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zdarma

Vážení spoluobčané, je tu opět čas adventní a vánoční
svátky již klepou na dveře. Všichni dobře víme, že i letošní
rok byl provázen starostmi spojenými s covidovou situací,
ale musíme věřit, že vše dobře dopadne. Vánoce jsou svátky
klidu a pohody, tak pojďme na chvíli myslet jen na věci příjemné.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili do chodu obce - za jejich práci a
podporu, které si velice vážím. Přeji vám klidné prožití svátků, věnujte vánoční
čas rodině a nasbírejte síly do dalších měsíců. Nebude to zřejmě jednoduché, ale
společně to zvládneme.
Václav Karda starosta
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MALÍ SI HRAJÍ, VELCÍ MAJÍ POVOLÁNÍ
Dne 5.11.2021 proběhl v naší MŠ první ekoprogram
vedený lektory Ekocentra z Čapího Hnízda pod názvem
„Každý má své povolání, práci – čili zaměstnání aneb kdo se
stará o zvířata a rostliny.“ Děti se hravou formou seznámily s
názvy povolání z oblasti zemědělství jako je třeba
zemědělec, chovatel, včelař, farmář atd. Zahrály si na
„rybáře“ při chytání ryb, na „baču“ při hlídání „balónkových
oveček“, sklidily mrkvičky ze záhonu jako farmáři apod.
Nakonec si vyrobily kravičku z papírového tácku. Dětem i p. učitelkám se ekoprogram moc
líbil a těší se na další pokračování, v němž se dozvíme, kdo se stará o zábavu.
Text a foto J. Dohnalová

S cílem zvyšovat digitální gramotnost měly děti v MŠ
Miličín možnost seznámit se s programováním. Při akci
s názvem ROBOTIKA si každé dítě mohlo
naprogramovat pohyb své robotické včelky. Někdy
včelka putovala jiným směrem, než byl záměr, takže
bylo i veselo. Díky odbornému a zároveň přívětivému vedení paní učitelky Jany Slabé
Janoutové měla akce u dětí velký úspěch. Lektorce děkujeme a těšíme se na další setkání.
Text a foto J.Vaňková

ČERTOVSKÁ STEZKA V MILIČÍNSKÉ ŠKOLE
V pátek 3. 12. 2021 se hřiště miličínské základní školy v podvečerních hodinách
proměnilo v peklo. Cesta peklem začínala u čertovské brány, kde se všichni účastníci starší
12 let museli z důvodu nařízení vlády prokázat dokladem o bezinfekčnosti. U brány děti
dostaly měšec, kam za splnění různých úkolů a přednesení básničky dostávaly čertovské
groše, které mohly u Lucifera vyměnit za balíček s hračkami a dobrůtkou. Jaké byly pekelné
úkoly?

.

Pokračování na další straně.
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Hod bramborou do koše, Čertověda, slalom s bramborou, balanční hra, poznávání
předmětů. Celá stezka byla vyznačena ďábelskými plameny.
Na konci čertovské stezky a při splnění všech úkolů se děti mohly vyfotit ve foto koutku
nebo se samotným Luciferem. Úderem 19. hodiny se čerti a čertice vrátili zpátky do pekla
a čertovská stezka skončila. Všechny děti odcházely domů spokojené a se slibem, že se
na příští rok polepší.
Text T. Klosová

ČERTI VE ŠKOLE
Tak jako každý rok, i letos se na žáky miličínské školy přišli podívat čerti, andělé a
Mikuláš. Druhou hodinu už pekelníci ťukali na dveře, což nás hodně vyděsilo a objevila se
i nějaká slzička. Mikuláš přečetl všechny hříchy, děti mu řekly básničku a slíbily, že se do
příštího roku polepší. Za básničku dostaly balíček dobrot. Pekelná návštěva samozřejmě
navštívila i školku. Děti ve školce byly velmi statečné. Všichni společně zazpívali písničku.
Mikuláš přinesl listinu, která byla velmi dlouhá - plná hříchů, které se za rok ve školce
nastřádaly. Také tyto děti slíbily, že se polepší. Andělé dětem rozdali balíčky a pekelníci se
vrátili zpátky do pekla. Moc jsme si čertovský den užili. Za rok uvidíme, jestli sliby, které
děti slíbily, opravdu splní…

