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Z OBCE ?

Vážení spoluobčané, na přelomu ledna a února k nám
dorazil z kanceláře Poslanecké sněmovny dárek v podobě
ustavujícího dekretu.
Na žádost zastupitelstva a rozhodnutím č.15 předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéty Pekarové
Adamové ze dne 28.ledna 2022 v souladu se zákonem o obcích a zákonem o
jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovila naši obec městem. Znamená to
tedy, že téměř po sto letech se tento status navrací zpět do Miličína.
Víme, že se jedná o „pojmenování“. Nemáme dostatečný počet obyvatel a ani
další uspořádání, co se například úřadu týká, neodpovídá běžným městům.
S odkazem na minulost na něj ale máme nárok a jsme rádi, že nám byl uznán.
Právě díky tomuto odkazu jsme si však také vědomi, že nás toto označení i
zavazuje. Budeme se tedy snažit pokračovat v započaté práci, úpravách
veřejných prostransví, projektech dopravy, kanalizace, školy, kulturních
zařízení a dalších. Budeme samozřejmě i hledět na dodržování dávno
nastavených - pro některé možná i záměrně z mysli vytěsněných - pravidel a
umravňovat ty, kteří se cítí být v právu, ale neuvědomují si, že jejich chování
nese známky sobeckosti a bezohlednosti k ostatním. Toto všechno je důležité
právě proto, abychom na status města mohli být hrdí.
Dalším krokem, který netrpělivě očekáváme, by mělo být schválení nového
návrhu znaku a vlajky. To by mělo proběhnout v průběhu března. Držme si
tedy palce, ať vše dopadne v náš prospěch a my můžeme vše důstojně oslavit
4. června na - nyní již městských slavnostech.
Václav Karda starosta
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UDĚLAT SNĚHULÁKA NENÍ JEDNODUCHÉ
Přesvědčily mě o tom výsledky celoškolní soutěže, která
byla vyhlášená v prosinci. Žáci mohli vlastnoručně vyrobit
sněhuláka z jakéhokoliv materiálu jako ozdobu na vánoční
stromek. Ve škole máme letos na chodbách dokonce dva
stromečky – jak v patře na 2. stupni, kde stojí tradičně, tak
v přízemí pro 1. stupeň. V tmavě zelených huňatých větvích
se třpytí barevné koule a září řetěz se světýlky, bílí sněhuláci
by jim moc slušeli. Nakonec se jich ale sešlo jen sedm od dětí
z 1., 2., 3. a 6. třídy. Žáci použili šišky, papír, vlnu, korálky,
vatová kolečka, látku i drát, vystřihovali, kreslili, lepili, skládali, navlékali. Vzhledem
k malému počtu se nehlasovalo o vítězi, takže odměnu si odnesli všichni tvůrci. Děkuji jim
za účast, ale poděkování patří i rodičům, kteří dětem soutěž připomenou a podpoří je
v rukodělné činnosti.

Text a foto K. Týleová
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T.J. Sokol Miličín pořádá v sobotu
26. února 2022

MASOPUSTNÍ
průvod Miličínem
Pojďme do průvodu v masce či bez, vyjděme před své domy,
pobavme se…
Sraz účastníků ve 12:30 hod. v sokolovně…
KOBLIHY A SVAŘÁK BUDOU !!!!!!!!!!!!
Za normálních okolností bychom tento měsíc oslavili masopust tradičním představením
masopustního spolku na provizorním podiu před radnicí. Již v loňském roce jsme hrát
nemohli, vznikl však památeční videodokument Masopust v papučích. Letos plánujeme
alespoň vyjít do ulic v průvodu a pokud by nastal příznivější čas, uvidíme se všichni na
oslavách 4.června, kde bychom rádi zase nějaké lotroviny zahráli.
O tom, že Miličín je díky letitým aktivitám ochotnického a masopustního souboru
výjimečný, všichni víme. Tato aktivita však přináší i mnohá úskalí – o tom vypráví i
Městečko mého mládí…

