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zdarma

KOLIKRÁT VYNDÁŠ POPELNICI, TOLIKRÁT ZAPLATÍŠ
Tak nějak by se dalo zjednodušeně pojmenovat nové nastavení
plateb za komunální odpad. Je nutné dodat, že nejenom kolikrát,
ale zároveň o jakém objemu bude přistavená popelnice.
Díky čipování popelnic se narovnal a zpřehlednil vztah mezi
Obcí a svozovou firmou. O tom jsme psali již dříve. Nyní nastává
čas, kdy je důležité využít čipování popelnic i ve vztahu mezi Obcí a občany. Jistě se
shodneme na tom, že není spravedlivé počítat poplatek za odpad takzvaně „na hlavu“, ale
podle množství odpadu. Není správné, jak to bylo doposud, aby před dvěma různými domy
stály dvě stejně velké popelnice, například 120 litrů, ale za popelnici před domem, kde bydlí
dva lidé, se platilo 1200,- Kč a za popelnici, kde bydlí například 5 lidí, se za rok zaplatilo
3000,- Kč. Vždyť se přece z obou domů vyvezlo 120 litrů odpadu. Díky čipování popelnic a
novému zákonu o odpadech máme u nás možnost tyto podmínky udělat spravedlivější.
Ten, kdo třídí nebo se snaží vzniku odpadu předcházet, vytvoří ho méně, méněkrát přistaví
popelnici k odvozu, tak ten tím pádem v konečném ročním součtu zaplatí méně za odpady.
Ten, kdo se chová méně zodpovědně, přistaví popelnici nebo dokonce více popelnic ke
každému svozu, musí logicky zaplatit více.
Částečnému „přepočtu na hlavu“ se stejně nevyhneme. Doporučeno je totiž vybírat od
občanů tzv. minimální základ dílčího poplatku, jakési minimum, které zaplatí každý.
Původně jsme si mysleli, že tento základ nebude nutné u nás uplatňovat, ale po zjištění, že
i mezi námi jsou tací, kteří údajně popelnici nepotřebují, budeme nejspíš nuceni k této
základní platbě přistoupit. Je totiž nutné si uvědomit, že nejen popelnice na odpad
komunální, ale i každé použití barevných kontejnerů, vyhození hrobového kalíšku do
kontejneru u hřbitova nebo třeba využití sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
nás zapojuje do systému a měli bychom se tedy, alespoň částečně, na nákladech podílet.
Celou republikou se žene vlna zdražování a týká se to i poplatku za odpady. Bylo by
dobré připomenout, že při sečtení nákladů na odpady Obec doplácí nemalou částku. Na
poplatcích se vybere cca 660.000,-Kč, ale platba za SKO činí 1.020.000,-. Přesto jsme se
rozhodli, že zatím nepůjdeme cestou velkého zdražování, ale nastavíme poplatky podle
nových možností a zároveň umožníme každému z nás regulovat částečně poplatek svým
chováním a svou zodpovědností, protože za množství vyprodukovaného odpadu jsme
odpovědni každý sám.
Další informace naleznete na stránkách 13. a 14.
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CELÁ ŠKOLA ČETLA DĚTEM
Loňská druhá třída se online formou zúčastnila již v loňském
školním roce projektu Celé Česko čte dětem hodinami „her
s literárními texty“. Na tyto aktivity jsme letos navázali účastí již
celoškolní a to v týdnu 4.- 8. října, na který připadl již 11.
celorepublikový týden čtení dětem, jehož základem je čtení
dětem ve škole a kterého se aktivně zúčastnilo 149 škol napříč
republikou. Vzájemně jsme si mezi ročníky ukázali, že čtení je radostná a objevující aktivita
a že se počáteční „dřina“ s učením
písmen, slabik a slov vyplatí. Starší
děti navštívily ty mladší, předvedly
jednoduché,
ale
humorné
dramatizace bajek a pohádek,
některé
ročníky
četly
úryvky
z rozečtených
knih
mladším
kamarádům, prvňáčci zažili hodinu
pro rozvoj pochopení přečteného,
kdy po krátkých čtených ukázkách
došlo k diskuzi – rozboru textu.
V jedné třídě jsme vypomohli se
čtením společné knihy, přičemž „za
odměnu“ nám sami posluchači četli pasáže z čítanky.
Text a foto J.Plačková za 1.stupeň

