dozoruje ze své výšky.
Ovšem dlouho si své výšky a krásy neužila.
Někdy k páté hodině ranní uslyšela nejprve hrozný
rachot motorové pily, pak ostrou bolest a poté už
jen smutný pád k zemi. Věnec jí vzali, špičku uřízli
také. A ještě ji popsali šerednými cizími znaky. Takhle dopadla ta jarní princezna. A teď
už jen leží za hasičárnou a schne. A jak jdu kolen, slyším její hlas „Kde byli mládenci, co
mne měli hlídat?“
Mnoho bylo slov a důvodů proč májka spadla.
Že to byla mimořádná akce, a to se přeci
neporáží, že my stavíme na 1. máje a ne o
Svatodušních svátcích, že je covid a akce nebyla
hlášená, že se poráží jen do půlnoci, a další..
Pravda je, že jiný kraj, jiný mrav. V Oldřichově to
je jinak než v Nemyšli a v Petrovicích zase jinak
než v Noskově. Jenže vzdálenost už dneska
nehraje roli. Když komando s pilou nasedne do
auta, objede za chvilku 10 obcí. Ve výsledku asi
platí, že kdo si postaví májku, musí si jí ohlídat.
A povětšinou hlídají mladí kluci. Ono to ani jinak
nejde. Těžko budu honit někoho ze spokojených
důchodců s bolavými koleny a přídělem hrstičky
prášků, aby stál do rána stráž u májky. No, ještě
mne napadlo, jestli nepožádat o hlídání ty hezké
mladé holky. Třeba by byly úspěšnější.
-td-
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BRIGÁDA
Jistě všichni znáte píseň, ve které se zpívá:
„… orej máti, orej, práva nám vyorej.
Až nebudeš moci, až nebudeš moci sokola zavolej.“
Sokol již nějakou práci odvedl a nadále si ho nechávám v záloze, ale oslovit naše
“aktivní zálohy“ jsem si dovolil. 
Při údržbě veřejné zeleně jsem požádal o pomoc dobrovolnice z řad Dámského
klubu. Prosbu vyslyšely, zavolaly si a osm statečných žen s šikovností a chutí sobě
vlastní se vrhlo do nemilosrdného boje s plevelem. Výhodou v této nelehké době
byla i jejich proočkovanost a tudíž snazší zařazení do kolektivu bez dodatečného
testování. Svěřený úkol splnily na jedničku. Na konci brigády se našel čas i na malé
občerstvení. Slíbil jsem, že jejich pomoci nebudu zneužívat, ale rád jí příležitostně
využiji. Jejich pomoci si vážím a velmi všem děkuji.
Václav Karda starosta