Mimo ochotnická představení divadelní, pořádali jsme při každé příležitosti též
kabarety. Na programu bývaly solové výstupy, kuplety, jednoaktovky a tak.
Naše kabarety se obecenstvu vždy líbily, stále jsme sklízeli úspěchy, že jsem
začínal být na své vlohy trochu domýšlivý.
Až přišel hrozný pád!
Program se rozvíjel slibně. Kuplet stíhal kuplet, mezi tím solové výstupy, různé
scénky, stále vše klapalo. Já jsem účinkující doprovázel při zpěvných částech na
housle. Ale běda! Když jsem začal kuplety předvádět já, neměl mne kdo doprovázet
a já nasadil moc vysoko. Když pak nápěv přešel do ještě větších míst, nestačil již
můj hlasový rozsah, nezvyklý na tak vysokou oblast a tak jsem ze sebe ve výškách
vydával skřeky vražděného zvířete.
Obecenstvo mlčelo. Jen ojedinělý potlesk ze zdvořilosti.
Byl jsem ovšem nešťastný a ve snaze zachránit svou reputaci, po malé přestávce
vystoupil jsem v novém kupletu. Ale - přes počáteční snahu nasadit počáteční
správný tón, abych vystačil ve vysokých polohách, zvolil jsem opět začátek kupletu
příliš vysoko a můj zpěv dopadl ještě hůře.
Pokračování na další straně.
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To již bylo příliš!
Riskoval jsem ještě třetí kuplet, ale to jsem byl již tak popleten a ztrémován, že
tento třetí můj zpěv se již vůbec nedal zpěvem nazvat!
Výsledek byl tak ostudný, že i moje vlastní sestra, které se v hledišti zeptal její
přespolní ctitel, kdo já jsem, odpověděla, že neví, že mne nezná!
Zapřela mne – jak Petr Krista!
Však jsem se ihned ze zahrady vytratil a upaloval domů a po kolik dnů jsem se
styděl přijít lidem na oči, než se na můj nezdar trochu zapomnělo.
Od té doby jsem odmítal při kabaretech účinkovat ve zpěvných částech…
---