Asi všichni znáte kampaň Celé Česko
čte dětem, kterou organizuje od roku 2006
stejnojmenná společnost a nabádá rodiče,
aby četli dětem doma alespoň 20 minut
denně. Myslela jsem, že se to týká jenom
1. stupně, ale paní učitelka Plačková vyzvala
k účasti i vyšší ročníky.
Žáci v přípravném týdnu přinesli do
hodin češtiny knížky, které mají rádi.
Neudělali to zdaleka všichni, ale měli jsme
jich dost. Potom jsme zvolili vhodné tituly
k prezentaci na 1. stupni, tím se množství
trochu zmenšilo. Následně se vybraly děti, které byly ochotné jít svoji knihu představit a
zároveň zvládly dobře číst a mluvit - a takových nebylo mnoho. Nakonec jsme natrénovali
krátké programy pro 1. stupeň. V týdnu od 4. do 8. října 2021 četli šesťáci ukázky ze
zajímavých knížek. Sedmáci přečetli bajku Zajíc a želva a potom ji úplně všichni zahráli
s kulisami a rekvizitami z hodin výtvarné výchovy. Osmáci hráli (také všichni) pohádku O
kohoutkovi a slepičce s vlastnoručně vyrobenými maskami a pomůckami. A z devítky dvě
žákyně četly krátké pohádky.
Pokračování na další straně.
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Aby se udělalo také něco pro starší žáky, přivlekla jsem jim na ukázku skoro 13
kilogramů zajímavých knížek z vlastní knihovny. Největší vážila přes 4 kg a nejmenší 9
gramů. To samozřejmě nevypovídá o knihách nic, ale je to zajímavé. O čem knihy byly, to
by tady zabralo moc místa, tak bude lepší, když se dětí zeptáte sami a budete si s nimi
povídat třeba o úplně jiných knihách.
K. Týleová za 2.stupeň

DRAKIÁDA
K nástupu podzimních dnů plného padajících listů patří i šumění draků na obloze. Proto
i letos školní družina dne 13.října 2021 uspořádala Drakiádu pro děti z Miličína a okolí. Ta
se konala na louce u hřbitova. V letošním roce nás při pouštění draků doprovázelo sluníčko
a lehký vánek. Děti byly
plné elánu a obloha plná
barevných a originálních
draků. Úkolem dětí bylo
udržet draka co nejdéle
ve vzduchu. V závěru,
když draci dolétali, dostal
každý sladkou odměnu.
Moc jsme si to užili.

Text a foto T.Klosová

ÚTERÝ BYLO RŮŽOVÉ
Přišla mi do e-mailu výzva, aby se škola připojila k akci Pink October neboli Říjen
narůžovo. Je to osvětová kampaň, která má mezi lidmi šířit informace o tom, jak je důležitá
prevence v boji s rakovinou. Symbolem podpory tohoto boje má být růžová barva a školy
dostaly jednoduchý úkol – jeden den v říjnu se obléknout do růžového oblečení. Na schůzi
Žákovského parlamentu jsem návrh přednesla a byla jsem zvědavá, jak se vyjádří hlavně
kluci. Zjistila jsem, že to vůbec není pro chlapy neobvyklá barva - vidíme v televizi sportovní
komentátory v růžových košilích, stejnou barvu mají cyklistické dresy nebo fotbalové míče
atd. Odhlasovali jsme tedy, že v úterý 19. října 2021 přijdeme všichni v růžovém. A byla to
veselá podívaná! Některé holčičky byly růžové od hlavy k patě včetně gumiček do culíčků,
i větší kluci se často nestyděli a v růžové mikině strávili celý den, další si oblékli trička sester
a maminek, jiní si vzali alespoň růžové ponožky a někdo zvládl jen symbolickou růžovou
stužku. Samozřejmě, že účast nebyla stoprocentní, ale co naděláme, nikoho jsme nenutili.
Byla to příjemná, nenáročná akce, nezdržovala ve vyučování, nic to nestálo, ale hezky jsme
se pobavili, celý den byl nějak veselejší, připomněli jsme si důležitost prevence pro naše
zdraví a určitě jsme hodně ozvláštnili pobyt ve škole.
Karolína Týleová
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TVOŘIVÉ OKÉNKO NAŠICH ŠKOLÁKŮ
Vydařená báseň s nádhernými kresbami z dílny Niny Imramovské ze čtvrté třídy
stojí za přečtení:

OBČAS SE NĚCO NEPOVEDE
To se tak někdy stane, že člověk počítá s tím, že všechno bude fungovat „jako vždycky“.
S takovým pocitem jsem vyhlásila podzimní školní sběr elektra, který se dřív dělal zároveň
se sběrem papíru, víček a hliníku. Firma, která nám elektroodpad sváží, vyhlásila pouze
jeden podzimní termín, takže jsme se jí museli přizpůsobit. Za odevzdané elektro škola
získává body a za ně si pořídí třeba nějakou ekologickou exkurzi pro děti. To se děje v rámci
celostátní hry Recyklohraní. Školáci jsou poučení, co se sbírá – všechno na elektriku nebo
na baterie takové velikosti, aby se to dobře vešlo do plastové popelnice, a tak jsme na
plakát napsali příklady: rychlovarné konvice, holicí strojky, fény, toustovače, rádia, mixéry,
foťáky, mobily, hračky se zvukem, klávesnice, počítačové myši, malé vysavače, kávovary,
digitální váhy, svítilny… Jenže za dva dny se nenastřádala ani polovina povinného
množství (60 kg), takže tu trochu elektra jsme s panem školníkem uschovali do skladu.
Třeba se povede elektrický odpad ve větším množství získat na jaře a budeme
v Recyklohraní pokračovat. Proto prosím: rozbité a nefunkční elektrické spotřebiče
nevyhazujte do odpadu nebo neodkládejte v prodejnách, ale pošlete je do školy (třeba
kdykoliv v průběhu roku), budeme za ně rádi.
Karolína Týleová
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Vážení a milí spoluobčané,