foto V.K.
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CO NOVÉHO V KRAJI BLANICKÝCH RYTÍŘŮ?
Víte, že obec či město, ve kterém žijete, se nachází v turistické oblasti Kraj
blanických rytířů? Tato destinace se díky národní certifikaci v roce 2019 postavila po
bok známým turistickým oblastem jako jsou Český ráj, Šumava nebo Máchův kraj.
Pravda, Kraj blanických rytířů turisté sice zatím spíše objevují, ale díky dobré
dojezdové vzdálenosti od Prahy, pomineme-li pandemii covid-19, v posledních letech
stoupal počet návštěvníků v turistických cílech i počet přenocování v ubytovacích
zařízeních.
Za koordinací cestovního ruchu v turistické oblasti Kraj blanických rytířů stojí
stejnojmenný spolek. Vznikl v roce 2018 a sdružuje obce, spolky a podnikatele
v cestovním ruchu. Spolek navázal na projekt, který od roku 2005 rozvíjel Český svaz
ochránců přírody na Vlašimsku. Od té doby se počet členů a také území Kraje blanických
rytířů značně rozrostlo. Z Blaníku lze přehlédnout celé Vlašimsko, Voticko, ke Kraji
blanických rytířů se hlásí Zruč nad Sázavou a také Dolnokralovicko. Spolek zaměstnává
jednu manažerku, která pracuje převážně v terénu (kontroluje například stav naučných
stezek, zajišťuje distribuci turistických tiskovin apod.), zpracovává administrativu (na
jednotlivé projekty žádá spolek o dotace), komunikuje s infocentry, provozovateli
turistických cílů a podnikateli, pomáhá s vytvářením turistických balíčků (například
Společné vstupenky), vymýšlí obsah a náplň turistických tiskovin nebo třeba zajišťuje
obnovu informačních panelů v obcích. Její náplní práce je také, aby se o Kraji blanických
rytířů a jeho nabídce vědělo, turisté k nám přijeli, dostali odpovídající servis a utratili v
regionu nějakou „kačku“.
Kraj blanických rytířů provozuje webové stránky www.blanik.net s kompletní pravidelně
aktualizovanou nabídkou, sdílený kalendář akcí kalendar.blanik.net, interaktivní webovou
mapu mapa.blanik.net, facebookovou stránku Kraj blanických rytířů, facebookovou
skupinu Akce v Kraji blanických rytířů, youtube kanál Kraj blanických rytířů turistická
oblast a instagramový profil Kraj_blanickych_rytiru. Pro celou oblast zajišťuje propagaci
na regionální, krajské a národní úrovni, ať už na různých turistických serverech nebo
v tištěných a dalších médiích. Pro členy a partnery zajišťuje Kraj blanických rytířů
poradenský servis – umíme „na přání“ spolu se spolupracujícími odborníky z různých
oborů vymyslet a zrealizovat expozici, naučnou stezku, turistickou tiskovinu, akci, ale i
trasu výletu či dovolenou pro jednotlivce či skupiny, teambuilding, školní výlet či
prohlídku s průvodcem. Vyhlašujeme turistické soutěže, podporujeme regionální výrobce
a producenty pod značkou KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt ®,
spolupracujeme s národním geoparkem Kraj blanických rytířů na podpoře geoturistiky,
pořádáme tradiční cyklistickou vyjížďku Cyklorytíř a s naším rytířem se můžete setkat na
některých akcích – třeba právě ve Vašem městě či obci.
Pokračování na další straně
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Na jaře jsme dokončili aktualizaci webu, kalendáře a interaktivní mapy, zapojili se do
mobilních aplikací Na kole i pěšky a Geopark do mobilu, zajistili jsme sčítače
návštěvnosti do vybraných přírodních lokalit a vydali novou várku turistických tiskovin.
Už nyní si v nejbližším turistickém informačním centru a od poloviny června i na vašem
obecním úřadě můžete vyzvednout turistické tiskoviny, které vám pomohou naplánovat
výlet ve vašem okolí – Rytířské noviny, Tipy na výlety s dětmi, turistické mapy, tipy na
výlety do Zruče nad Sázavou a do Vlašimi, Geovýlety nebo třeba novou hledačku –
Questing se včelkou Medulkou Hulicemi. Mimochodem, také hledačky ve Voticích a ve
Vlašimi doznaly změn – tak je zkuste. Tiskoviny ke stažení najdete na webu
www.blanik.net.
Spolu s Mikroregionem Voticko pracujeme na projektu obnovy informačních tabulí na
Voticku. Nové infopanely v září nahradí zastaralé, které mnohde fungovaly i dvě
desetiletí! Do obcí přibyde také mobiliář, který nahradí zastaralý nebo doplní nekompletní.
Aktuálně pracujeme na nové strategii, abychom do budoucna obstáli v konkurenci, protože
nejen kvůli pandemii covid-19 se cestovní ruch zcela proměnil. Změnili se i turisté a
výletníci, jejich požadavky a představy o pohodové dovolené nebo skvělém výletu. Pokud
byste chtěli udávat směr, kterým se má Kraj blanických rytířů vydat, přijďte 24. června od
10 hodin ke „kulatému stolu“ ke strategii. Sejdeme se v Podblanickém ekocentru ČSOP ve
Vlašimi.
Pokud pracujete nebo podnikáte v cestovním ruchu, nebo se Váš spolek se v cestovním
ruchu angažuje či pořádá akci pro veřejnost, kontaktujte nás, určitě dokážeme svoje
aktivity propojit. Kraj blanických rytířů tu není „jen“ pro turisty, ale také pro místní.
Cestovní ruch rozvíjíme s přihlédnutím k možnostem regionu a k potřebám lidí, kteří zde
žijí.
Kraj blanických rytířů
www.blanik.net
spackova@blanik.net
601 584 778

