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MILIČÍN - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
Váţení spoluobčané, dovolte mi, abych vám touto formou nastínil
situaci okolo výstavby plánované kanalizace a ČOV v naší obci.
Všichni vnímáme tuto akci jako nutnou a všeobecně prospěšnou.
Ovšem jedná se o projekt tak sloţitý a finančně náročný, ţe
rozvaha a opatrnost je více neţ na místě.
Oproti původnímu projektu se nám podařilo některé úseky kanalizace zjednodušit, vyrušit
několik přečerpávacích stanic a řešit kanalizaci více jako gravitační. Tyto změny sice celou
akci částečně zlevňují, ale zároveň vyţadují úpravu projektu, coţ sebou nese časový
posun realizace. To je ovšem problém řešitelný a není ten největší.
Bohuţel to nejdůleţitější, co nás vedlo ke zpětvzetí ţádostí o dotaci je fakt, ţe spolu
s prováděcí dokumentací jsme obdrţeli rozpočet celé akce a ten je výrazně jiný neţ
původní.
Na samém začátku měly být celkové náklady přibliţně 79,5 mil. Kč bez DPH včetně cca
29 mil. Kč spoluúčasti obce. Nyní, po době nezbytné k přípravám, ţádostem o dotace,
stavebnímu povolení a projekci samotné se vyšplhaly na 105 mil. Kč bez DPH, coţ při
dotaci 50,5mil Kč obnáší spoluúčast obce ve výši 54,5 mil Kč. Bohuţel se s největší
pravděpodobností nejedná o cenu konečnou. Kaţdá taková stavba, je dle těch kde jiţ
probíhala, zatíţena hrozbou vícenákladů a je nutné počítat i s následnou úpravou
komunikací po ukončení stavby. Sami jistě uznáte, ţe finanční náročnost této akce je
taková, ţe i s částkou 1,3 mil. Kč z dotace na spolufinancování akce ze Středočeského
kraje, se značně vymyká moţnostem našeho rozpočtu. Máme-li se chovat zodpovědně a
nechceme-li naši obec zatíţit neúnosným dluhem, který by v budoucnu způsobil nemalé
problémy, nemůţeme si projekt v této formě dovolit.
Na řadu tedy přichází jednání o dalších moţnostech. Jako varianty se nabízí ať jiţ
kombinace vícero způsobů likvidování splaškové vody, nebo a to se prozatím jeví jako
nejlepší řešení, výstavba ČOV spolu s páteřní sítí a postupná dostavba kanalizace
rozdělená na etapy. Na stole máme platné stavební povolení a projekt, který nám
rozdělením umoţní ţádat o dotace na niţší částky. To zase nabízí soutěţit menší,
dosaţitelnější a věříme i levnější firmy.
Celá akce se sice časově posouvá, ale stále je v běhu a věříme, ţe s některými úseky,
třeba jen formou terénních příprav, začneme co nejdříve. Tolik v krátkosti na vysvětlenou.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Karda Václav starosta obce
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ZŠ MILIČÍN
Ve dnech 10.10. - 11.10.2019 proběhla v ZŠ Miličín další
část projektu ,,Zdravá Pětka.―
Pod vedením výţivové poradkyně si ţáci nejprve
připomněli zásady zdravého ţivotního stylu a seznámili
se blíţe se sloţením zdravých i nezdravých potravin.

V praktické části projektu se učili
rozpoznávat některé druhyméně
známé zeleniny a prostřednictvím
interaktivních her si vyzkoušeli
nakupování v obchodě.
Nakonec si sami připravili zdravou
snídani a zacvičili si jednoduchá
cvičení zaměřená na správné
sezení a relaxaci.
Stejně jako v loňském školním roce
si děti projekt uţily a těší se na jeho
další pokračování.
.
P.Z.

L.Š. a

OBECNÍ KNIHOVNA
Do knihovny byl pracovníky Středočeské vědecké knihovny v Kladně přivezen po roce
nový výměnný soubor. Skládá se z 50 kusů knih, převáţně naučných. Přijďte se na
novinky podívat!