pro připravovaný adventní jarmark potřebujeme a sháníme
SKLENIČKY OD DĚTSKÉ VÝŽIVY ZN. HELLO s víčky
(tedy takové, které mají víčko na hrubý závit).
Pokud nám je můžete darovat, předem Vám mockrát děkujeme.
Odevzdat je můžete v obecní knihovně nebo ve škole/družině.

--------------------------------------------------------------------SPOLKOVÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI

28. 10. 2021 proběhla akce
Sokolské
župy
Blanické
Výstup na Blaník. Naše
jednota se již tradičně také
zúčastnila. Měli jsme možnost
vidět i nový župní prapor,
který se vážně povedl. Počasí
nám přálo a dobrý oběd za
znamenitý sportovní výkon
chutnal
dvojnásob.
Text a foto D,Šlejmarová

Osm miličínských sokolských sester se pustilo
do nácviku sletové skladby s názvem Optimistky, s níž bychom měly vystoupit na jaře
příštího roku v Plzni, Brně a Pardubicích. Naše cvičební osmička spolu s kolegyněmi
z jednoty Vlašim, Louňovice a Votice vytvoří seskupení čítající 64 žen, přičemž trénovat
budeme střídavě v Miličíně pod vedením ses. Čeňkové a ve votické sokolovně s náčelnicí
ses. Havlíkovou. Tak nám držte palce…
SOKOLGYM je mezisletový projekt České obce sokolské, který je od roku 1996 realizován
ve spolupráci s pověřenými sokolskými župami. Od počátku je cílem projektu přinášet do
českého sportovního prostředí zkušenosti a novinky inspirované zahraničními festivaly,
které propojují sport pro všechny, výkonnostní sport a kulturu. Pro ČOS projekt přináší
možnost společného oživení činnosti jak navenek, tak dovnitř organizace.
.
Zdroj web sokol.eu
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V PETROVICÍCH TO ŽIJE
Pozvánka na zábavu
V Petrovicích je nový sál. Nový bar, nové židle, nové stoly. Už to není relikt z let
osmdesátých, ale moderní stánek připravený přivítat místní i přespolní zájemce o kulturní
život. A hned 20. listopadu 2021 máte příležitost vše ohodnotit, zatancovat si a vypít
nějakou tu kořalku. Petrovičtí pořádají pouťovou zábavu. Hraje osvědčený Relax se svým
mixem hudby lidové i aktuální moderní. Jediné, co by mohlo akci zhatit, je zemětřesení
stupně 7 a více, to však asi nehrozí. Ale ta potvora Covid 19 by mohla vystavit stopku.
Uvidíme. V každém případě oprašte šaty, dámy zavolejte kadeřnici a budeme se na vás
v Petrovicích těšit.