Křížová cesta na
Kalvárii je jednou
z mále dochovaných
křížových cest v Kraji
blanických rytířů. Foto:
Jan Hocek
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Informace z Usnesení č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 26. 5. 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
Ověřovatelé zápisu: p. Štégr, p, Rytíř

Omluven: p. Zíka
zapisovatel: p. Matoušková

1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
3. Zapisovatel – návrh – p. Matoušková – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – p. Štégr, p, Rytíř
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 28. 04. 2021

- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.

5. ZO projednalo a schválilo Návrh závěrečného účtu obce Miličín za rok 2020 – včetně příloh
uvedených ve složce. Závěr: bez výhrad
- 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
6. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem ŘSD o obchvatu Miličína, pokud se nebude
dlouhodobě dařit postavit část dálnice D3, bude muset vzniknout obchvat Miličína. ŘSD začíná
zpracovávat technickou studii. Dále ZO projednalo stanovisko k zamýšlené stavbě „I/3 Miličín
průtah, oprava komunikace“ zahrnující část 1 – Oprava silnice I/3 a část 2 – Chodníky a zpevněné
plochy a souhlasí s uvedenou stavbou dle předložené projektové dokumentace z hlediska
technického řešení i z hlediska majetkoprávního. Zároveň souhlasí, jako vlastník dešťové
kanalizace v km 0+250,000, která je stavbou dotčena
- 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
7. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o sdružení prostředků mezi Obcí Mezno IČO: 00232220, se
sídlem Mezno č.p. 57, 257 86 Miličín a Obcí Miličín, IČO: 00232238, se sídlem 257 86 Miličín č.p.
1. Cílem smlouvy je zajištění činnosti požární ochrany výjezdovou jednotkou Miličína pro obec
Mezno a to s účinností ode dne 1. 7. 2021
- 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
8. 1. ZO projednalo a schválilo Pachtovní smlouvu na dobu určitou do 31.5.2026 mezi obcí Miličín
a žadatelem o pronájem části obecního pozemku par. č. 1329/1 o výměře 1 ha v k.ú. Miličín.
Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.2. Na úřední desce byl vyvěšen záměr prodeje nemovitých věcí – prodej obecního pozemku p.
č. 1293/21 o výměře 755m2 v k.ú. Miličín. K záměru prodeje nemovité věci se přihlásil tři zájemci,
kteří budou zařazeni do zásobníku žadatelů.
8.3. Po konzultaci s uživatelem, který daný pozemek užívá a doložením podkladů k dalšímu
jednání, ZO revokuje bod 8.4. z usnesení č. 4 ze dne 28.4.2021 - vyvěšení záměru na prodej
obecního pozemku p.č. 1293/21 v k.ú. Miličín o výměře 755 m2, v územním plánu obce je pozemek
určen k zastavění
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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8.4. Na úřední desce byl vyvěšen záměr prodeje nemovitých věcí – prodej obecního pozemku p.
č. 1293/22 o výměře 366 m2 v k.ú. Miličín. K záměru prodeje nemovité věci se přihlásil tři zájemci,
kteří budou zařazeni do zásobníku žadatelů.
8.5. Po konzultaci s uživatelem, který daný pozemek užívá a doložením podkladů k dalšímu
jednání, ZO revokuje bod 8.5. z usnesení č. 4 ze dne 28.4.2021 - vyvěšení záměru na prodej
obecního pozemku p.č. 1293/22 v k.ú. Miličín o výměře 366 m2, v územním plánu obce je
pozemek určen k zastavění
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.6. Na úřední desce byl vyvěšen záměr prodeje nemovitých věcí – prodej obecního pozemku p.
č. 1293/20 o výměře 402 m2 v k.ú. Miličín. K záměru prodeje nemovité věci se přihlásil tři zájemci,
kteří budou zařazeni do zásobníku žadatelů.
8.7. Po konzultaci s uživatelem, který daný pozemek užívá a doložením podkladů k dalšímu
jednání, ZO revokuje bod 8.6. z usnesení č. 4 ze dne 28.4.2021 - vyvěšení záměru na prodej
obecního pozemku p.č. 1293/20 v k.ú. Miličín o výměře 402m2, v územním plánu obce je pozemek
určen k zastavění
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.8. ZO schvaluje bezúplatný převod části obecního pozemku p.č. 593/6 v k. ú. Malovice u Miličína
o výměře 717 m2 na KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha Smíchov. Nebyly