--Horší věc se stala jednomu našemu ochotníkovi, Pepíku Čápovi.
Pepík byl nadšený ochotník, ale pro tělesnou vadu nemohl na jeviště. Aspoň tedy
rozepisoval úlohy a při představeních v budce napovídal, což byla, jest a bude vždy
funkce nejdůležitější.
Na něho jsme se opravdu mohli spolehnout. Napovídal krásně a když jsme přesto
někdy ještě plavali, z boudy nám nadával volů a pitomců.
Ale jednou se mu přitrefil malér a pořádný malér! A já jsem jej zavinil.
Dva dny před divadelním představením nabídl mi jeden obchodník ku koupi
pětilitrovou láhev „rusáčků“. To byly takové malé rybičky v octě a cibuli, tenkráte to
byla oblíbená pochoutka.
Ten obchodník měl ty rusáčky již dlouho na skladě, rybičky byly již od octa
přežrané, samé půlky. A tak mi tu pětilitrovou láhev rusáčků nabídl za dvě koruny.
Nabídka to byla lákavá!
Rusáčky jsem ochutnal, nic jim nebylo, tedy jsem je koupil a přinesl domů.
Kromě naší maminky jsme všichni u nás měli rusáčky strašně rádi. Pustili jsme se
okamžitě do nich, ale, když jsme snědli polovinu té láhve, již jsme dále nemohli a na
rusáčky jsme zanevřeli – již jsme je nemohli ani vidět!
A v tom k nám přišel Pepík, náš nápověda.
„Pepíku, chceš rusáčky?“ nabídl jsem mu.
„To víš, že chci,“ povídal Pepík, mysle, že mu jich několik dám na talířek.
„Tak si je vezmi všechny domů!“
„Neblbni,“ žasl Pepík – „to mi dáváš všechny? Vždyť je jich půl lahve!“
„Odnes si je a nemluv zbytečně,“ povídám velkomyslně.
Tak si Pepík rusáčky odnesl a blahořečil mi.
Večer pak bylo ochotnické představení a Pepík jako obyčejně napovídal. Ale hned
v polovici prvého dějství se nám zdálo, že se s Pepíkem něco zvláštního děje.
V boudě se všelijak vrtěl a jeho napovídání nemělo tentokráte žádnou úroveň.
Co je s Pepíkem, dověděli jsme se po stažení opony za prvním dějstvím: vysoukal
se rychle z boudy a jako zajíc pelášil za kulisy – a ze sálu ven! A uháněl k domovu.
Ale charakteristická vůně, která se za ním táhla, nám jeho spěch vysvětlila.
Tenkráte se muselo na druhé jednání dlouho čekat.
Čekalo se na Pepíkovu očistu.
Konečně však přece přišel – bledý – a již mi neblahořečil. Spíše nadával!
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Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám.
Kterou si vybrat?
Výměnu neekologických a neekonomických zdrojů tepla na pevná
paliva 1. a 2. emisní třídy pro vytápění rodinných domů a bytových
domů podporuje stát dvěma způsoby: Kotlíkovou dotací a dotací Nová zelená úsporám (NZÚ). O kterou
si máte požádat právě vy?
To záleží zejména na výši příjmů vaší domácnosti. Domácnosti, složené výhradně z důchodců, příjmy
dokládat nemusí. Pokud Vaše příjmy v roce 2020 dosáhly do průměrných 14 242 Kč čistého měsíčního
příjmu na jednu osobu v domácnosti, máte nárok na vyšší příspěvky (pokryjí Vám až 95 % nákladů)
z programu Kotlíkové dotace, kde by měl příjem žádostí začít v 1. čtvrtletí roku 2022.
Pojem „domácnosti s nižšími příjmy“, který používá Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR, může být
v některých případech zavádějící. Příkladem může být situace, kdy žijete v jedné domácnosti s prarodiči
nebo několika nezletilými dětmi či studenty do 26 let, pak máte nárok na Kotlíkovou dotaci i přesto, že
celkový roční příjem Vaší domácnosti překročí tři čtvrtě milionu korun.
Typy podporovaných produktů v „Kotlíkové dotaci“
Tepelné čerpadlo
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) vč. akumulace
Plynový kondenzační kotel

max. 130 000 Kč
max. 130 000 Kč
max. 130 000 Kč
max. 100 000 Kč

Pokud byl Váš příjem v roce 2020 vyšší než 14 242 Kč měsíčně (tedy více než 170 900 Kč ročně) na osobu,
můžete využít dotační program Nová zelená úsporám, který nabízí příspěvky na pokrytí 50 % vynaložených
nákladů. Podmínky pro získání dotace proti minulým dotačním výzvám NZÚ jsou jednodušší (nemusíte
například dokládat výši příjmů). Kompletní informace najdete na webových stránkách
www.novazelenausporam.cz. Kontaktovat můžete projektové manažery SFŽP Středočeského kraje
oddělení Praha a Střední Čechy. Kontakty naleznete na webových stránkách www.sfzp.cz.
Typy podporovaných produktů v „Nové zelené úsporám“
Typ zdroje tepla
(max.) RD
Plynový kondenzační kotel
35 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva vč. akumulační nádrže
80 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
80 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dod. paliva s celosezónním zásob. pelet
100 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody
připojené na FV systém
140 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
60 000 Kč
Napojení na soustavu zásobování teplem
40 000 Kč
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla
a teplovodním výměníkem
45 000 Kč
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla
30 000 Kč
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
–

BD (b.j.)
12 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
–
–
–
30 000 Kč
18 000 Kč
10 000 Kč
35 000 Kč
–
30 000 Kč