Obecní knihovna ve spolupráci s OÚ Miličín
a Včelařství Dvořák Semtínek
vás srdečně zvou na kurz

SVÍČKY Z VČELÍHO VOSKU
v pondělí 25.11. v 17 hod. v zasedací místnosti OÚ. Počet účastníků
kurzu je omezený pro 15 zájemců, je nutné se dopředu přihlásit
v knihovně osobně nebo na emailu knihovnamilicin@tiscali.cz
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INTEGRACE DOPRAVY SE PŘIBLÍŢILA
Miličín – Jiţ skoro tři roky probíhají na Voticku přípravy pro integraci regionálních
autobusů do systému Praţské integrované dopravy, čímţ bude zrušen dosavadní
systém Středočeské integrované dopravy. Pojďme se v následujícím článku podívat
na postup příprav podrobněji.
Na úvod několik základních informací. Ve Středočeském kraji fungují dva integrované
dopravní systémy, a to systém Středočeské integrované dopravy (SID) a Praţské
integrované dopravy. Zároveň zde máme několik málo nezaintegrovaných autobusů, které
ale jsou v závazku veřejné sluţby. V těchto autobusech, konkrétně třeba těch dopravce
Comett plus, platí tarif Průběţné autobusové dopravy (PAD). Na základě rozhodnutí Rady
Středočeského kraje dochází postupně k útlumu systému SID, který je nahrazován
systémem PID.
Základním rozdílem mezi systémem SID a PID je rozdíl v systému logiky výpočtu
jízdného. V systému SID se počítají tzv „tarifní zóny― a v systému PID „tarifní pásma―. Tato
tarifní pásma se paprskovitě vzdalují z Prahy (ta je sama rozdělena na tarifní pásma) od
pásma P do pásma 9. V tomto systému se v případě jednorázového jízdného počítá počet
projetých tarifních pásem (vnějších a vnitřních) a doba jízdy. V případě předplatného hraje
roli jen počet projetých tarifních pásem, doba jízdy nehraje vliv. Právě pro je systém
předplatného jízdného tak výhodný. O tom ale jindy. Samotná integrace přinese moţnost
cestovat dopravními prostředky různých dopravců na jednu jízdenku (takţe teoreticky
bude moţné jet z Miličína třeba do Rakovníka přes Prahu na jednu jízdenku za vyuţití čtyř
dopravních prostředků čtyř dopravců).
A teď k postupu příprav. Hlavní iniciativu na Voticku vyvinulo město Votice, které postupně
na jednáních se zástupci samospráv sbíralo podklady jak k novému linkovému vedení, tak
k jízdním řádům. Tyto podklady byly následně projednány se zástupci Integrované
dopravy Středočeského kraje (IDSK) a v co největší míře implementovány do výsledného
návrhu, který tak bude reflektovat skutečné potřeby občanů Miličína i celého regionu. Při
integraci dopravy dojde navíc i k zajištění dopravní obsluţnosti i do nových lokalit jako jsou
neustupovské místnost části Dolní Borek, Chlístov a Královna, dále autobus zajede do
Ješetic, Radíče, Jiřína a Kališť. V souvislosti s integrací dopravy bude navýšen i počet
spojů jak v pracovní dny, tak o víkendech a dodrţování přestupních vazeb a přesnosti
vozby bude dálkově kontrolováno dispečerem za pomoci GPS navigace v autobusech.
Na přípravné nové autobusové linky se postupně vytvářel jízdní řád, který následně musel
projít revizí u tří autobusových dopravců, a to Arriva Střední Čechy, Comett plus a ČSAD
Benešov. Po těchto revizích dojde k odeslání jízdních řádů obcím k jejich finálnímu
připomínkování (do kterého budou moci zasáhnout i občané) a finálnímu jednání mezi
zástupci samospráv a IDSK. Následovat bude formální proces zahájení integrace
v podobě vydávání změn licencí, vybavení autobusů informačním a odbavovacím
systémem, instalace označníků PID na zastávkách a mediální kampaň, která bude změny
představovat.
Obec Miličín byla v přípravách integrace vţdy aktivní a dodala organizátorovi dopravy
veškeré potřebné informace. V rámci příprav proběhlo několik jednání mezi starostou
Václavem Kardou a votickým starostou Jiřím Slavíkem, na kterých byly laděny podrobnosti
jízdních řádů. Jistě můţeme jiţ zveřejnit, ţe z Miličína bude jezdit autobusová linka 569 do
Střezimíře přes Ješetice, linka 568 do Sedlce-Prčice přes Petrovice, Mezno, Střezimíř a
Červený Újezd a linka 530 do Tábora a 567 do Mladé Voţice a Votic.
Text: Jan Vachtl
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SOKOL
VÝSTUP NA BLANÍK
Dne 28.října jsme se zúčastnili výstupu na Blaník.
Z Miličína se vypravila skupina turistů a sokolů všech
věkových kategorií.
Program na hoře Blaník zahájil bratr Balík projevem ke
101.výročí vzniku Československé republiky.
Následoval zpěv státní hymny a vystoupení sester z několika
tělocvičných jednot.
My z Miličína jsme vystoupali na rozhlednu a za jasného počasí jsme se kochali pohledem
do kraje.Byl to opravdu vydařený výlet.
Za TJ Sokol Miličín Dana Dostálová
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ŠVESTKA
V sobotu druhého listopadu jsme v naší sokolovně přivítali sokolské divadelní
ochotníky z Louňovic pod Blaníkem. Představili se nám hrou Járy Cimrmana
Švestka, která vznikla v roce 1997. Milovníci pravého českého humoru po
"svěrákovsku a smoljakovsku" si přišli na své. V zapadlé ţelezniční stanici
Středoplky se odehrála hra plná vtipných dialogů a zápletek, aţ jsme ani nemohli
uvěřit, co všechno můţe způsobit jedna neočesaná švestka.
Sedmičlenný muţský soubor Blaníci se na cimrmanovské hry zaměřuje a tak se
můţeme těšit, ţe nás opět někdy navštíví s podobnou legráckou.
A vám, divákům, vzkazuje, ţe jste byli skvělým publikem.JaPla

