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POMOC UKRAJINĚ
Vážení spoluobčané. Dění posledních dní nikoho jistě
nenechává klidným. Nikdo si jistě nedokázal představit, že ozbrojený konflikt takového
rozsahu může vzniknout tak blízko naší zemi a začne se dotýkat života každého z nás.
Nechci se tady rozepisovat o mém názoru na Putina a Rusku pod jeho vedením nebo
vedením někoho v minulosti. To myslím v daný moment není tak důležité a rád bych o to
samé poprosil i vás. Zabloudím-li totiž na některou ze sociálních sítí, nestačím se divit, co
odborníků je mezi námi a jsem vyděšen, čemu všemu věří a jsou ochotni sdílet. Říká se,
že historie ukáže na čí straně byla pravda, ale nám by měl oči otevřít již dnešek.
To, co je důležité a jasné ukazuje
naše společnost již nyní. Je nutné
pomoci Ukrajině a je nutné pomoci
občanům Ukrajiny a to jak tam tak
tady u nás, jestliže si zvolí naši zem
jako dočasný či trvalý azyl.
Po konzultaci s úřadem ve Voticích
zatím nechystáme sbírku materiální
pomoci. Ten čas ještě nejspíš přijde.
Každého z vás bych rád požádal o
individuální formu pomoci například zasláním jakékoliv částky na některý z účtů, které
najdete na stránkách města. Na těchto stránkách se dozvíte i další důležité informace
zveřejňované pomocí informačních letáků. Svolali jsme mimořádnou schůzku
zastupitelstva, na které jsme řešili možnosti podpory za strany města. Ve spolupráci
s votickým úřadem jsme předali seznam míst, která by se dala využít pro ubytování
uprchlíků, jako je sokolovna, sály. hasičárny a podobně. Bohužel nemáme k dispozici přímo
byty, které by se daly použít. Pokud by někdo z vás měl možnost a zájem nějaký vhodný
prostor nabídnout k využití, kontaktujte prosím náš městský úřad: podatelna@milicin.eu
nebo telefon +420317802260.
Víme, že někteří z vás se již zapojili a to je skvělé.
Je nám všem jasné, že současnost není lehká a bohužel ani nejbližší budoucnost si
nemá smysl malovat v růžových barvách. My se ale přece budeme snažit žít co možná
nejnormálnější život, budeme se snažit pomáhat potřebným a společně to zvládneme.
Václav Karda starosta
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ÚSPĚCH ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
V prosinci 2021 a v lednu 2022 absolvovali žáci 9.
ročníku v rámci projektového dne work-shopy k tématům
z Finanční a ekonomické gramotnosti. Poslední pátek
v lednu 2022 se pět žáků 9. ročníku zúčastnilo školního
kola soutěže Ekonomické olympiády, do které se mohli
poprvé zapojit i žáci ZŠ. Ve školním kole soutěžili
přihlášené základní školy v rámci svého kraje. Do
celostátního finále postoupilo ze středočeského kraje 12 žáků, mezi nimi i Andrea Baťhová,
žákyně naší školy. Obstála v silné konkurenci 644 soutěžících ze středočeského kraje!
Celostátní finále se bude konat v květnu 2022 a Andrejce pomůžeme s přípravou na tuto
prestižní soutěž. Pak už jí budeme všichni držet palce a přát jí co nejlepší umístění.
Výsledkovou listinu můžete najít na odkaze na webové stránce soutěže, v sekci EO pro
ZŠ/Průběh testování: https://ekonomickaolympiada.cz
Další úspěch dokázala žákyně 7. ročníku Nikola Jelínková. Naše škola zahájila pro
vybrané ročníky v letošním školním roce výuku Informatiky podle nového RVP. Na žádost
katedry Informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity se v lednu tohoto roku žáci 5.
- 7. ročníku, kteří neměli s programováním předchozí zkušenosti, účastnili řešení
testovacích úloh tzv. Bobříka informatiky. Nikole se podařilo vyřešit všechny programovací
úlohy na plný počet bodů během 35 minut, což je vynikající výsledek.
Bobřík informatiky je platforma, která pořádá celostátní soutěže informatiky pro žáky
základních a středních škol na několika úrovních dovedností. Programovací úlohy jsou
dětem překládány zábavnou formou, jsou motivující, žáci si mohou vyzkoušet své tzv.
informatické myšlení a jejich zařazení oživuje výuku. ZŠ Miličín se připojila k dalším školám,
které se soutěže Bobříka informatiky pravidelně účastní. Informace k soutěži najdete na
webových stránkách: https://ibobr.cz/
Jsme patřičně hrdí, že i žáci z menší školy jsou schopni dosáhnout pěkných výsledků.