Záleží pouze na Vás, majitelích, zda Vám není lhostejné,
co ostatní dýchají.
Bližší informace najdete na stránkách MěÚ Votice
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Milan Kratochvíl, 317 830 134; milan.kratochvil@votice.cz
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DOBRÉ ZPRÁVY Z KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ – OTUŽILÍ BĚŽCI,
ZAMÍTNUTÉ VĚTRNÍKY A NOVÍ REGIONÁLNÍ PRODUCENTI
Doufáme, že jste do nového roku vykročili pravou nohou! My v Kraji blanických rytířů jsme
do nového roku rovnou vyběhli!
Letošního ročníku Zimního běhu na Blaník, jehož je Kraj blanických rytířů
dlouholetým partnerem, se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zúčastnilo téměř
300 běžců.
A běželo se nám dobře, zvlášť s vědomím, že malebná silueta Blaníku nebude rušena
větrnými elektrárnami. Zastupitelstvo Načeradce se před Vánoci vyjádřilo negativně
k předloženému záměru výstavby větrných elektráren v katastru městyse. Kraj blanických
rytířů se tiskovou zprávou snažil informovat o možných negativních dopadech záměru na
cestovní ruch.
Koncem minulého roku jsme do „rodiny“ regionálních producentů značky KRAJ
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt R® přivítali hned čtyři nové producenty a
jeden zážitek. Regionální značku pro svou tvorbu získala Lenka Komínková z Jeníkova.
Pod názvem Podblanicko mým objektivem (FB stránka Mým objektivem) najdete
překrásné fotografie, které Vám představí Podblanicko lépe než tisíc slov. Jakub Šimek
získal certifikát pro Vojkovský med, Rudolf Kučera pro brambory pěstované na Statku
Skalkov a Petr Kletečka ze Strojetic pro brambory, prodávané pod obchodní značkou
Brambory z kovárny. Novým certifikovaným zážitkem je prohlídkový Okruh zámeckým
parkem ve Vlašimi, který lze nově po domluvě absolvovat i na elektrických koloběžkách.
Tipy na výlet od rytíře na únor:
Karneval ve Zruči nad Sázavou
- už 27. února se můžete těšit na
karnevalové radovánky v zámeckém parku
ve Zruči nad Sázavou. Čekají vás
poschovávané malované kamínky, hádanky
a sladká odměna! Akce se koná od 14:00
do 16:00 u Kolowratské věže.
Questingové hry
- zahrajte si na detektivy! V Kraji blanických
rytířů máme k dispozici hned několik
questingových her, které otestují vaši pozornost a zabaví celou rodinu. Ať už se vydáte za
Milotou do Zruče, Rolandem do Vlašimi, Václavem do Votic, Janem Nepomuckým
do Načeradce nebo za včelkou Medulkou do Hulic, litovat určitě nebudete. Potřebujete
k tomu jen tužku a pracovní list, který si buď zdarma vyzvednete v místě questingu (ve
Voticích, Zruči nad Sázavou, Vlašimi, na obecním úřadu v Načeradci a ve Včelím světě
v Hulicích) nebo vytisknete z našich stránek www.blanik.net – záložka PRAKTICKÉ –
HRY.
Tereza Kubištová, Kraj blanických rytířů
kubistova@blanik.net
739 716 091
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OBCE NEJSOU NA ODPADY SAMY, ORIENTOVAT SE VE SLOŽITÉ
LEGISLATIVĚ JIM POMÁHÁ MIKROREGION VOTICKO
Nový zákon o odpadech a tři další související zákony, které začaly platit od 1. ledna
2021 znamenají bez nadsázky „odpadkovou revoluci“. Dotýkají se totiž jakožto
fyzických osob každého z nás, stejně i dalších původců odpadu – právnických osob
a obcí. Novou legislativou reaguje český právní systém po vzoru Evropské unie na
zhoršující se stav životního prostředí. Dá se říci, že Česká republika konečně
nastupuje trend od skládkování ke třídění, recyklaci a využití materiálů na maximum.
Jednou z největších změn, které zákon přináší, je posunutí konce skládkování
využitelného odpadu o šest let, tedy z roku 2024 na rok 2030. Postupně se budou