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

SOKOLOVNA MILIČÍN DÁLEUVÁDÍ
15.11.2019

… PŘÁTELSKÝ NAVEČER S PŘIPOMENUTÍM
30. VÝROČÍ SAMETOVÉ
REVOLUCE …
OTEVÍRÁME V 16 HODIN
VSTUP VOLNÝ
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK MILIČÍN
DÝŇOVÁNÍ

V sobotu 26.října v odpoledních
hodináchproběhla akceDýňování
v altánu na náměstí. Ti, co přišli, si
vydlabali a vyřezali dýně.
Ochutnali sladkosti v podobě
dýňového koláče, mrkvových
muffinů a štrůdlu.
Domů si kromě vydlabaných dýní
odnesli i dýně celé.
Okrašlovací spolek Miličín

HC MILIČÍN
Občanské sdruţení HC Miličín k dnešnímu dni registruje 43 členů. Tolik se
nás nevejde ani na střídačku !!
Z tohoto důvodu hrajeme hokejovou ligu v Benešově a v Sedlčanech.
V Benešově hraje náš tým dlouhodobě v první skupině. Neatakujeme sice
přední příčky tabulky, ale patříme ke stálicím první ligy. V současné době
nám patří desátá příčka z dvanácti účastníků. Bodové rozdíly jsou minimální,
tak věříme v posun tabulkou.
V Sedlčanech jsme se přihlásili do bojů o Pohár starosty města Sedlčany
v sezoně 2009/2010. V té době jsme řešili krásné problémy s přibývajícím
počtem hráčů. Realizovali jsme myšlenku, ţe mladí začínající spoluhráči se
zde otrkají hokejově poporostou a doplní náš A tým. Některým se to povedlo,
někteří zůstali hrát v Sedlčanech. Kaţdý z vás zaţil, ţe kdyţ jsou výsledky
jde všechno lépe. To byl případ loňské sezony. Vyhráli jsme skupinu B a
postoupili o patro výš. Letos se výsledkově tak nedaří, ale kdyţ je dobrá parta
a láska ke sportu skore na tabuli není nejpodstatnější.
Blíţí se konec rokua my hokejky nezapomínáme ani na akce kulturního
charakteru. Pro děti organizujeme tradiční Mikulášskou nadílku na zimním
stadionu v Sedlčanech, pro dospělé čertovskou zábavu v sokolovně Miličín.
Na závěr doplním termíny našich zápasů a potěší nás, kdyţ nám přijedete
fandit.
Za HC Miličín jednatel Libor Beran
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ROZPISUTKÁNÍ HC MILIČÍN:

BENEŠOV
9.11. 20.10 hod. HC Průhonice
15.11.20.20hodHC Benešov70ers
24.11.19.00 hod HC
VelkéPopovice
29.11. 20.20 hod HC MOOS
Osečany

Sokol Pyšely- Miličín
Miličín—Bystřice
HC Pyšely—Miličín
Miličín—Olbramovice B 6:5