Text: T. Klosová, foto: M. Škramlíková
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ADVENTNÍ VAZBA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILIČÍN
„Bude, nebude? A když bude, tak za jakých podmínek?" To byly otázky, které jsme si
pokládali v týdnu adventní vazby podle toho, jak rychle se měnila opatření vlády proti
koronaviru.
A nakonec? Ano! 27. listopadu ve 14. hodin se sešly pouze naočkované zájemkyně ve
třídě Základní školy Miličín, aby si vyrobily adventní věnec podle vlastního vkusu či oblíbené
barvy nebo věnce na dveře. Jedlové chvojí nám přivezl pan Libor Švec (po kolikáté už?).
Ještě jednou moc děkujeme. Při vstupu do školy na nás dýchla vánoční atmosféra v podobě
svítících vánočních stromků, znějících koled (samozřejmě z CD) a vánoční vůně. Ženy si s
sebou přinesly korpusy, svíčky a různé dekorace. Komu něco chybělo, mohl si koupit
potřebný materiál ještě u paní ředitelky. A pak se už pracovalo, pracovalo, povídalo,
vzpomínalo, pila káva a čaj se sladkými zákusky. Zkrátka jsme si zpříjemnily předvánoční
čas. A co víc? Měly jsme ze své práce radost.
Doufejme, že příští adventní vazba proběhne tak, jak si jistě všichni přejeme.

text a foto H. Beranová

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ ZŠ A MŠ MILIČÍN VÁM PŘEJE PRAVÉ
VÁNOČNÍ ŠTĚSTÍ, NEOPAKOVATELNOU VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU
V KRUHU RODINNÉM A V NOVÉM ROCE PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ
ŠTĚSTÍ A LÁSKY.
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SPOLKOVÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
Spolek divadelních ochotníků tento rok nacvičoval hru Podařené
panstvo pod vedením paní režisérky Vlasty Kořínkové.
Do poslední chvíle jsme doufali, že protikovidová opatření nás
nepostihnou a hru zahrajeme všude tam, kde jsme byli
domluvení. A podařilo se. Nejvíce se vždy těšíme na vystoupení
v Miličíně. Tady totiž u diváků zjistíme, čemu se nejvíce smějí,
co je pobaví. Doma je doma. Věřte, že si vaší podpory velmi
vážíme a
děkujeme za ni.
Komedie byla o tom, co se stane, když
zámožnou rodinu navštíví dva podvodníci.
Kdo viděl naše představení, tak ví, že ani
uzenář Alfons, ani jeho manželka neodolali
svodům zlodějů. A kdo na tom nejvíce
vydělal? No přece jejich dcera Lízinka.
Letos jsme poprvé hráli v krásném divadle v
Sezimově Ústí. V Heřmaničkách bylo naše
vystoupení spojené se soutěžní přehlídkou
pokrmů z cuket, dýní a patizonů.
I my jsme ochutnávali a hodnotitili vynikající
kulinářské výtvory šikovných žen.
Ale při každém vystoupení bychom našli
něco, na co rádi a hlavně s úsměvem
vzpomínáme.
Každé nastudování hry s sebou přináší
mnoho času, který ochotníci nestráví se
svými nejbližšími rodinnými příslušníky. Kdo nezažil, neví. Tímto bych chtěla poděkovat
partnerům ochotníků za to, že bez nás zvládli to, s čím jsme jim v době zkoušek a
představení nemohli pomoci.
Doufejme, že se příští rok sejdeme v lepší a příznivější době.
za Spolek divadelních ochotníků při TJ.Sokol Miličín H. Beranová

PRACUJEME PRO MORAVU A TAKÉ PRO NAŠI HEZKOU OBEC
Sokolští přátelé
z Točevovy ulice nelenili
a dali se do podzimního
úklidu obecního areálu
hřiště pod sokolovnou.
O hřiště a pergolu se
starají již po mnoho let,
za což jim patří velký dík
a obdiv.
Text a foto I.Čeňková
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ZE ZELENÉHO TRÁVNÍKU:
Ohlédnutí za podzimní částí sezóny 2021/2022 Muži
Po dvou letech strávených ve 4. soutěžní třídě a dvou nedohraných sezónách
přerušených kvůli Covidu, byl našemu mančaftu nabídnut postup o soutěž výše coby
týmu s nejvyšším počtem bodů v nedohrané soutěži.
Po velmi krátkém přemýšlení jsme tuto nabídku ze
strany OFS Benešov přijali a byli jsme natěšeni na lepší úroveň fotbalu v Miličíně.
Vstup do nové sezóny se nám ovšem hrubě nevydařil, když jsme po sedmi odehraných
zápasech měli na kontě nula bodů a společně s týmem z Drachkova jsme okupovali
poslední místo tabulky. V osmém kole jsme našeho tabulkového souseda přivítali na
domácím hřišti a po vítězství 7:1 jsme získali první body. V následujících zápasech naše
mužstvo zabralo a získalo ještě další důležité body do tabulky, v posledních třech kolech
byli ovšem úspěšnější naši soupeři. Po podzimní části je tak naše mužstvo předposlední,
nicméně všichni uděláme vše, co bude v našich silách, aby jarní část byla podstatně
lepší.
Velké poděkování patří hlavně trenéru Karlu Trefilovi za trpělivost a pevně věřím,
že mu kluci v druhé půlce sezóny nabídnou víc důvodů k radosti, než ke starostem.
Karle, děkuji.
Přípravky:
Již druhým rokem se úspěšně pokoušíme o obnovení dětského fotbalu v Miličíně.
K naší velké radosti mají děti stále chuť sportovat i v dnešní digitální době.
Momentálně máme registrovaných 15 dětí různých ročníků v přípravkovém věku.
Vzhledem k rozdílu věku dětí nejsme přihlášeni do žádné soutěže, ale sháníme
klukům a holkám soupeře, kde můžou ukázat to, co se na tréninku všechno naučili.
Některé zápasy jsme vyhráli, některé prohráli, důležité pro nás ovšem je, že si
to všichni užili a fotbal je baví. Tímto zvu děti, které by se chtěly přidat do k nám do týmu
-