Text a foto:
Ing. B. Kocourková, ZŠ a
MŠ Miličín
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EKOLOGICKÉ DOPOLEDNE V NAŠÍ ŠKOLCE
Dne 11.2.2022 nás v MŠ naposledy v tomto školním roce navštívil pan lektor z Ekocentra
Čapí Hnízdo s ekoprogramem „Každý má své povolání, práci – čili zaměstnání aneb kdo
se stará o: “zdraví“. I tentokrát na děti čekalo několik úkolů, při kterých zažily spoustu
legrace. Prostřednictvím obrázků se seznámily s povoláními, která mají za úkol starat se o
zdraví a bezpečí lidí a bezpečné životní prostředí kolem nás (policisté, hasiči a záchranáři
- složky IZS ČR). Zahrály si na “hasiče” překonávající různé překážky, třídily zdravé a
nezdravé potraviny. Formou hry se také dozvěděly, do jaké popelnice mají správně třídit
odpady. Nechybělo ani tradiční protažení těla při básničce. Na závěr si děti vyrobily z
recyklovaných materiálů stříháním, lepením a kreslením “zdravotní sestřičku”. Dětem i
paním učitelkám se ekoprogram líbil, těšíme se na další zážitky v příštím školním roce.
Text: J.Dohnalová, ZŠ a MŠ Miličín

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PŘEDŠKOLÁKŮ
V prvním únorovém týdnu předškoláci z naší mateřské školy absolvovali lyžařský výcvik
na Moninci.
V pondělí někteří z nich stáli prvně na lyžích, a tak seznamování začalo na malém
svahu s jezdícím pásem.
Díky zkušeným instruktorům se malí lyžaři rychle zlepšovali. Ve středu již všichni jezdili
na svahu s vlekem a jejich nadšení z lyžování bylo čím dál větší.
Byl to pro nás i přihlížející rodiče velký zážitek, když v pátek při závěrečných závodech
se všem podařilo projet slalomové branky.
Radost z medailí a diplomů byla veliká, a tak dětem zůstanou nejen naučené
dovednosti, ale hlavně i hezké vzpomínky.

Text a foto: J. Vaňková, ZŠ a MŠ Miličín
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SPOLKOVÝ ŽIVOT V NAŠEM MĚSTEČKU
V sobotu 26. února se Miličínem prošel masopustní
průvod. Po dlouhé době jsme se tak mohli společně sejít,
pozdravit své spoluobčany a na chvilku zapomenout na
starosti. Děkujeme všem, kteří nelitovali svého času a
zodpovědně nachystali své přestrojení a také všem, kteří
nám poskytli občerstvení, pohovořili nebo spolek podpořili
finančním darem.

Foto: Lea Kardová
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SDH MILIČÍN POŘÁDÁ

Kontakt paní Jana Šťastná 604 831 402

________________________________________________________________
Vážení rodiče, občané, děti, studenti, prostřednictvím našeho zpravodaje vám
předkládáme několik odkazů, na kterých jsou k dispozici pro vás vhodné
materiály v souvislosti s aktuálním děním:


https://www.prevcentrum.cz/valecny-konflikt-na-ukrajine-jak-se-sesituaci-srovnat-a-kam-se-obratit/ - informační grafiky pro děti i rodiče
 Sledujte stránky ZŠ a MŠ Miličín https://www.skolamilicin.cz/
 Sledujte stránky města Miličín https://www.milicin.eu/
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ZE ZELENÉHO TRÁVNÍKU
aneb „krtek a kopačák“
I když si pan krtek nejspíš myslel, že mu byla bývalá louka pod
Miličínem navrácena a on si tedy může bez problémů rejdit celou
dobu kde se mu zrovna namane. Jsou pak nuceni místní borci vzít
do rukou lopaty, hrábě a panu krtkovi vysvětlit, že se pouze přes
zimní období stáhli do ústraní a nabírali kila, aby to mohli s prvními
jarními paprsky slunce opět rozvalit.
… pardon rozbalit.
V.K.
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STŘEDOČESKÝ KRAJ PODPOŘÍ POTRAVINOVOU BANKU.
TA NABÍZÍ POMOC POTŘEBNÝM UŽ OD ROKU 2009
Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční pomoc ve výši 2 miliony
korun. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Počet klientů, kteří banku využívají, se stále
zvyšuje.
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro mnoho lidí opravdovou záchranou.
Banka shromažďuje jídlo od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci potravin, třídí
je a poskytuje potřebným. Ke konci loňského roku se počet jejích klientů vyšplhal až na
70 000. „Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla možnost zblízka vidět, jak
nesmírně potřebnou pomoc Potravinová banka poskytuje, jak je odpovědně provozována,
jak nakládá s potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce, které jsou
čerstvé, a nezvládla by se distribuce celého množství v syrovém stavu. Zaměstnanci, z nichž
je mnoho bývalých klientů banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky,
které jsou konzervovány pro další konzumaci. Banka pomáhá lidem bez domova, osamělým
matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech, přerozděluje potraviny od řetězců,
od výrobců a soukromých dárců, vydává potravinové balíčky pro jednotlivce i azylové domy.
Všem, kteří pomáhají, patří velký dík,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě velkého nárůstu počtu
jednotlivců a rodin byl zaznamenán také velký nárůst počtu organizací, které pomoc
odebírají. V roce 2019 jich bylo 156, v roce 2021 už 264. Jsou mezi nimi i města a obce,
které z Potravinové banky odebírají potraviny pro své občany v nouzi, osamělé seniory nebo
například matky samoživitelky. Obce se mohou přihlásit v bance jako odběratelé potravin a
pravidelně odebírat potraviny pro své obyvatele, kteří se ocitnou v kritické situaci. Očekává
se, že kvůli pandemii, růstu cen zboží i energií bude lidí v nouzi dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil příspěvek, který jsme dostali v minulém
roce. Je to pro nás velmi vítaná pomoc. Jsme tu od toho, abychom pomáhali potřebným.
Naše potravinová banka byla založena už v roce 2009, ale stále se setkáváme s tím, že ne
každý o nás ví. Pokud by někdo naši pomoc potřeboval, nejlepší je obrátit se na obecní
úřad, kde získá další informace, případně rovnou doporučení. Bez toho jednotlivcům
potravinovou pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové banky pro Prahu a
Středočeský kraj Věra Doušová. Pokud by chtěl někdo začít pomáhat, může rovněž
kontaktovat přímo Potravinovou banku.
Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020 dotací 550 000 Kč, v roce 2021
to byl 1 milion korun. Pro rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2 miliony korun.
Potravinová banka Praha a SK byla založena v roce 2009 a je součástí České federace
potravinových bank. V současné době je největší potravinovou bankou v České republice.
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ŽELEZNICE ČESKÁ SIBIŘ STAVÍ DALŠÍ DREZÍNY
S první vyrobenou replikou historické pákové drezíny, kterou jsme v září roku 2016
slavnostně pokřtili jménem „Vlašťovka“, už jsme objeli mnoho akcí po českých
nádražích. Někteří z vás si neopakovatelný zážitek jízdy s „Vlašťovkou“ možná i
vyzkoušeli. Blíží se doba, kdy začneme postupně provozovat muzeum v původní
železniční stanici Střezimíř. A abychom dokázali nabídnout zážitek jízdy s větrem
ve vlasech většímu počtu zájemců, stavíme další dvě repliky pákových drezín. A
k tomu potřebujeme vaši pomoc. Rozpočet na výrobu jedné drezíny činí 90 000 Kč.
Nejtěžší bylo sehnat kolečka. Ty máme. Ale celá konstrukce včetně převodových
mechanizmů a spojovacího materiálu je železná a tento materiál nevídaně zdražil.
Vzrostla i cena dřeva, které je pro stavbu též třeba. Spolek proto s využitím
platformy Donio vytvořil projekt „Postavme spolu DREZÍNY“. Na webové stránce
https://www.donio.cz/postavme-spolu-dreziny se podívejte jaké benefity můžete za
malý, případně i větší příspěvek získat. Jízdenka na drezínu může být i originálním
dárkem k jakékoliv příležitosti. Děkujeme za vaši pomoc a už brzy se na vás těšíme
v areálu železničního skanzenu v původní železniční stanici Střezimíř.