navyšovat poplatky za skládkování odpadu. Ze 500 korun za tunu v roce 2020 vzroste
částka postupně do roku 2029 až na 1 850 korun za tunu. Pro obce, které se původci
odpadu stávají ve chvíli, kdy občané uloží odpad na místa obcí k tomu určená, to
znamená navýšení nákladů spojených s uložením směsného komunálního odpadu
na skládkách. Dosáhnout snížení těchto nákladů mohou obce za pomoci tzv. třídící
slevy. Proto je v zájmu samospráv „naučit“ občany co nejvíce třídit. Mimochodem,
před obcemi stojí velká výzva: podle zákona musí do roku 2030 zajistit, aby tříděný
odpad tvořil 65 % z celkového objemu komunálního odpadu. Nyní je to 38 %...
Zastupitelstva schvalují nové obecní vyhlášky
Pro obce tedy z nové legislativy vyplývají mnohé povinnosti. Tou základní je nutnost
přijmout obecní vyhlášku, a to s účinností nejpozději k 1. 1. 2022. Pokud by obce nestihly
vyhlášku schválit, nebudou moci k 1. lednu příštího roku vybírat poplatky za odpad. Jak
do nové obecní vyhlášky co nejsrozumitelněji promítnout novou legislativu a jaké
možnosti mají obce co se týče vybírání „poplatků za odpad,“ radil starostům obcí na
Voticku na pracovním setkání 1. října Ing. Zdeněk Šusta z odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra. Setkání zorganizoval Mikroregion Voticko a starostové na
něm využili přítomnosti dalších odborníků – Ing. Jiřího Práška z odboru výstavby,
územního plánování a životního prostředí Městského úřadu Votice, Ing. Martina Slavíka a
Davida Sloupa z COMPAGu Votice nebo Jiřího Jantače a Michala Zemana ze společnosti
ARCH consulting, která se podílela na přípravě a zpracování analýz obcí a zadávacím
řízení na odpadové služby na území Mikroregionu Voticko.
Na pracovním setkání se starostové věnovali hlavně praktické přípravě obecních
vyhlášek s s tím souvisejících problémů. Zabývali se stanovením sazby poplatku, ale také
zohledněním potřeb občanů, tak, aby byl systém spravedlivý a občané měli motivaci ke
třídění odpadu.
Door-to-door jako efektivní systém sběru odpadu
5. listopadu se starostové se zástupci COMPAGu Votice, společnosti ARCH consulting a
votického městského úřadu setkali nad tématem odpadů podruhé. Debatovali o systému
svozu komunálního odpadu, tříděním popela ze směsného komunálního odpadu,
možných slevách pro poplatníky nebo o identifikačním systému nádob, které usnadní
práci svozové firmě. Ing. Jiří Prášek z Městského úřadu Votice představil výsledky
pilotního projektu města, kdy byl systémem door-to-door realizován sběr PET lahví.
Pokračování na další straně.
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Během svozu bylo občany odevzdáno ve žlutých pytlích 15 až 16 tisíc kusů PET lahví –
zhruba 430 kg plastu. Na třídící lince v Přibyšicích byly „odhaleny“ pouze dva pytle
s odpadem, který do nich nepatřil. Když byl tento svoz systémem door-to-door porovnán
se svozem plastů ze sběrných míst, bylo na první pohled jasné, že novým systémem byl
získán odpad kvalitnější, navíc s přímým zapojením veřejnosti. Město plánuje systém
door-to-door zavádět i pro další komodity. To by mělo pomoci zmírnit přetížení sběrných
míst a také snížit objem směsného komunálního odpadu.
Umíme třídit? Příklad z Ratměřic
Zajímavé závěry vyplynuly z rozboru směsného komunálního odpadu vzorové obce.
Společnost ARCH consulting zpracovala tento rozbor pro obec Ratměřice. Cílem bylo
získat reálnou představu o složení směsného komunálního odpadu obce, úrovni třídění
odpadů občany a odhalení potenciálu další separace odpadů. Ačkoli občané různých obcí
na Voticku třídí různou intenzitou a z jednoho rozboru nelze paušálně stanovit, které