přijďte, rádi Vás všechny přivítáme.

Poděkování za vedení malých fotbalistů patří hlavně Ferymu Kolářovi za čas obětovaný
ve prospěch Našich fotbalových nadějí.
I tobě, Fery, děkuji.

Děkuji také všem věrným příznivcům, kteří chodili kluky podporovat, i když se tolik
nedařilo. Fotbal nehrajeme jen pro sebe, ale také pro naše fanoušky, na které se velmi
těšíme také v jarní části sezóny.
Za Fotbalový klub TJ Sokol Miličín Ondřej Mládek
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SVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ
Dne 12.11.2021 se několik miličínských sešlo na svatomartinském posezení s večeří
v kulturním domě v Mezně. Husy jsme objednali a vedoucí Ivanku Smrčinovou zaměstnali.
Přátelé, protože následuje popis jídelní poezie, doporučuji vegetariánům a hladovějícím
čtenářům, aby následujících pár řádků vynechali. Výborná polévka s domácími nudlemi
probudila chuťové buňky a zahřála žaludky na provozní teplotu. Husí stehýnko bylo
křupavé, měkké, dobře propečené a maso šlo krásně od kosti. Zelíčko čerstvé krouhané,
knedlíčky bramborové a houskové vějířovitě poskládané. Celý obrázek na talíři pak dotvářel
velmi dobrý sůsek. Zkrátka několik odborníků prohlásilo, že to byla hudba na držku.
Pivo teklo proudem, svatomartinské víno chutnalo a celý večer se vydařil. Neurazila ani
závěrečná sladká tečka (medovník) s výbornou kávou. Veselá nálada miličínských byla
příslibem, že se další podobné setkání musí opakovat!
Vaše Vladěna