Čerti a andělé v Petrovicích
Doslechli jsme se, že se v Petrovicích v sobotu 4. prosince 2021 odpoledne otevře nebe
i země. Z nebe přiletí Mikuláš s andělem a až se otevře zem, vylezou čerti za strašného
řevu. Zatím se je povedlo vždycky zašlapat zpátky do jejich pekel, ale …. Přijďte nám raději
pomoci s tou fuškou. Stačí už ti, co nám tady běhají, nemusí se k nim další přidávat, ne?
😊
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Petrovice, sobota 2.října 2021 - sluníčko, 16 draků, 16 strojů z minulého století.
Co to jen může být za příběh. Ano, je to tak! Je tu zase Velký závod malých motorek. Ročník
6.nebo 7.?? Nějak ani nevíme. Co víme, že závod připravil – a to skvěle – Vojta Votápek. Sešli
jsme se po poledni na návsi v Petrovicích. Závodníci se scházeli jak švábi na pivo. Člověk by jim
dal za uši… No, nejsme výchovný ústav. Nakonec se jich sešlo 16. Včetně krásné Káji Votápkové.
Tradiční opory týmu v zelených trikotech. Nechyběli ani další ostřílení matadoři, Bobeš, Kolda...
Dva staříci mezi mladými vlky. Jendys se svým mopedem S11 zase chyběl. Je to trouba. Ale to už
všichni běží na start na louku za Rubešovi. 16 pravých rukou vezme za plyn a jedou. Trasa –
náročná jako vždy – přivedla do cíle skoro všechny. A kdo vyhrál? Luboš Sůsa byl první. Jeho stroj
byl zkrátka nejlepší. A jeho umění řídit mu bylo podporou. Druhá byla Třeboň, host z dálky, pan
Tomáš Tůma odtud přijel, aby získal stříbro. Bronz si odnesl Peťa Macháčků z Tábora. Byl skvělý,
byl dobrý, ale na víc jak třetí místo to nestačilo. No a bramborovou medaili? Kdo ji dostal?
Hádejte… No Pavel Hron alias Bobeš přeci. Ano, stroj připravil skvěle. Sebe taky. Ale přesto
propadl. Nevíme proč. Ovšem říká se, že si ani během závodu neodpustil to svoje věčné cigárko,
prý někde u mlýna ho někdo viděl. Pavle, Pavle… že si taky nedáš pokoj.
No a pak byl cíl a pivo a klobásy, 61 jich Jendys upekl. Vojta vyhlásil výsledky, mimochodem
velmi vtipně, super Vojto! A pak se pilo až do noci. MUDr. Nešpor (to je ten z Bohnic) by z toho asi
radost neměl. Ale co by člověk chtěl od abstinenta …
Zkrátka, Vojto, díky a za rok nashle!

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

BUDOU ČI NEBUDOU LETOS CHODIT ČERTI?
Je to tady zase. Rok se s rokem sešel, blíží se doba adventu a u místních
dobrovolníků vyplouvá na povrch otázka, zda zrealizovat Mikulášský průvod
s čerty a anděly tradičně jak v minulých letech. Jelikož se peklo ničeho nebojí
a předpoklad „situace“ bude víc než stejný jako loni, i přesto čerti Miličínem
chodit budou a je jen na Vás, zdali si je pozvete dál…

V sobotu 4.12.2021 od 16:00 budou Miličínem chodit čerti
s Mikulášem a anděly.
Na všechny hříšníky se moc těšíme.
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MALOVICKÉ HASIČSKÉ OKÉNKO
Benešovskou hasičskou ligu jsme letos zakončili v sobotu 2.10. v Daměnicích v místním
sále, kde byl slavnostně vyhodnocen celý uplynulý ročník. Tradičně jsme se ohákli do
našich barev a pozorně sledovali, jak na pódium chodí jednotlivé týmy. Náš čas nastal, když
se vyhlašovalo 8. místo. Na tomto místě totiž v konečném součtu skončily jak holky, tak
kluci. Děvčata k tomu navíc přidala ještě titul nejsympatičtějšího týmu sezóny...děkujeme!
Gratulace patří samozřejmě vítězům: muži Sedlčany a ženy MarTomice. No a pak už se
jen povídalo, slavilo, pilo, tancovalo...až do ranních hodin. Prostě klasické vyhlášení. Díky
pořadatelům za super organizaci a také všem, kteří nás během sezóny podporovali a
pomáhali nám. Těšíme se v roce 2022!
Konečné pořadí BNL 2021:
Muži (20 týmů): 1. Sedlčany 127 b., 2. Zdislavice A 118 b., 3. Daměnice 98 b., ...8.
Malovice 63 b.
Ženy (10 týmů): 1. MarTomice 91 b., 2. Chlum 81 b., 3. Dalovy 81 b., ...8. Malovice 34 b.

Text a foto K.T.

KNIHOVNA
Obecní knihovna Miličín získala vstup na akviziční
portál vydavatelů knih v ČR. Přes portál je možné
objednávat knihy až s 30% slevou a bez poštovného.
Podmínkou je objednávka ve finančním limitu
stanoveném vydavatelem. Z tohoto důvodu obecní
knihovny zajišťují objednávku knih pro více zájemců.
Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, nabízí
knihovna v Miličíně možnost nákupu knih touto
cestou. Zájemci se mohou dostavit dne 21.11. a
28.11. mezi 14.00 – 17.00 hodinou do knihovny.
Pokud se podaří objednávku naplnit a nákup bude realizován, budou knihy zaslány do
knihovny, kde si je objednavatelé vyzvednou ve výpůjční době nebo po dohodě v jiný čas
a zaplatí v hotovosti. Způsob informování o tom, že knihy dorazily, bude domluven při
zadání objednávky. V případě dotazů volejte knihovnici na t.č. 606 669 811 (nejlépe po 15.
hodině).
B.Kocourková
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HOKEJOVÉ OKÉNKO - říjen
Pohár - Skupina B - průběžné pořadí