komodity jsou v rámci celého Mikroregionu Voticko nedostatečně tříděny, Ratměřice mají
díky rozboru jasno, na třídění jakých složek odpadů se zaměřit v budoucnu.
Rozboru se 14. října na votické skládce „podrobil“ obsah čtrnácti menších nádob (120 a
240 litrů) svezených od ratměřických rodinných domků a jedné velké nádoby (1 100 litrů),
svezené z osady Skrýšov. Ratměřický rozbor ukázal, že z celkových takřka 314 kilogramů
směsného odpadu by bylo možno 51 % dále vytřídit. Největší potenciál pro další vytřídění
měly SEPAR odpady (32 %), u kterých bylo zjištěno výrazně nadprůměrné množství
plastů, nápojových kartonů a textilních materiálů. Naopak papír, lepenku, skla a kovy
obsahoval vzorek, pokud srovnáme s celorepublikovými hodnotami, podprůměrně. Další
hlavní složkou vzorku byl biologicky rozložitelný odpad (18 %), který se ale z 13,88 %
skládal z kuchyňského gastroodpadu.
Obecně lze říci, že velkým objemem plastů v popelnicích se nepotýkají jen Ratměřice.
Lidé si totiž často nejsou jisti, které plasty do žlutých kontejnerů patří a které by naopak
měly skončit ve směsném odpadu. Rady si často neví ani v případě plastových obalů
znečištěných od potravin. Drobné znečištění plastových obalů nevadí. Je však dobré mít
na paměti, že zbytky obsahu omezují recyklaci vytříděných obalů. A také znepříjemňují
život obsluze dotřiďovacích linek. Větším problémem je ale mastnota. Lahev od
rostlinného oleje je proto potřeba vymýt. Vymýt nebo alespoň pořádně vyškrábat byste
měli i plastový kelímek od jogurtu. Naopak se není třeba bát do tříděného odpadu vyhodit
prázdné obaly od mýdel nebo šamponů. Naopak plastové obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek do žlutého kontejneru nepatří vůbec, stejně jako třeba lino. Ono není
na škodu si občas zásady recyklace zopakovat. Tak schválně: kam byste „uložili“
polystyrenovou krabičku od oběda?
Jak dál s odpady a co může udělat každý z nás?
Téma odpadů pálí dlouhodobě všechny obce na Voticku. Bývá „stálicí“ pravidelných
členských schůzí zástupců obcí Mikroregionu Voticko a jeho trvalou připomínkou je
zaplňující se votická skládka a mnohde přeplněné popelnice na směsný odpad, v lepším
případě kontejnery na sběrných místech. Je třeba si uvědomit, že sebelepší zákon o
odpadech nebo obecní vyhláška nás problému nezbaví, pouze může napomoci jeho
řešení. Mnohem důležitější bude do budoucna vzniku odpadů předcházet. Opustit sice
pohodlné, ale neudržitelné vzory výroby a spotřeby a změnit životní styl.
Pokračování na další straně.
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Může se zdát, že jako jednotlivci máme málo možností, jak předcházet vzniku odpadu,
ale opak je pravdou. Zkusme si uvědomit, kolik energie, přírodních zdrojů a práce jiných
lidí je v potravinách či výrobcích uloženo a začněme si jich více vážit a méně jimi plýtvat.
Také platí, že o co nemáme jako zákazníci zájem, to po čase z nabídky přirozeně zmizí a
naopak, co si žádáme, to se rozvíjí. Možná že to je recept k zodpovědnému přístupu, kdy
malé změny v našich domácnostech mohou ve svém důsledku přinést velké globální
změny.
Pokud vás toto téma zaujalo, na internetu najdete velké množství odkazů s informacemi.
Pokud hledáte praktické návody pro svoji domácnost, jak předcházet odpadům
z potravin, jak produkovat méně elektroodpadu, textilního odpadu nebo odpadů z obalů,
jednoduché návody najdete na webu Ministerstva životního prostředí.
Konkrétně stačí do Google vyhledávače zadat
„Průvodce
předcházení
vzniku
odpadů
v domácnosti“. Přesvědčí vás o tom, že i malé
změny mohou mít na životní prostředí velké
pozitivní důsledky a také vám většinou ušetří
nemalé peníze.
.