MINIBUS ISUZU NA NÁVŠTĚVĚ MILIČÍNA
Miličín – „My chceme malé autobusy“, tak zní velice často podnět z obcí na Voticku na
organizátora dopravy nebo dopravce. Praxe je ale poněkud odlišná. Minibusem je
zajišťován jen dopolední spoj z Votic do Mezna přes Miličín.
Po valné hromadě DSO BENE-BUS se na plánovanou předváděcí jízdu z Benešova do
Votic vydal minibus ISUZU Novo Citi Life distributora Turancar. Minibus s kapacitou přes
60 cestujících s většinou prostoru v nízkopodlažním uspořádání přivezl do Votic poslance
a starostu města Votice Jiřího Slavíka. „Cesta to byla velice pohodlná, svižná a pohodová.
Velmi mne překvapila vysoká kapacita ISUZa oproti klasickým minibusům postaveným na
podvozcích dodávek. Senioři a maminky s kočárky jistě uvítají nízkopodlažní uspořádání
většiny minibusu. Rád bych, aby se tento, či jiný podobný minibus na Voticku ukázal po
výběrových řízeních na nové autobusové dopravce na většině výkonů regionálních
autobusů co nejčastěji,“ okomentoval pro Miličínský zpravodaj své postřehy z předváděcí
jízdy votický starosta.
Předváděcí jízda byla
původně plánována jen
do Votic, minibus si ale
„odskočil“ i na krátkou
návštěvu Miličína, kde
na regionálních linkách
PID 568 i PID 569 by
pro všechny výkony
bohatě postačoval.
Text a foto: J.Vachtl
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ŠKOLÁCI NOVĚ STIHNOU I OBĚD
Miličín – Na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Miličín Mgr. Marcely Škramlíkové a
starosty obce Václava Kardy dojde s platností od 12. prosince 2021 s realizací
drobných, ale o to důležitějších změn ve veřejné dopravě.
Stávající dva školní autobusy po 13 hodině navazují na konec školního vyučování,
neodjíždí ale dostatečně pozdě, aby bylo možné stihnout i oběd. „Tento stav pro nás nebyl
ideální. Dojíždějícím dětem už autobus neujížděl, ale stále nebyla zaručena dostatečná
přidaná hodnota, kterou oběd nepochybně je. Jsem proto moc rád, že od 12. prosince
budou stávající spoj na PID 568 a PID 569 odjíždět od školy do Střezimíře přes Červený
Újezd i Petrovice v 13:42, respektive v 13:41,“ sděluje horkou novinku pro žáky základní
školy náš starosta.
Projednání této změny nebylo jednoduché, díky ní dojde i k posunu odjezdu spoje
dopravce Stenbus na PID 401 z Votic ze stávajících 13:17 na 13:27. Příjezd do Střezimíře
naštěstí neměl vliv na vazby pro školáky od Borotína, proto bylo nakonec možné tuto
změnu zrealizovat.
Od 12. prosince 2021 dojde i k mírné změně časů odjezdů spojů z Miličína na PID 401.
„Důvodem je nevyjezditelná jízdní doba v úseku Miličín – Votice. Za 8 minut tuto trasu
autobus skutečně nezvládne odjet, nově bude tato jízdní doba 10 minut. Na přestupy na
regionální spoje to nebude mít vliv, vyčkávací poznámky na nich zůstanou i nadále,“
pokračuje Václav Karda.
Poslední změna bude v platnosti až od března 2022, a to zavedení závleku do Malovic
na spoji PID 459 s odjezdem v 16:02 z Miličína do Mladé Vožice. Důvodem pozdější
realizace je nutnost dodržení správních lhůt při žádosti o změnu licence. V návaznosti na
požadavek Votic se aktuálně prověřuje ještě jedna změna, a to zavedení nočního autobusu
z Veselky přes Votice do Miličína s vazbou na odpolední směny ve votických závodech. V
březnu 2021 se budou realizovat i změny víkendových spojů na PID 401, o těch ale až
v příštím čísle Zpravodaje.
Text J.Vachtl

LUPENI HRABOU LUPENÍ aneb cloumání mládí
Každý z nás dospělých byl kdysi mladý a prošel
si takzvanými „telecími léty“. Věc, která se děje, co
svět světem stojí a jistě se bude dít i dál. Jako
starosta říkám: „Ach jo“. Jenže tak to chodí a i já to
mám za sebou . Jedny to pustí, na druhé přijde.
Někdy to řádí méně, jindy je to k uzoufání. Nás
dospěláky to trápí a musíme vše bohužel řešit.
Nejde to jen tak přejít - obzvláště, když toto
cloumání mladých hraničí s vandalismem nebo se
jím dokonce stane. Jsem velice rád, že parta mladých se nechala přesvědčit a ukázala, že
se dá svému okolí přispět a pomoci třeba formou brigády při hrabání lupení. Doufám, že se
nejednalo jen o záchvěv. Doufám, že chápou. Nechci být naivní, chci věřit.
Pakliže věřit znamená být naivní, pak ano, jsem naivní. Přijdou další. Bude to s nimi zase
cloumat. Není to také ale trochu o nás dospělých? Rodičích?
Této partičce „Lupenů“ velice děkuji, rád je znovu oslovím . Přeji jim i nám, aby jejich
cloumání vyprchalo co nejdříve a bez těžkých následků.
V. Karda starosta
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ZMĚNÁM V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ SE NEVYHNE ANI MILIČÍN. CO TO
BUDE PRO NAŠE OBČANY ZNAMENAT?
Novinka: Od příštího roku se bude v Miličíně vybírat poplatek za obecní
systém nakládání s odpady dle skutečně využitého objemu. Změna způsobu
výběru poplatků by měla občany motivovat ke zvýšení třídění odpadu.
Na začátku tohoto roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Jeho hlavním cílem
je předcházet vzniku odpadů a omezit množství ukládaného odpadu na skládky. Velmi
zjednodušeně řečeno bude stát obce nutit daleko důsledněji třídit. Jak to chce udělat?
Obce, které nesplní požadovanou míru separace (třídění) odpadů, budou na poplatcích
platit více. Nesplněním separačních cílů, jejichž milníky jsou definovány v roce 2025, 2030
a 2035 (viz níže), se obec, dle § 112 zákona o odpadech, vystavuje riziku sankcí až do výše
200 tis Kč za každý rok neplnění.