Pořadí#
Tým
1.
HC Miličín
2.
HC Kňovice
3.
HC Medvědi Sedlčany
4.
HC Žabáci Solopysky
5.
Stará garda Štětkovice B
6.
Ševci Nový Knín
7.
HC Votice
8.
HC Hrádek
9.
Rumola
10.
HC Olbramovice
11.
Novit Neveklov
12.
Rybníkáři

Datum
24.10.2021, 18:25
17.10.2021, 18:25
10.10.2021, 20:20
03.10.2021, 16:30

Zápasů Výhry Remízy PProhry Skóre Body TM
8
6
1
1
60:28 13 42
8
6
0
2
57:22 12 26
8
5
1
2
38:37 11 32
8
5
0
3
32:27 10 67
8
4
1
3
28:32 9
51
9
4
0
5
49:39 8
28
7
3
1
3
41:46 7
34
8
3
1
4
34:42 7
49
8
3
0
5
30:33 6
18
8
3
0
5
25:44 6
69
8
2
0
6
33:67 4
34
8
1
1
6
30:40 3
26

Zápas
HC Miličín - HC Olbramovice
HC Medvědi Sedlčany - HC Miličín
HC Miličín - HC Kňovice
HC Hrádek - HC Miličín

Výsledek
10 : 0
0:6
3:9
4 : 11

Kanadské bodování HC Miličín:
G

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tomáš Doskočil (HC Miličín)
Marek Čeněk (HC Miličín)
Jakub Ploc (HC Miličín)
Vlastimil Ploc (HC Miličín)
David Červenka (HC Miličín)
Martin Kolář (HC Miličín)
Jiří Částka (HC Miličín)
Jan Trefil (HC Miličín)
Roman Chochola (HC Miličín)
Karel Čeněk (HC Miličín)
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6
6
4
4
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4
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A

9
1
8
6
6
4
6
2
2
1

B

18
14
14
12
10
8
8
6
5
3
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Ve smutném osudu pana Brouska mělo své místo i významné datum 28. října aneb další ukázka z knihy Městečko mého mládí
Jedna z typických figurek našeho městečka byl sadař Brousek.
V podměstí měl domek s krámkem, ve kterém prodával ovoce.
Na jaře vždy skoupil ovocné aleje třešní, později hrušek, jablek a švestek. V těch alejích
postavil hlídačské boudy, ve kterých on i jeho synové hlídali ovoce. Ale nemuseli hlídat!
Na Brouskovo ovoce si každý kluk netroufal, neboť Brousek byl muž surový, všeho
schopný a každý se od něho distancoval. O jeho minulosti se vyprávěly šeredné historky.
S jedním jeho synem jsem chodil do školy. Nebyl to zlý chlapec, ale vzal zlý konec. Když
byl na vojně, sloužil u vojenské policie v Praze. Tam se zamiloval do nějaké prostitutky, ale
ona o něho nestála.
Jednou si ji nechal vyvolat z lokálu špeluňky „U staré paní“, ale ona odmítla k němu do
chodby přijít. A to bylo její štěstí, neboť mladý Brousek se hned po jejím odmítnutí na
chodbě ze služební pistole zastřelil.
Starý Brousek přes léto sadařil a přes zimu vytloukal hospody. Několikrát se také
pokoušel zapojiti se mezi saseráky, ale ti o něho nestáli.
Pamatuji se, když 28.října 1918 uspořádali jsme lampionový průvod městem a šli jsme
kolem krámku starého Brouska, četli jsme na jeho dveřích křídou psaný nápis: „Hruški
nejsou! Tiranije padla! Ať žije Vylzon a Masařík!“
V prvních dnech Republiky pořádal Brousek každý den na náměstí proslov k četníkům.
Napřed se na to v hospodě řádně posilnil a šel na náměstí. Tam se postavil čelem
k četnické stanici a řečnil na adresu vrchního strážmistra: „Ty pacholku prdelatej – já ti tu
zadnici roztrhnu jako hadovi! Tak pojď mne spoutat. Teď nemůžeš – teď máme republiku!“
Tak a podobně řečnil Brousek večer a řečnil vždycky dlouho. Lidé jeho řeči rádi
poslouchali. Brouska sice rádi neměli, ale četníky také ne. Ale četníci byli zalezlí, zticha a
nechali Brouska řádit. Byli to skoro vesměs zažraní Rakušáci a dosud si nebyli jistí, jak se
k nim nová Republika zachová. Během času však pochopili, že se jim není čeho obávat a
tak, když jednou vyšetřovali nějakou krádež a potkali Brouska, který jim hned začal
nadávat, zatkli jej pro maření úředního výkonu a urážky úřední osoby, nasadili mu pouta a
odvedli jej k okresnímu soudu do Mladé Vožice.
Bůh ví, co četníci po cestě s Brouskem dělali a snad mu pouta moc přitáhli. Fakt je, že
sadař od té doby již nekonal večerní představení a četníkům nadával již jen v hospodě.
V ten čas také napsal křídou na dvéře svého krámku: „Krz jedneho rakouského tirana
tato chalupa na prodej. Kdo chce, ať přýde!“
Nepřišel však nikdo. Vzal špatný konec sadař Brousek!
Druhý jeho syn, pořádný člověk, se svým otcem se nesnesl. Odešel proto od něho a žil
v domku, který si za městem sbil z prken. Oženil se s děvečkou Pepinou, a proto jeho
primitivnímu domku se všeobecně říkalo „Vila Pepina“. Jednou v noci však starý Brousek
synovi jeho obydlí podpálil. Mladí se sice zachránili, ale z domku zůstala jen hromádka
popela. Táta po tomto činu odešel na hřbitov, kde na hrobě své ženy se zastřelil.
Tak tragický konec vzal sadař Brousek!
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Základní škola a Mateřská škola Miličín
pořádá a srdečně zve veřejnost
 NA TVOŘIVOU DÍLNU „ADVENTNÍ VAZBA“
27. listopadu 2021 od 14 hodin v budově školy