Mikroregion Voticko

------------------------------------------------------------------

INFORMACE Z USNESENÍ Č. 1 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MILIČÍN KONANÉHO DNE 19. 1. 2022

Zastupitelstvo obce (ZO) po projednání předložených návrhů přijímá následující
usnesení:
Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, p. Rytíř, p. Štégr,
Ing. Brožek, p. Cikhart, p. Zíka
Omluven: Ing. Trefil
ověřovatelé zápisu: Ing. Rákosníková, p. Rytíř

zapisovatel: Mgr. Plačková

1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání, který byl doplněn o bod – Záznam o posouzení
cenových nabídek a provedení cenového marketingu
8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
3. Zapisovatel – návrh – Mgr. Plačková – 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – Ing. Rákosníková, p. Rytíř - 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
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4. ZO bylo seznámeno a bere na vědomí kalkulaci vodného za rok 2021. ZO
schválilo ponechání současných cen a to: vodné ve výši 35,-Kč/m3 včetně DPH
s platností od 1.2.2022. Částka za vodoměr 121,-Kč včetně DPH
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 1/2022
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6. ZO se seznámilo a schválilo
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo

Inventarizační

zprávu

za

rok

2021

7.1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
22_SOP_01_4121910773 mezi obcí Miličín a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.2. ZO projednalo navrhovanou směnu pozemků. Jedná se o směnu obecních
pozemků p.č. 665/1 o výměře 7375 m2 a p.č. 2009/2 o výměře 1438 v k. ú. Miličín,
které navrhovatelka užívá za pozemky, které má ve vlastnictví. ZO bere na vědomí
a projedná na příštím zastupitelstvu.
7.3. ZO projednalo žádost o pronájem části obecního pozemku p. č. 1078/12, cca
275 m2 pro uskladnění dřeva. ZO bere na vědomí a projedná na příštím
zastupitelstvu.
8. ZO se seznámilo se Záznamem o posouzení cenových nabídek a provedení
cenového marketingu - Výměna střešní krytiny Sokolovna Miličín. Nabídky byly
vyhodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny s DPH. Vítězným dodavatelem je
uchazeč č. 1, Jiří Vinduška, Miličín 306, 257 86 Miličín, IČ: 67942008, který nabídl
nejnižší cenu s DPH za provedení stavebních prací - částka 428.900,- Kč. Na tuto
akci obec získala dotaci ve výši 300.000,- Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9. Další zasedání ZO bude dne 23. února 2022 od 18 hod.
Zapsala: Mgr. Plačková

Z EVIDENCE OBYVATEL
K 1.1.2022 je v Miličíně a přilehlých osadách nahlášeno k trvalému pobytu 847 obyvatel.
Z toho je trvale přihlášených v Miličíně - 613, Petrovicích - 69, Záhoří - 68, Malovicích –
30, Kahlovicích – 24, Nasavrkách – 16, Nových Dvorech – 14, Žibkově – 8, Reksyni – 5
obyvatel.
V loňském roce se narodilo pět dětí a dostaly tato jména – Tomáš, Anna, Kamil, Amálie
a Lucie. V uplynulém roce zemřelo deset občanů.

H. Matoušková, evidence obyvatel
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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 paní 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 tentokrát tedy recept, zapsaný formou a mluvou tak, jak byl napsán kdysi.
Tak ať vám chutná. 

V.K.