SEDLČANY
8.11. 18.30 hod HC Vršovice
15.11. 18.30 hod HC Solopysky
30.11. 10.00 hod HC Genemusic

VÝSLEDKY SEDLČANY
Miličín - Votice 5:4
AHC Nový Knín-Miličín 6:2
Miličín - Bubáci Chlum 1:7

4:0
7:3
5:4

VÝSLEDKY BENEŠOV

------------------------------------------------------------------------------------------------FOTBAL
„Halóó, halóó.― Hlásíme zprávy ze zeleného
trávníku. Fotbalový tým Miličína si po právě
proběhlé
podzimní
části
soutěţe
uţívá
zaslouţeného odpočinku a spřádá plány na zimní
přípravu. Tato půl sezona se nesla v duchu
poměrně dobrých výkonů a jasných výsledků.
Několik zaváhání ke konci však náš tým odsunulo
na druhou příčku v tabulce, hned za tým Mezna,
coţ některým nedělá dobře .
Dobrou zprávou nám budiţ, ţe přestoţe trenér i
fanoušci mají nervy nadranc, naši borci zůstávají
v pohodě.
Přejme jim proto, ať zimní přípravu ustojí bez
zranění a na jaře dělají radost svou hrou sobě i
nám.
K.V.
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NA CO SE MŮŢEME TĚŠIT – PLÁNOVANÉ AKCE

11.11. Svatomartinský lampionový průvod – pořádá SDH Miličín
15.11. Třicet let od sametové revoluce – přátelské setkánív sokolovně s
vystoupením zpěvačky Evy Přívozníkové z divadla Semafor,dětí ZŠa
výstavou fotografií
9.11. Pouťová zábava v Petrovicích
22.11. Zájezd do divadla Hybernia v Praze
25.11. Kurz výroby svíček ze včelího vosku na OÚ
30.11.Adventní vazba v ZŠ
1.12. 1.adventní neděle–rozsvícení vánočního stromu se zpěvy a
recitací u kostela
5.12. Čertovská stezka od 17.00 hod. na dvoře ZŠ
7.12. Tradiční mikulášská nadílka na ledě od 13.00 hod. Sedlčany pořádá HC Miličín
7.12. Mikulášská obchůzka v Miličíně
8.12.
2.adventní neděle–rozsvícení betlémuse zpěvy v altánu na
náměstí
11.12. Česko zpívá koledy od 18.00 hod. v altánu na náměstí
13.12. Čertovská zábava s Franťák rockem – pořádá HC Miličín
15.12. 3.adventní neděle na náměstí před OÚ
18.12. Vánoční jarmark od 15.00 hod. v areálu ZŠ
22.12. 4.adventní neděle– betlémské světlo se zpěvy u kostela
27.12. Ples SDH Petrovice v Petrovicích
28.12. Ples SDH Malovice v Miličíně

Pro Diakonii Broumov, sociální druţstvo pořádámeSbírku
pouţitých věcí a oblečení.
Vše můţete nosit zabalené do pytlů nebo krabic na chodbu na OÚ
25.11. a 26.11. od 7:30 do 17.00 hod. Bliţší informace jsou na
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letáku na www.milicin.eu

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Ţivotní jubilea našich občanů:
zástupci obce v tomto měsíci byli poblahopřát
paní Marii Vrtiškové z Malovic k 92. narozeninám.
Přejeme pevné zdraví !