Separační cíle pro obce a města
Rok

2025

2030

2035

Hodnota separačního
cíle

60 %

65 %

70 %

Dalším důvodem pro snahu dosáhnout uvedené míry separace a snížení produkce
směsného komunálního odpadu je nárůst sazby za ukládání odpadu na skládku (viz tabulka
níže).

Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku
Poplatkové období v roce
Dílčí základ
poplatku (Kč/t) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030+
-využitelný
odpad

800

900

1 000 1 250 1 500 1 600 1 700 1 800 1 850 1 850

-zbytkový
odpad

500

500

500

-nebezpečný
odpad

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

500

500

600

600

700

700

800

Každá obec bude moci na základě podání žádosti o třídící slevu na skládce, kterou
využívá, uplatnit slevu, a to na množství do výše násobku počtu obyvatel k 1.1.2020 a
množství 200 kg (produkce skládkovaného komunálního odpadu na občana pro rok 2021,
viz následující tabulka). Dle přílohy č. 9 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. je započtena
tato produkce jako zlevněný využitelný odpad, s výši poplatku 500 Kč za tunu.
Pokračování na další straně.
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Další produkce nad toto množství bude podléhat výši poplatku odpovídajícímu
využitelnému odpadu. V následujících letech bude sleva znovu vypočtena vždy jako součin
počtu obyvatel k 1.1. předchozího roku (dle ČSÚ) a produkce skládkovaného odpadu pro
daný rok.

Množství skládkovaného "zbytkového" odpadu na občana v tunách za
rok
Rok

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Produkce na
občana

0,2

0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

Obec chce minimalizovat dopad nové legislativy na peněženky občanů
Odpadové hospodářství stojí Miličín každý rok spoustu peněz. Aby se naše náklady
neustále nezvyšovaly, je potřeba, abychom v Miličíně přistoupili ke koncepčním změnám v
odpadovém systému, a to právě v souladu s novým zákonem.
Proč to děláme?
-

abychom optimalizovali současný systém nakládání s odpady v obci,
splnili všechny povinnosti, které nám ukládá nový zákon,
minimalizovali jeho dopady na obecní rozpočet
a tudíž i na výši poplatku za svoz odpadu, který platí naši občané.

Inovace v oblasti odpadového hospodářství: zavedení RFID čipů a korbového vážení
Obec Miličín zavedla změnu v odpadovém hospodářství. Ve spolupráci Mikroregionu
Voticko došlo k čipování nádob na směsný komunální odpad a zavedení korbového vážení
svozového vozidla společnosti Compag. Hlavním důvodem a motivací pro zavedení těchto
změn byla snaha zjistit skutečnou produkci odpadu každé domácnosti a obce, a na základě
toho nastavit spravedlivý poplatek za odpady pro občany.
Poplatky za svoz odpadu v roce 2022: Změna způsobu výběru poplatků
Na základě nové legislativy se změní způsob výběru poplatků, které budou občané za
svoz odpadu od příštího roku platit. Do letošního roku v obci byly poplatky za odpadové
hospodářství vybíraný na občana dle přesně stanovené výše. Od roku 2022 bude poplatek
za systém nakládání s odpady vybírán dle skutečně využitého objemu, který vychází ze
skutečného počtu výsypu nádoby, kdy při každém výsypu je nádoba vnímána jako plná.
Dle zákona č. 565/1990 Sb. je maximální výše zpoplatnění 1 Kč/l. Obec Miličín se rozhodla
tuto sazbu stanovit na 0,60 Kč. V obci jsou zavedeny identifikační a vážní mechanismy,
což umožňuje zjistit skutečný počet výsypů jednotlivých nádob a podle toho vypočítat výši
poplatku za odpady pro jednotlivé domácnosti. Zavedení kontrolních mechanismů a změna
způsobu výběru poplatku má působit motivačně na občany a vést je ke zvýšení třídění
produkovaného odpadu.
.
Pokračování na další straně.
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Jednoduše řečeno, občané budou platit pouze za odpad, který skončí v černé popelnici
a jenom za počet skutečných výsypů dané nádoby. Tzn. čím víc budou třídit, tím méně
budou platit za odpady.
Jelikož při výběru poplatku dle skutečně využitého objemu nelze předem zjistit produkci,
poplatek od občanů bude vybírán zpětně, např. za rok 2022 budou občané platit až v roce
2023. Dle zákona je každý občan povinen dodržovat obecní vyhlášku a nakládat s odpady
tak jak je nastaveno vyhláškou. Podnikatelům je umožněno sepsat s obcí mandátní
smlouvu nebo uzavřít smlouvu napřímo se svozovou firmou. Dle zákona je totiž každý
povinen dokládat jakým způsobem likviduje odpady. Znamená to, že tam kde je podnikání
hlášeno v místě bydliště, musí být poplatek jak za nemovitost tak mandátní smlouva za
podnikatelskou činnost. O všech budoucích změnách v systému sběru a nakládání s
odpady v Miličíně budou občané včas informováni. Rádi bychom požádali o spolupráci,
protože jedině tak může obec splnit požadavky, které na nás nová odpadová legislativa
klade.