autor textu: Miloš Jelínek

fotografie: archiv spolku
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Informace z Usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 23. 2. 2022
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 – p. Zíka, Ing. Trefil

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

4. ZO bylo seznámeno a bere na vědomí kalkulaci za odpady za rok 2021.
Pro rok 2022 se vybírání poplatku za odpady řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, která
byla schválena na zasedání ZO dne 24. 11. 2021, usnesením č. 10/15/2/2021.
5.1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - provoz ledního hokeje
na r. 2022 – pronájem ledové plochy ve výši 20.000,- Kč - HC Miličín, občanské sdružení,
257 86 Miličín

– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo

5.2. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - na činnost TJ. Sokol
Miličín, z.s. v roce 2022 ve výši 20.000,- Kč – Fotbalový klub TJ Sokol Miličín, z.s., 257 86
Miličín 305
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.3. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - na činnost TJ Sokol
Miličín – podpora sportovních a kulturních aktivit a na udržovací práce budovy sokolovny
v r. 2022, ve výši 10.000,-Kč - TJ Sokol Miličín, občanské sdružení, 257 86 Miličín 258
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5.4. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci - MS Česká Sibiř - na
nákup krmné soli pro zvěř v r. 2022 ve výši 5.000,- Kč – Myslivecké sdružení Česká Sibiř
Lažany 5 , 257 86 Miličín
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
5.5. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na provoz střediska Rolnička –
služby pro 2 obyvatelky z obce Miličín na rok 2022, ve výši 12.000,-Kč – Diakonie ČCE –
středisko Rolnička, Mrázkova 700, 392 01 Soběslav
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6.1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-126019505/1 mezi obcí Miličín a firmou G+ s.r.o. se sídlem Sadová 625, 251 68 Kamenice pro
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
- 9 x pro, 0x proti, 0 x zdrženo
6.2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-126018639/1 mezi obcí Miličín a firmou G+ s.r.o. se sídlem Sadová 625, 251 68 Kamenice pro
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV - Podmokly
- 9 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
.
6.3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010810/VB/1 mezi obcí Miličín a firmou ENGIE Services
a.s., se sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
- 9 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
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7.1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-126026382/1 mezi obcí Miličín a firmou G+ s.r.o. se sídlem Sadová 625, 251 68 Kamenice pro
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV - Podmokly
- 9 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
7.2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-126016455/3 mezi obcí Miličín a firmou G+ s.r.o. se sídlem Sadová 625, 251 68 Kamenice pro
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV - Podmokly
- 9 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
8.1. 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. 1293/20 zahrada o evidované výměře 402m2
v katastrálním území Miličín, za kupní cenu ve výši 740,-Kč/m2 včetně DPH Ing. Lukáši
Zelenému. 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
8.2. ZO projednalo žádost o odložení záměru o prodeji obecního pozemku par. č. 1293/21
o výměře 755m2 v k.ú. Miličín a stanovilo dobu na rozmyšlení do příštího zastupitelstva 23.
3. 2022. Doba je stejná i pro obecní pozemek par. č. 1293/22 o výměře 366m2 v k.ú. Miličín.
Na těchto pozemcích proběhne geometrické zaměřen í a oddělení části pozemku na
komunikaci
- 9 x pro, 0x proti, 0x zdrženo
8.3. ZO projednalo navrhovanou směnu pozemků. Jedná se o směnu obecních pozemků p.č.
665/1 o výměře 7375m2 a p.č. 2009/2 o výměře 1438 v k. ú. Miličín, které užívá za pozemky,
které má ve vlastnictví. ZO pověřuje starostu k dalšímu jednání a upřesnění pozemků.
9.1. ZO projednalo žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, Spolek
Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1. Žádost byla zamítnuta.
- 2 x pro, 3 x proti, 4 x zdrženo
9.2. ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, ze dne 17. 2. 2022 od VZP ČR,
Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, F.V. Mareše 2228,
Benešov u Prahy.Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné
evidenční nedostatky.
9.3. ZO vzalo na vědomí Vyhlášku o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad 511/2021 Sb.
10. Další zasedání ZO bude dne 23. března 2022 od 18 hod.