Možnost zakoupení korpusů, adventních
svíček a bodců pod svíčky.
Na akci není nutné se přihlašovat.
Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas.

 NA ČERTOVSKOU STEZKU
3. prosince od 17:00 hodin v areálu školy
Program: 1. Vstup do pekla
3. Básnička pro Lucifera

2. Čertovské soutěže
4. Občerstvení u Černého anděla

5. Čertovské špekáčky na hřišti

6. Čertovská diskotéka na dvoře

Těší se na vás čerti, andělé a Lucifer

 NA VÁNOČNÍ JARMARK A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. prosince 2021 od 14.00 hodin do 18.00 hodin v areálu školy

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci školy.
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AKTUÁLNĚ Z KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ: NÁVŠTĚVA SENÁTU A
PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI
Letní sezóna skončila, proto se kancelář destinační organizace Kraj blanických rytířů může
plně věnovat dlouhodobějším projektům a také přípravě nové strategie cestovního ruchu.
Dne 8. října se v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi uskutečnil workshop k nové strategii
cestovního ruchu, kde jsme diskutovali nad turistickými produkty na příští rok. Byly
představeny výsledky letního marketingového průzkumu. Kromě toho jsme dokončili
projekt obnovy mobiliáře na Voticku. Doufáme, že vás při procházkách příjemně překvapí
nové infopanely a posezení. V rámci ocenění Zlatý erb jsme navštívili Senát PČR, kde jsme
se setkali s předsedou Milošem Vystrčilem a převzali si pamětní listinu. Manažerka se sešla
s kolegy ze Středočeské centrály cestovního ruchu, kde se zapojila do diskuse nad novým
marketingovým plánem a prezentací destinace Střední Čechy. K „nalákání“ turistů na
Vlašimsko, Voticko, Zručsko a Dolnokralovicko nám v příštím roce dobře poslouží série
nových fotografií. Po srpnovém a zářijovém fotografování turistických cílů jsme pokračovali
ateliérovým fotografováním blanického rytíře. Podívejte se na náš web, facebook nebo
Instagram, jak mu to sluší! V říjnu jsme se začali připravovat na novou dotační výzvu
Ministerstva pro místní rozvoj na podporu infrastruktury cestovního ruchu. Pokud
uspějeme, rádi bychom finance investovali do cyklistické trasy Po stopách blanických rytířů.
Tipy na výlet od rytíře na listopad
- 9. Podblanický řemeslný jarmark
20. listopadu se můžete těšit na Podblanický řemeslný jarmark, který se bude konat na
nádvoří zámku Vlašim. Na akci na vás bude čekat třicet prodejců s adventními a vánočními
produkty.
- Geocachingové hry
Využijte krásného podzimního počasí a vyrazte poznávat své okolí s našimi
geocachingovými hrami. Na našem webu www.blanik.net/geocaching/ najdete dvě hry,
které vás provedou geologickými a přírodními lokalitami Kraje blanických rytířů.
Geocachingová hra Kamenné poklady blanických rytířů
vás zavede do Křížovského lomu poblíž Domu přírody
Blaníku.
Foto: Vít Švajcr
Tereza
Kubištová,
kubistova@blanik.net