Tento článek byl připraven ve spolupráci s ARCH consulting s.r.o.
Jak bylo uvedeno, nově se nepočítá poplatek za SKO na osobu, ale za skutečně
odevzdaný objem. Nezáleží tedy kolik je osob v domácnosti.

Uvádíme tabulku s výpočty a několika příklady. Ceny v dolní části jsou při využití 26 svozů
při dané kapacitě. Skutečná platba bude stanovena na základě skutečného počtu vývozů.
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MĚSTEČKO MÉHO MLÁDÍ SE TENTOKRÁT ZASYPALO SNĚHEM…
Jak se nyní člověk choulí u kamen, jak naříká, zafouká – li studený vítr – a co teprve za
zimních mrazů, to by nejraději celou zimu přespal jako medvěd v lese!
Ale dříve – za klukovských let?
To nám bylo jedno. Chumelenice v zimě nebo úmorná vedra v létě.
V zimě jsme se zahřáli klouzačkou, koulováním nebo jinou hrou – a i jiná vzrušení nám
zima poskytovala – například, přišla – li velká metelice, tu určitě zavála Richtrovu
chaloupku, která se krčila pod svahem pod silnicí „U kapličky“.
Ale ta byla vždy pořádně zaváta! Ani komín nevyčníval!
Hasiči troubili vždy jako k ohni a pospíchali s lopatama, neboť Richtrovi byli všichni
v chalupě uvězněni.
Ale nejdříve jsme byli na místě my, Kluci.
S velkou švandou jsme nejprve vylezli na střechu, po krk ve sněhu a pátrali jsme po
komínu.
Když jsme komín nalezli, odházeli jsme z něho nejdříve sníh. To již měli Richtrovi
vyhráno, již nebylo nebezpečí, že se v chalupě celá rodina zadusí, neboť měli černou
kuchyni.
Černou kuchyni vy již asi nebudete znát: ohniště pod otevřeným komínem a vařilo se na
třínožce, na kterou se stavěly hrnce, přímo nad oheň. Kouř šel otvorem nad ohništěm
rovnou do komína. Hodně lidí za mého mládí tak vařilo. Dnes ovšem musí býti plynový
nebo elektrický sporák – a ještě hospodyně naříkají. No, to odbočuji…
Tedy – jakmile jsme zbavili komín vrstvy sněhu, nadělali jsme sněhových koulí a ty jsme
do komína házeli. A protože komín byl dole otevřený, sněhové koule lítaly Richtrovým
rovnou do sednice. A už začala uvnitř paní Richtrová nadávat. My jsme se mohli potrhat
smíchy radostí, že na nás nemůže a koule sněhu dolů jen pršely do té doby, pokud nás
hasiči neodehnali, ačkoliv se tomu sami smáli. Dovedli ocenit naši rošťárnu.
Tentokrát se na to nehledělo tak přísně. Byla – li rošťárna vtipná, zasmál se tomu
nakonec sám postižený…