Rozloučili jsme se:
s paní Marií Holánkovou ze Záhoří

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

INFORMACE Z USNESENÍ Č. 9
ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín konaného dne23.10.2019
 1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
 2. ZO schválilo program jednání – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
 3. Zapisovatel – návrh – p. Matoušková
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno. Ověřovatelé zápisu – návrh
– p. Štégr, Bc. Trefil
- 9 x pro, 0 x proti, 0xzdrţeno.
 4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 25. 9. 2019
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
 5. ZO vzalo na vědomí – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Miličín kontrola za období leden – září 2019 ze dne 7. 10.
2019 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 6.1. Starosta seznámil ZO s dalším vývojem projektu kanalizace a
ČOV a problematikou ohledně financování celé akce. Navrţeno je
zpracování projektu na etapy, dle určených lokalit obce Miličín a
hledání dalších moţných řešení.
 6.2. ZO projednalo a schválilo Zpět vzetí ţádosti „Miličín-splašková
kanalizace a ČOV―, okres Benešov, rozhodnutí č. 12951811.
Podané do Národního programu ţivotního prostředí, výzva č. 8
s názvem projektu Miličín – splašková kanalizace a ČOV, okres
Benešov
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
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 6.3. ZO projednalo a schválilo Zpět vzetí ţádosti o poskytnutí
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání
„Ţivotní prostředí―, evidenční číslo: ISF/ŢIV/039150/2019
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
 7.1. ZO projednalo a schválilo Plán inventur na rok 2019 a
jmenování inventarizačních komisí na rok 2019
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
 7.2. ZO pověřuje FV a KV k provedení kontroly v PO ZŠ a MŠ
Miličín okres Benešov a u obce Miličín za 2. pol. 2019
 8. 1. ZO schválilo Smlouvu o nájmu části obecního pozemku pč.
1296/1 v k. ú. Miličín, o výměře 150m2. Nebyly námitky proti
vyvěšenému záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
 8.2. ZO projednalo ţádost o prodej cca 150m2 obecního
pozemku pč. 914/1 v k. ú.Záhoří u Miličína. Ţádost se odkládá,
zastupitelé navrhli panu starostovi, aby prověřil zda by nebyla
moţná směna pozemků. Takto by se postupovalo i při dalších
částečných odprodejích obecních pozemků.
 8.3. ZO projednalo a zamítlo nabídku realitní kanceláře EVROPA,
Školská 281, 280 02 Kolín v rámci insolventního řízení o koupi
pozemku pč. st. 20 v k. ú. Petrovice u Miličína.
 8.4. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SBN/5112/2019SBNM na převod pozemku parc. č. 337/3 v k.ú. Záhoří u Miličína
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha , Územní pracoviště
Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Benešov
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
 8.5. ZO vzalo na vědomí, ţe byli obesláni zájemci o stavební
parcelu. Dohodovací řízení o stavební parcelu se uskuteční dne 7.
11. 2019 od 16hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Miličín.
Komise dohodovacího řízení - p. Karda, p. Rytíř, Mgr. Plačková.
 9.1. Ředitelka ZŠ a MŠ Miličín Mgr. Škramlíková seznámila
zastupitele s průběhem inspekční činnosti České školní inspekce,
Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6 ve škole.
 9.2. ZO vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ
Miličín okres Benešov za školní rok 2018/ 2019 – č. j.: S29/19 ze
dne 18.9.2019
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 9.3. ZO projednalo a zamítlo ţádost o podporu aktivit v oblasti
rozvoje regionu Posázaví v roce 2020. Obec jiţ v tomto odvětví
spolupracuje s několika jinými subjekty
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
 9.4. ZO projednalo a schválilo ţádost Okrašlovacího spolku Miličín
o moţnost prodlouţení vyúčtování ne-investičního finančního
příspěvku, který obdrţeli na základě smlouvy v roce 2018 od
obce Miličín, s termínem vyúčtování do 31. 10. 2019. Zárověň
ZO schválilo prodlouţení vyúčtování ne-investiční částky 10.000,Kč, kterou Okrašlovací spolek Miličín obdrţel na základě smlouvy
v roce 2019 a vyúčtování proběhne do 15. 12. 2020. Na rok 2020
Okrašlovací spolek nebude ţádat o ne-investiční finanční
příspěvek
– 9x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
 9.5. ZO bere na vědomí probíhající jednání v rámci dotace – název
akce: „Dopravní automobil SDH Miličín―
 9.6. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na zpracování
lesního hospodářského plánu pro obec Miličín, zhotovitel Ing.
Bořivoj Zimmermann, Na Křivce 1079/36, 101 00 Praha 10 –
Vršovice
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrţeno.
 11. Další zasedání ZO bude dne 20. 11. 2019 od 18 hod.

Zapsala: p. Matoušková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŢÁDÁME OBČANY,
ABY NEVYHAZOVALI DO POPELNIC JINÝ, NEŢ KOMUNÁLNÍ
ODPAD.
PRO BIOODPAD JE URČENO MÍSTO V OBJEKTU BÝVALÉHO JZD U
SENÍKU.
POPELNICE S TRÁVOU A DALŠÍM BIOODPADEM
NEBUDE FIRMA COMPAG ODVÁŢET
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Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu knihovnamilicin@tiscali.cz
Uvítáme, pokud nám napíšete podrobnější informace k vašim pořádaným akcím,
možno zasílat i fotografie nebo plakáty.Uzávěrka dalšího čísla je 30.11.2019
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