Kobližky - od paní Krahulcové
½ kg mouky, 4 dgr cukru tlučeného, 4 žloutky, 4 dgr másla, 3 dgr droždí,
kousek citronové kůry a trochu rumu (nepřehnat) tak 3 lžíce,
¼ litru mléka.
Těsto se nevytlouká, ale pracuje jinak. Míchá se s ním dokola jako
s chlebem. Plnit marmeládou nebo makovou náplní.
------------------------------------------------------------------------------------------------

HÁDANKA

Kresba V. Kraupner

Poznáte místo na obrázku? Správnou odpověď naleznete na poslední stránce našeho
zpravodaje.
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je hrazena z rozpočtu .
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NOVÉ STRÁNKY MĚSTA
Podle slov firmy Galileo corporation s.r.o. můžeme očekávat spuštění nových stránek
města přibližně 10. února 2022. Do těchto stránek byl převeden obsah stránek starých,
takže by neměly chybět žádné informace, které již byly uvedeny. Postupně bude obsah a
uspořádání upravováno tak, aby co nejvíce vyhovovalo všem.Těšit se můžeme na větší
přehlednost, intuitivnější pohyb po stránkách, ale i na některé nové funkce. Na zkušební
období půl roku jsme nechali nainstalovat služby jako je „Smart info“, kde po registraci
můžete dostávat novinky SMS zprávou nebo e-mailem, nebo můžete vyzkoušet mobilní
aplikaci „V obraze“ a veškeré novinky vás tak zastihnou všude. Pokud o tyto služby bude
zájem, objednáme je natrvalo. Další zajímavou funkcí je tlačítko „číst nahlas“, které ulehčí
čtení lidem se zrakovými obtížemi. Jednou ze záložek bude i „mapová aplikace“, kde jsou
umístěny pasporty vody, kanalizace a ostatních sítí včetně územního plánu. Dále například
místa zájmu, turistické cíle se základním popiskem a fotografií, nahlížení do katastru a
mnoho dalšího.

Součástí stránek jsou pochopitelně i
záložky s odkazy na spolky, služby a
podnikatele, kteří jsou součástí
miličínska. Kdo máte tedy zájem umístit
odkaz na vaše stránky, facebook, jiné
sociální sítě nebo jen kontakt na
stránky města, zašlete potřebné údaje
na : podatelna@milicin.eu
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OSMISMĚRKA

Zdroj: knihovna

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V LEDNU životní jubilea oslavili:
paní Marie Kášková z Miličína – 99 let.
pan František Polívka z Miličína – 94 let
- přejeme pevné zdraví.
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KRÁTCE Z RADNICE
 V kanceláři úřadu se vybírá místní poplatek ze psů. Poplatek je možno hradit
převodem na účet obce č.ú. 5728121/0100, var.sym. 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.
 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 uskutečnil 7.1. 2022. AKTUÁLNÍ DATUM SVOZU JE 18.2. a
4.3.2022.
 Masopustní průvod obcí v maskách je pro všechny zájemce a nadšence
naplánován na sobotu 26. února 2022. Sokolovna otevřena od 12.30
hodin, společný odchod ve 13.30 hodin.
 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!
 Kvůli přechodu na jinou frekvenci svozů komunálního odpadu byl
navýšen počet svozů u odpadů tříděných. Aktuální kalendáře vyvážení
tříděného odpadu jsou umístěny na stránkách a jsou také vyvěšeny
v každé obci ve vývěsce.
 Další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu
 Telefon kancelář/podatelna MěÚ 317802260
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpověď na hádanku: Ulice Husova. Pohled od severu k jihu na budovu radnice. Vlevo č.p. 32,
tehdy u Hrubantů - ještě s kapličkou, ve které byla umístěna soška sv. Jana Nepomuckého a o
které se píše i v díle „Městečko mého mládí“. Obrázek naleznete v pamětní knize s popiskem V.
Kraupnera: „Tudy vedla cesta v dobách formanské slávy, kdy postilioni jeli rytem, jak se v Miličíně
říkalo, a vytrubovali.“ Postilion se říkalo kočímu poštovního vozu, pozn.redakce.

Vaše příspěvky možno zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.2/2022. 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

16