Kraj
blanických
tel.:739 716 091

rytířů
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ODPADY 2022 V BODECH
 Od 1.1. 2022 vejde v platnost nová vyhláška obce o místním poplatku za odkládání

















komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle objemu
odloženého odpadu.
Od 1.1. 2022 bude prováděn svoz - stejně jako v jiných obcích - jednou za 14 dní,
tzn. 26 svozů za rok.
Kalkulace činí 0,60,- Kč / litr objemu popelnice. Vývoz jedné 120 litrové popelnice
vyjde na 72,- Kč. Vždy bude počítána max. možná kapacita popelnice, je tedy nutné
přistavovat popelnice plné. I popelnice naplněná do poloviny postavená na ulici, bude
vysypána a počítána jako plná.
Bude-li použit ke kalkulaci tzv. minimální základ dílčího poplatku, bude to suma, která
se bude počítat na osobu a je minimem, které se bude vybírat. Platit se bude také až
na začátku roku 2023. Dojde-li po sečtení všech výsypů na začátku roku 2023
k překročení částky, která byla určena jako min. základ dílčího poplatku, zaplatí se
tato částka plus překročená suma za výsypy. Nenaplní-li se tato částka po sečtení
výsypů, je vybírána v plné výši a nelze ji krátit (nevrací se).
Původní vyhláška nám nařizovala kalkulaci jinou. Podle jejího výpočtu se platilo 800,Kč za osobu s tím, že pro trvale žijící byla určena sleva 200,- a platili 600,- na osobu.
Dle vyhlášky nové toto již není možné a je doporučeno zdržet se i jiných zvýhodnění
kvůli diskriminaci.
Příklad: čtyřčlenná trvale žijící rodina doposud platila 2400,- Kč ročně, nyní pokud použije každých 14 dní 120 litrovou popelnici * 26 svozů, zaplatí
120*26*0,6 = 1872,- Kč. Pokud této rodině nebude v některých měsících stačit
jedna popelnice, použije další, např. plechovou 110 litrů při např. pěti svozech,
což je 110*5*0,6= 330,- Kč, přičemž veškeré částky se sečtou. 1872+330=2202,Kč za rok. Naopak - podaří-li se takové rodině díky třídění, odjezdu na
dovolenou apod. nějaký ten svoz nevyužít, bude jim účtován jen skutečný
násobek svozů.
Další velkou změnou je, že platba může probíhat až po sečtení všech vývozů.
Znamená to, že nebudeme za odpady platit na počátku roku 2022, tak jak jsme byli
zvyklí „dopředu“, ale za rok 2022 zaplatíme až na začátku roku 2023.
Každý dům, byt či rekreační objekt může mít více popelnic různých kapacit, každá
musí být očipovaná, nelze používat pytle nebo použít dvakrát tu samou popelnici při
jednom svozu (tzv. opakovaný výsyp).
Neočipované popelnice nebudou vyváženy. Očipované budou ještě navíc (pro lepší
orientaci svozové firmy), opatřeny samolepkou, která nám bude ještě nalepena.
Pro domácnosti jsou určeny tyto druhy a velikosti popelnic: plast 60, 120 a 240 litrů,
kov 110 litrů. Po dohodě se svozovou firmou jsou plastové 60ti litrové popelnice
zařazeny nově a to především s ohledem na čtrnáctidenní svoz. Tyto by měly být
přednostně určeny pro osoby, které žijí samy a naplnění 120ti litrové popelnice by
jim trvalo déle. Popelnici by pak vyváželi jednou za měsíc a v letních měsících by
mohlo docházet např. k zápachu.
Pokračování na další straně.
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 Popelnice je nutné používat certifikované, nikoli jakékoliv různě zakoupené, nebo
používat nádoby, které nejsou k tomuto účelu určené. Stává se totiž, že některé kvůli
absenci tzv. hnízda pro čip, nelze očipovat. Nově používané 60ti litrové popelnice
bude možnost zakoupit na Obci. Tato popelnice vypadá jako 120ti litrová popelnice,
ale má vyvýšené dno a přesně takové je nutné používat. Nelze použít jiné, různé
zmenšeniny a podobně.
O dalším budete průběžně informováni.

INFORMACE Z USNESENÍ Č. 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MILIČÍN
KONANÉHO DNE 27. 10. 2021

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. Štégr, p. Rytíř
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.

– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.