Zapsala: p. Matoušková
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Z KNIHY MĚSTEČKO MÉHO MLÁDÍ AUTORA JOSEFA NOVÁKA
ANEB V ČASE ZABÍJAČEK O PRASEČÍCH PATÁLIÍCH…
O chov husí naši sice valně nedbali, ale zato na prasatech si dali záležet!
Prasata měla na starosti hlavně maminka. Ta jim stále podstrojovala. Dělala jim
bramborové knedlíky ze zadní pšeničné mouky – ty jim obzvláště chutnaly a šly jim také
k duhu! Do pití také prasata dostala samé prasečí pochutiny – to víte – u cukráře… A tak
z našich prasat bylo maso jako mandle, jak říkal tatínek.
Podsvinčata jsme kupovali někdy na trhu, někdy od prasečkáře.
Jednou přijel prasečkář z Heřmaniček, měl plný vůz podsvinčat a prodával je na
prostranství před starým zámkem. Hospodáři hodně tato podsvinčata kupovali, hlavně
proto, že prasečkář vykřikoval, že uhyne-li někomu podsvinče do týdne, dá mu jiné.
Koupili jsme od něho také dvě selata. Zdála se pěkná, ale přece jen jedno do týdne
pošlo.
„To nevadí,“ povídal tatínek, „prasečkář za selata ručí a dá nám jiné.“
Nacpali jsme tedy uhynulé sele do batohu a vypravili jsme se za prasečkářem. Bydlel
dvě hodiny cesty daleko. To chcíplé prasátko jsme nesli jako důkaz, že opravdu pošlo.
Prasečkář byl doma, ale příliš nadšeně nás nepřivítal. Prý musíme přinést vysvědčení
od zvěrolékaře, z něhož by bylo zřejmé, že podsvinče neuhynulo naší vinou.
Tak co dělat!
Vydali jsme se za zvěrolékařem do Votic, nové dvě hodiny vzdálených. Ten byl také
doma. Prasátko pitval na záchodě. Zjistil, že během dopravy po železnici prase se nažralo
slámy, kterou byla selata ve vagoně podestlána. Vysvědčení ale, povídal, nám vydá teprve
tehdy, až přineseme od pohodného potvrzení, že jsme mu zdechlinu předali k zakopání.
Šli jsme k pohodnému, předali mu mrtvé sele a on nám za poplatek vystavil žádoucí
potvrzení. To jsme zanesli zpět ke zvěrolékaři, ten nám vystavil vysvědčení a hurá za
prasečkářem zpátky.
Nevím již, kolik tatínek tehdy zaplatil zvěrolékaři a pohodnému, ale pamatuji se, že po
cestě otráveně povídal, že bychom za ty peníze již mohli koupit sele jiné.
Ku prasečkáři zpátky jsme jakž takž doklopýtali, ač jsme byli lehčí o sele, které jsme
zanechali u pohodného. Však jsme měli v nohou již šest hodin cesty!
Přece jsme ale došli, tatínek předložil vysvědčení od zvěrolékaře a žádal znovu nové
podsvinče. Prasečkář však již byl na nás připraven. Povídal: „No dobře, já vám dám nové
podsvinče, ale musíte ho zaplatit! Kam bych přišel, kdybych podsvinčata zadarmo rozdával!
„Ale – vždyť jste při prodeji každého ujišťoval, že uhyne-li někomu podsvinče, dáte mu
jiné,“ protestoval tatínek.
„Ano, to jsem říkal. Ale neřekl jsem, že ho dám zadarmo. Jestli chcete, dám vám prasátko
jiné, ale proti zaplacení!“
To nás již dorazilo.
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.“

Co čekalo naše hrdiny dál, se dozvíte v příštím vydání našeho zpravodaje.
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ZE ZÁPISNÍKU NAŠICH BABIČEK
Jsme rádi, že jste se zapojili a některé poklady nám již svěřili. Pokud něco objevíte,
pošlete nám recepty nebo rady na e-mail: zpravodaj@milicin.eu ,popřípadě zaneste na
úřad, ať se můžeme podělit s ostatními.
Tak ať vám chutná. 
V.K.