HÁDANKA

Kresba V.Kraupner
Poznáte, kde se nachází tento dům? Tentokrát s malou nápovědou přímo v obrázku.
Odpověď najdete na poslední stránce zpravodaje.
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AKTUÁLNĚ Z KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ:
ŘEMESLNÝ JARMARK A NOVÁ ROZHLEDNA
Měsíc listopad byl pro nás plný nových pracovních setkání a nabírání inspirace, ale
i práce na nové strategii.
V listopadu jsme ukončili placenou propagaci na Facebooku Kraj blanických rytířů, kde
jsme od května oslovili přes 330 tisíc uživatelů.
Pokud nás ještě nesledujete, najdete nás na Facebooku jako Kraj blanických rytířů.
Kromě toho jsme se v listopadu zúčastnili dvou konferencí – konference
Travelevolution v Brně a Fórum cestovního ruchu v Praze. Na obou mezi hlavní témata
patřil coronavirus a jeho dopad na cestovní ruch.
V rámci spolupráce s řemeslným spolkem Spolek Fakt-Um, jsme pomáhali
s 9. Podblanickým jarmarkem ve Vlašimi. Pokud jste dorazili a zahráli si pátrací hru, je
vysoká šance že jste potkali i manažerku turistické destinace Terezu.
Manažerka se sešla s kolegy ze Středočeské centrály cestovního ruchu a se zástupci
Středočeského Kraje, aby diskutovala nad financováním, marketingovými aktivitami a plány
destinace Střední Čechy.
V neposlední řadě bych vám chtěla za Kraj blanických rytířů popřát pohodové prožití
Vánoc a šťastný Nový rok.
Tipy na výlet od rytíře na prosinec:
Advent ve městech a obcích
I přes zrušené adventní trhy to ve městech a obcích vypadá jako v pohádce. Rozhodně
vyrazte načerpat vánoční atmosféru ke stromečku a pokochejte se krásnou vánoční
výzdobou.
Rozhledna na Javornické hůře
Koncem měsíce listopadu otevřela
své dveře rozhledna na Javornické hůře
– Kalamajka. Cesta k rozhledně není
tak náročná jako ta na Blaník a nabízí
pohled na všechny světové strany do
krajiny vzdálené několik desítek
kilometrů.
Foto: Nová rozhledna v regionu vyrostla na Javornické hůře. Zdroj: MAS Blaník, z.s.

Tereza Kubištová, Kraj blanických rytířů
kubistova@blanik.net
739 716 091
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NĚCO PRO NEJMENŠÍ

Vystřihni si svého andílka.
Když to nezvládneš sám, popros svého staršího sourozence nebo rodiče.
Jistě ti rádi pomohou.
Střihej po oranžové barvě.
Výsledky své práce můžeš nafotit a poslat na adresu zpravodaje. 
zpravodaj@milicin.eu

Hezkého a bohatého ježíška . 
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Informace pro bádavé duše:

Tato stránka je volná záměrně, aby nebyla znehodnocena vystřihovánka .
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INFORMACE Z USNESENÍ Č. 10 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MILIČÍN KONANÉHO DNE 24. 11. 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, p. Zíka
ověřovatelé zápisu: p. Zíka, Ing. Brožek

zapisovatel: Mgr. Plačková

1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání, který byl doplněn bodem č. 15 OZV obce Miličín č. 2/2021
a OZV obce Miličín č. 3/2021
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
3. Zapisovatel – návrh – Mgr. Plačková – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu - p. Zíka, Ing. Brožek
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 27. 10. 2021

- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo

5. ZO projednalo a bere na vědomí vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2022 - PO ZŠ a MŠ
Miličín, okres Benešov - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6. ZO projednalo a bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu hospodaření PO ZŠ a
MŠ Miličín, okres Benešov na rok 2022 -2024
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7. ZO projednalo a schválilo Kupní smlouvu na par. č. 1078/2 o výměře 212m2 v k.ú. Miličín
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 6/2021
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9. ZO projednalo a bere na vědomí vyvěšení návrhu rozpočtu obce Miličín na rok 2022
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.1. ZO projednalo a bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Miličín
na r. 2022 - dodatek č. 1
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10.2. ZO projednalo a bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Miličín
na r. 2024 –2025
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
11. ZO projednalo a schválilo navýšení příspěvku na dopravní obslužnost na 254,- Kč /
obyv. pro DSO Bene-Busu na rok 2022, s ohledem na výši inflace, růst ceny práce, růst
cen pohonných hmot a příspěvek na provoz ve výši 1,-Kč na obyvatele
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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12. ZO vzalo na vědomí protokoly z kontrol FV a KV u obce Miličín a PO ZŠ a MŠ Miličín
za 2. pol. 2021. Nebyly nalezeny žádné nedostatky.
13.1. ZO projednalo a schválilo žádost HC Miličín o finanční příspěvek na rok 2022 a
souhlasí se zařazením do rozpočtu na r. 2022 ve výši 20.000,- Kč
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
13.2. ZO projednalo a schválilo žádost Mysliveckého sdružení Česká Sibiř Miličín o finanční
příspěvek na rok 2022 a souhlasí se zařazením do rozpočtu na rok 2022 ve výši 5.000,- Kč
- 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
13.3. ZO projednalo a schválilo žádost TJ Sokol Miličín z.s. – fotbalový klub na finanční
příspěvek na r. 2022 a souhlasí se zařazením do rozpočtu na r. 2022 ve výši 20.000,- Kč
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
13.4. ZO projednalo a schválilo žádost Tělocvičné Jednoty Sokol Miličín o finanční
příspěvek na rok 2022 a souhlasí se zařazením do rozpočtu na r. 2022 ve výši 10.000,- Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
13.5. ZO projednalo a schválilo žádost o kladné stanovisko k přesunutí nevyčerpané neinvestiční částky 2.090,-Kč z roku 2020 do následujícího roku 2022 - Okrašlovací spolek
Miličín, občanské sdružení, Miličín 66, 257 86 Miličín. ZO doporučuje přednostně čerpat
starší neinvestiční částky.
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
13.6. ZO projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice o finanční příspěvek na tradiční
mikulášskou nadílku pro děti. Akce se uskuteční dne 4. 12. 2021 před hasičskou zbrojnicí
v Petrovicích. ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
14.1. ZO schválilo smlouvu č. 349/2022 s poskytovatelem: Eko-Soft spol.s r.o. Krásná Hora
n/Vlt. č. 252 na rok 2022 na poskytnutí a využití práv na moduly ekonomického systému
EKOSOFT
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
14.2. ZO projednalo a schválilo zaplacení neinvestičního příspěvku Mikroregionu Voticko,
dobrovolnému svazku obcí, k dotaci z participativního rozpočtu Středočeského kraje „Po
stopách Mikroregionu Voticko“ ve výši 5.714,-Kč
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
14.3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vytvoření internetových stránek mezi obcí Miličín
a firmou Galileo Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO:
25448714, předmětem smlouvy je zhotovení internetových stránek s prezentací
www.milicin.eu
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
14.4. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o provozu internetových stránek mezi obcí Miličín
a firmou Galileo Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO:
25448714, předmětem smlouvy je zajištění provozu redakčního systému a internetových
stránek www.milicin.eu
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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14.5. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi obcí Miličín a
firmou Galileo Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO:
25448714
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
15.1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Miličín č. 2/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Právnické a podnikající fyzické
osoby zapojené do obecního systému na základě mandátní smlouvy obdrží dodatky
ke smlouvě.
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
15.2. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Miličín č. 3/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
- 8 x pro, 1 x proti, 0 x zdrženo
16. Další zasedání ZO bude dne 15. 12. 2021 od 18 hod.
Zapsala J.Plačková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V listopadu životní jubilea oslavili:
pan Karel Vrba z Miličína – 85 let.
- přejeme pevné zdraví.

Rozloučili jsme se:
s paní Miladou Dvořákovou z Petrovic - odešla ve věku 89 let
s panem Pavlem Petrlou z Miličína - odešel ve věku 69 let
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STŘÍPKY Z OBCE
 Buhužel se díky covidové situaci zrušily některé adventní akce. Pár se jich
snad uspořádat podaří.
 V neděli 12.12. od 17.00 hod. proběhne před radnicí troubení koled. Za účasti našich
malých andílků, kteří budou rozdávat přáníčka.
 Plánovaná výstava fotografií a obrazů bude přesunuta na vhodnější termín.
 Čtvrtou adventní neděli je zpívání v kostele zrušeno.
 Ve dnech mezi 19.12. až 24.12. bude přivezeno Betlémské světlo do altánu
na náměstí. Termín bude upřesněn.
 Z důvodu některým omezením neproběhne 24.12. v kostele půlnoční mše.
25. a 26.12. se mše uskuteční a to vždy od 10.00 hod.
 1.1.2022 od 13.00 hod. nezapomeňte na novou tradici. Výstup na Kalvárii a zvonění
s přáním bude beze změny.  Samozřejmě za dodržení všech nařízení.
 Neočipované popelnice budou ještě dočipovány. Některé nemají tzv. hnízdo
pro umístění čipu. Ti, kterých se to týká, budou kontaktováni a vše se dořeší.
 Dle informace svozové firmy Compag s.r.o. proběhnou do konce roku svozy odpadu
tak, jak je naplánováno - vždy v pátek, tedy 24.12. a 31.12.
 Od 1.1.2022 se odpad sváží po čtrnácti dnech a to vždy v pátek lichý týden. První
svoz se uskuteční 7.1. 2022, další 21.1., pak 4.2. a tak dále.
 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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpověď na hádanku: Tento dům se nachází po pravé straně pod státní silnicí při příjezdu do
Miličína od Tábora. Bohužel se nám nepodařilo najít obrázek domu, o kterém se vypráví v povídce
pana J. Nováka. Použili jsme tedy dům ze stejné lokality. Dům, o kterém se píše v povídce, má
č.p. 122 a nachází se o něco blíže směrem do Miličína. Možná někdo ví, možná někoho překvapí,
že i tato lokalita byla dříve označována jako „Nové Město.“ Tento název je v současnosti vžitý spíše
jen pro část obce směrem na Ješetice.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.12/2021. 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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