4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 22. 09. 2021
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.1. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 5/2021
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.2. ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 2/2021 pro používání platební karty Obce
Miličín, která stanoví pravidla pro používání platební karty k bankovnímu účtu obce
Miličín. Směrnice nabývá účinnosti 1. 11. 2021. ZO schválilo Přílohu č.1 – Dohoda
o odpovědnosti ze svěřené hodnoty
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.3. ZO vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Miličín za
rok 2021 Krajským úřadem Středočeského kraje ze dne 4.10.2021.
Závěr: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
6. ZO schválilo plán inventur obce Miličín na rok 2021
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.1. ZO se seznámilo s podklady k výstavbě nového rodinného domu a po místním
šetření na pozemku p.č. 839/13 v k.ú. Miličín, kde je uložen obecní vodovod, který
nebrání dle přiložené dokumentace výstavbě domu, vydává souhlasné stanovisko
pro stavebníka
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
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7.2. ZO bylo seznámeno s nabídkou prodeje části pozemku p.č. 2267 v k.ú. Miličín
o výměře cca 2721 m², jedná se o cestu v obci Reksyně. ZO pověřuje starostu
k zjištění informací, jak postupují ostatní obce při odkupu pozemků vedených jako
komunikace.
7.3. ZO projednalo žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 914/12 v k.ú.
Záhoří u Miličína o výměře cca 44 m²
- 0 x pro, 8 x proti, 1 x zdrženo - ZO prodej zamítlo
7.4. ZO projednalo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 850/2 v k.ú. Miličín o
výměře 2472 m²
- 0 x pro, 8 x proti, 1 x zdrženo - ZO prodej zamítlo
7.5. ZO projednalo žádost o pronájem části obecního pozemku před rodinným
domem č.p. 313
- 0 x pro, 8 x proti, 1 x zdrženo
- ZO pronájem zamítlo a nařizuje odstranění nepovolených staveb trvalého
charakteru na obecním pozemku p.č. 1989/1 před rodinným domem č.p. 313
8.1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor na nájem
nebytových prostor v budově Obecního úřadu, Miličín čp. 1, sloužících k podnikání.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou s účinností od 1. 12. 2021 do 30.11. 2022
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
8.2. ZO projednalo a schválilo žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ v Miličíně
na šk. rok 2021/2022, č. j. 297/21
– 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
8.3. ZO projednalo žádost o finanční příspěvek na r.2021 z důvodu zvyšujících se
finančních nároků na provoz fotbalového areálu a schválilo Smlouvu o poskytnutí
dotace na akci - na činnost TJ. Sokol Miličín, z.s. v roce 2021 ve výši 10.000,- Kč –
Tělovýchovná Jednota Sokol Miličín, z.s., 257 86 Miličín 268
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
8.4. ZO projednalo a schválilo zpracování webových stránek firmou Galileo
Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
8.5. ZO projednalo a schválilo změnu svozu komunálního dopadu od 1.1. 2022.
Změna se týká četnosti svozů z týdenního na čtrnáctidenní a výpočet poplatku
z poplatníka na 0,60,- Kč za 1 litr odpadu
- 7 x pro, 0 x proti, 2 x zdrženo
9. Další zasedání ZO bude dne 24. 11. 2021 od 18 hod.
Zapsala: p. Matoušková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V říjnu životní jubilea oslavily:
paní Zdeňka Malíková z Miličína – 85 let
paní Marie Vrtišková z Malovic – 94 let
- přejeme pevné zdraví.
STŘÍPKY Z OBCE
 Na OÚ se vybírají poplatky za odběr vody, bližší informace na tel: 317802260. Pokud
je to možné, použijte platbu na účet č.ú.: 5728121/0100.
 Žádáme občany, kteří by při úklidu své nemovitosti nalezli staré i zdánlivě bezcenné
fotografie, písemnosti či jiný podobný materiál týkající se obce, že tyto věci rádi
přijmeme, vytřídíme nebo jen ofotíme a uložíme do archivu obce. Mnohdy jsou na
fotografiích postavy nám již neznámé, ale v pozadí mohou být skryty původní
prostory, domy a jiné historicky zajímavé informace. Několik nálezů již bylo
učiněno. Za darované či propůjčené materiály děkujeme.
 AKCE „Hodina třináct pro Moravu“ POKRAČUJE, například shrabáním
spadaného listí.
 Probíhá výstava fotografií Vladislava Hadraby. Navštívit ji můžete v zasedací
místnosti OÚ Miličín vždy v pracovní době úřadu a to až do 17.11.2021
 Pokud nám to covidová situace dovolí, plánujeme akce v nezměněném
rozsahu samozřejmě za dodržení všech vládních bezpečnostních opatření.
 20.11. od 20.00 hodin - Pouťová zábava Petrovice a slavnostní otevření
rekonstruovaného sálu.
 28.11. v 16.30 hodin - 1. adventní neděle, rozsvěcení stromu u kostela + mini trh
vánočních dekorací
 5.12. od 17.00 hodin - 2. adventní neděle, rozsvěcení betlému v altánu na náměstí.
Dobové oblečení z obrázků Josefa Lady u dětí i dospělých vítáno. 😊
 12.12. od 17.00 hodin - 3. adventní neděle, slavnostní troubení koled + rej andílků.
Oblečení dětí do andělského vítáno. 😊 Akce bude doplněna o novou výstavu
v zasedací místnosti OÚ, kde budou vystaveny obrazy a fotografie mladých umělců.
 19.12. 17.00 hodin - 4. adventní neděle, dětské vystoupení v kostele.
 Ve dnech mezi 20.12. a 24.12. bude přivezeno Betlémské světlo. Termín bude
upřesněn.
 Další informace naleznete na stránkách www.milicin.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vaše příspěvky možno zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@milicin.eu
Miličínský zpravodaj č.11/2021. 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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