námitky proti vyvěšenému záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.9. ZO projednalo a schvaluje směnu části obecního pozemku p.č. 711/7 k.ú. Záhoří u Miličína o
výměře 1750 m2 s firmou KLAS a.s., Záhoří u Miličína 10, 257 86 Miličín, za část pozemku p.č. 711/8
v k.ú. Záhoří u Miličína o výměře 1.440m2 a část pozemku p.č. 711/1 v k.ú. Záhoří u Miličína o
výměře 310m2. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.10. ZO projednalo žádost Mysliveckého sdružení Česká Sibiř Miličín, z.s. 257 86 Miličín č.p. 1 o
pronájem obecního pozemku par. č. 331/3 a části obecního pozemku par. č. 1078/12 v k. ú. Miličín
o celkové výměře cca 265 m2, jedná se o pozemky, které v současné době využívají. ZO doporučuje
pronájem za 1,-Kč/rok a souhlasí s vyvěšením záměru. Dále navrhuje projednání na budoucí
směnu pozemků
- 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
8.11. ZO projednalo a schválilo směnu části obecního pozemku p.č. 235/2 v k. ú. Miličín za část
pozemků p.č. 235/1, p.č 87 v k.ú. Miličín o výměře cca 60 m2 s majitelem. ZO souhlasí s vyvěšením
záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.12. ZO projednalo a schválilo vyvěšení záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 235/2
v k.ú. Miličín o výměře cca 100 m2
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.13. Byl vznesl dotaz od občana, podnět k prošetření, na jakém podkladě byla vybudována
přístupová komunikace z parkoviště na pozemek par. č. 1295/14 v k. ú. Miličín a přístupová
komunikace od rodinného domu na komunikaci p.č.127/14 v k.ú. Miličín.
9.1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-6019930/VB/2 Miličín – kNN – parc.č. 1098, 1099 mezi obcí Miličín
a firmou Petr Kadlec-ELEKTRO-KOVO se sídlem A. Dvořáka 413, 259 01 Votice pro ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
- 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
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9.2. ZO projednalo a souhlasí s žádostí PO ZŠ a MŠ Miličín, okres Benešov č.j. 161/21 o přijetí
finančních a věcných darů od oslovených sponzorů k zajištění provozu letní školy pro žáky v době
letních prázdnin
- 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
9.3. ZO projednalo a vydává Veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice provozně technického
zaměstnance obce Miličín. Písemné přihlášky s požadovanými doklady doručit do 25.6.2021, bližší
informace na úřední desce obce Miličín
- 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
9.4. ZO opakovaně projednalo žádost na úpravu kanalizačního toku odpadních vod pod čp. 271
v Miličíně. ZO bere žádost na vědomí. Situace se bude řešit v rámci výstavby nové kanalizační sítě
k čističce odpadních vod. Stávající kanalizace bude přeložena.
9.5. ZO opakovaně projednalo žádost o přeložení kanalizace dešťových vod na pozemku pč.
127/16 v k.ú. Miličín. ZO bere žádost na vědomí. Situace se bude řešit v rámci výstavby nové
kanalizační sítě k čističce odpadních vod. Stávající kanalizace bude zrušena.
9.6. ZO projednalo a schválilo, že obec Miličín bude nadále hradit spotřebu elektrického proudu a
spotřebu vody na fotbalovém hřišti jako formu podpory spolkové činnosti stejně jako u ostatních
spolků - 6 x pro, 0x proti, 2 x zdrženo
9.7. ZO projednalo a schválilo žádost o stanovisko k dopravnímu značení, umístění dopravní
značky konec/začátek obce v Nových Dvorech a umístění veřejného osvětlení, z důvodu výstavby
dvou rodinných domů na pozemku par. č. 222/2 v k. ú. Petrovice u Miličína - 8 x pro, 0x proti, 0x
zdrženo
9.8. ZO Miličín po projednání schvaluje zaplacení mimořádného investičního příspěvku DSO
Mikroregionu Voticko, IČ: 70567646 ve výši 25,-Kč/obyvatel na projektové dokumentace II. Etapy
cyklostezky Voticko: úseku Olbramovice – Bystřice (PD k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu
povolení a PD k provedení stavby) - 8 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
10. Další zasedání ZO bude dne 23. 06. 2021 od 18 hod.
Zapsala: Matoušková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci květnu životní jubilea oslavili :
paní Helena Nádherná z Miličína – 80 let