Boží milosti od pí .Procházkové
Vajíčko a jeden žloutek, 10 dgr másla, 1 lžíce cukru, 1 lžičku rumu,
trochu citronové kůry, na špičku nože sody užívací, špetku soli, chvíli třít
a zamíchat.
40 dgr hladké mouky, mléka přidati dle potřeby. Vyválí se placka jako na
nudle, rozřeže se na pruhy asi 8 cm dlouhé a 4 cm široké. Smaží se
v rozpáleném sádle. Usmažené se teplé pocukrují .

OSMISMĚRKA

12

13

14

KALENDÁŘ AKCÍ
Konečně se nám začíná plnit i kalendář plánovaných akcí. Držme si tedy palce, ať se vše
vydaří a my můžeme znovu začít naplno žít i ten společenský a kulturní život.
12.3. - Maškarní průvod Petrovice
18.3. - Hasičský ples SDH Petrovice – sál Petrovice – 20:00 hodin
9.4. - Velikonoční dílničky SDH Miličín – Hasičský dům Miličín – 9:00 -11:00
23.4. - Setkání seniorů – sál Petrovice – 14:00
28.5. - Okrsková soutěž v požárním sportu – Červený Újezd
4.6. - Městské slavnosti – Miličín náměstí – 13.00
16.7. - od 18:00 - Předsoutěžní párty – Malovice
17.7. – od 11:00 - Benešovská hasičská liga - Malovice
Další akce a podrobnosti k nim najdete na stránkách města www.milicin.eu .

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V ÚNORU životní jubilea oslavili:
paní Anežka Járová z Miličína – 95 let
pan Jiří Bouška z Miličína – 80 let
paní Věra Prchlíková z Miličína - 85 let
- přejeme pevné zdraví.

Rozloučili jsme se:
 s panem Václavem Mládkem z Miličína,
který odešel ve věku nedožitých 69 let
Zarmoucená rodina děkuje všem, kteří se s naším drahým přišli rozloučit.
Velký dík patří panu faráři Korandovi, zpěvákům, hudebníkům, hasičům,
panu Vaňkovi a pohřební službě pana Fáčka. Děkujeme také za květinové
dary a podporu v těžkých chvílích.
Rodina Mládkova a Dvořákova
 s panem Václavem Pavlíkem z Miličína ve věku 78 let
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----------KRÁTCE Z RADNICE
 V kanceláři úřadu se vybírá místní poplatek ze psů. Poplatek je možno hradit
převodem na účet obce č.ú. 5728121/0100, varianbilní symbol je číslo popisné, do
textu vyplňte příjmení, název osady, č.p.
Poplatek za psa: 80,-kč, každý další 200,- kč
 Poplatek za odpady se bude vybírat podle skutečného počtu vývozů a to až
začátkem roku 2023.
 Žádáme organizátory akcí, aby včas nahlásili termíny svých aktivit; pro lepší orientaci
je na stránkách obce zřízen kulturní kalendář.
 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 18.3. a 1.4. Podrobný rozpis najdete na stránkách města nebo ve
vývěsních tabulích v každé obci.

 SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PROBĚHNE
V PÁTEK 8.4. OD 8:00 – 16:00 A V SOBOTU 9.4. OD 8:00 – 12:00
PŘED HASIČSKÝM DOMEM V MILIČÍNĚ.
TENTOKRÁT MŮŽETE PŘINÉST I NEZNEČIŠTĚNÝ PAPÍR (KARTONY,
NOVINY, ČASOPISY, KNIHY A PODOBNĚ)
 Dne 26.3. od 8,00 pořádá SDH Miličín sběr železného šrotu, máte-li zájem
přistavte v termínu tento odpad před své nemovitosti a ten bude svezen.
 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
 Telefon kancelář/podatelna MěÚ 317 802 260
 Nezapomeňte vyzkoušet aplikaci, která vás bude
upozorňovat nejen na akce kulturní, ale i na
zprávy z úřadu.

Vaše příspěvky možno zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.3/2022. 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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