Přejeme pevné zdraví.

Rozloučili jsme se :
s paní Marií Trefilovou z Malovic – odešla ve věku nedožitých 81 let
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INFORMACE V BODECH
 Na OÚ se vybírají poplatky za odpady a ze psů, bližší informace na tel:317802260.
pokud je to možné, použijte platbu na účet č.ú.: 5728121/0100.
 VEŘEJNÁ VÝZVA Obec Miličín, Miličín 1, 257 86 Miličín tímto vyzývá uchazeče
na obsazení pracovní pozice PROVOZNĚ TECHNICKÝ ZAMĚSTNANEC bližší
informace na stránkách obce nebo na OÚ.
 Obecní zastupitelé začnou obcházet naše občany ohledně zjišťování stavu
vodoměru
 Probíhá postupné čipování popelnic. Tam kde popelnice očipovány nebyly,
proběhne čipování dodatečně. Důvodem neočipování může být nesoulad
nahlášené popelnice se skutečným stavem, nepřítomnost popelnice na ulici
nebo například špatný stav popelnice. Dotčení majitelé budou informováni o
dalším postupu. Čipování bude probíhat vždy v pátek, postupně v průběhu
několika měsíců.
 Plánované obecní slavnosti byly zrušeny. Náhradní termín bude včas oznámen.
 Stále postupně probíhá rekonstrukce sálu v Petrovicích. Výměnu radiátorů, lina,
opravu toalet a výmalbu máme za sebou. Nové stoly a židle získané na dotaci jsou
již také na místě. Připravuje se nový bar, navoskují a zalištují se parkety, pověsíme
záclony a sál bude opět k užívání.
 Přibyly kontejnery a to jak na klasický tříděný odpad, tak na jiné komodity. V Miličíně
u statku a v Petrovicích u sálu, jsou instalovány kontejnery na textil. V Miličíně u
pošty a v Petrovicích u sálu jsou popelnice na jedlé oleje a nově kontejnery na kov.
Patří do nich drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit –
typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka,
krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
 Byla podána žádost o dotaci na opravu střechy a krovu sokolovny v Miličíně.
 Posunuli jsme kontejner u hřbitova ke hřbitovní zdi, upravili spodní část pod cestou
a vytvořili tak nové parkovací plochy.
 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. 
 Vítání občánků bude uskutečněno, jakmile nám situace dovolí
 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.
 Další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu
 V naší obci dochází k projevům vandalismu, žádáme rodiče o výchovné a
preventivní působení na své děti. Tyto projevy nelze dlouhodobě tolerovat.
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POZVÁNKA

NA 4.ROČNÍK DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ SOUTĚŽE, KTERÁ SE BUDE
KONAT 26.6.2021 NA HASIČSKÉ NÁDRŽI V ZÁHOŘÍ
Soutěž proběhne systémem chyť a pusť
Hodnotí se celková délka ulovených ryb
Zúčastnit se mohou soutěžící, kteří v roce 2021 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
Žádáme všechny účastníky závodů, aby sledovali a dodržovali aktuální opatření
COVID-19 vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR v době pořádání závodů

info: vasekbaly@centrum.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.6/2021. 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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