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Vážení spoluobčané,  

dovolte mi popřát jménem svým a jménem  

zastupitelstva obce krásné svátky vánoční,  

ať Vám přinesou chvíle radostné.  

V novém roce zdraví, lásku svornost a všeho hojnost. 

Hana Dohnalová 

 



 

 

 

Přehled plnění  rozpočtu 2021 

Příjmy k 30. 11. 2021                                    
schválený rozpočet 

na rok 2021 

skutečné příjmy  

k 31.10. 2021 

Daňové příjmy  od státu                                                  3 485 000 3 304 537 

Daň z nemovitých věcí                                                        400 000 353 458 

Správní poplatky                                                                  198 500 197 419 

Bytové hospodářství, 

voda, pronájmy                            
447 000 403 134  

Ostatní příjmy                                                                       183 100 355 699 

Dotace od kraje                                                                                                                              0 0 

Prodej pozemku                                                                                                                            0   22 900 

Celkem                                                                           4 713 600 Kč 4 637147 

 

Výdaje k 31. 10. 2021                                        
Schválený roz-

počet na rok 2021 

skutečné výdaje 

k 31.10.2021 

Pitná voda                                                                               646 000 812 910 

Odpadní vody                                                                           130 000 6 558  

Silnice                                                                                   1 056 600 2 217 110  

Kultura, volný čas dětí                                                           84 500 38203 

Veřejné osvětlení,                                                                  100 000 86 026 

Bytové hospodářství                                                              127 000 105 886 

Územní rozvoj                                                                        184 000 29 590 

Komunální odpady                                                                 410 000 326 234 

PO dobrovolná činnost                                                           23 000 2 558 

Odměny zastupitelům                                                           625 000 510 945 

Činnost místní správy                                                         1 085 000 819 763 

Ostatní výdaje                                                                         205 500 196 991 

Celkem                                                                                  4 713 600 Kč 5 152 776 Kč 

 



 

 

 

    Rozpočet na rok 2022 

Rozpočet obce Smilkov na rok 2022 bude chválen usnesením  zastupitelstva  č. 

8/2021 17.12.2021. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Toto je stručný výpis 

plánovaných příjmů a výdajů na rok 2022, podrobný rozpis rozpočtu bude zveřejněn po 

celý rok na úřední desce obce www.smilkov.cz. 

Plánované  příjmy                                              4 965 300 

Daňové příjmy   od státu                                                               3 900 000 

Daň z nemovitých věcí                                                                     360 000 

Správní poplatky                                                                               34 000 

Bytové hospodářství, voda, pronájmy                                         428 300 

Ostatní příjmy                                                                                   199 300 

 

Plánované výdeje                                             
4 965 300 

 

Pitná voda                                                                                          732 750 

Odpadní vody                                                                                    500 000 

Silnice                                                                                              720 000 

Kultura, volný čas dětí                                                                       42 000 

Veřejné osvětlení,                                                                            120 000 

Bytové hospodářství                                                                        222 000 

Územní rozvoj                                                                                   185 000 

Komunální odpady                                                                           520 000 

PO dobrovolná činnost                                                                      23 000 

Odměny zastupitelům, pojistné                                                    660 000 

Činnost místní správy                                                                   961 000 

Ostatní výdaje                                                                                   202 050 

Po uzávěrce roku 2021 bude přesné plnění rozpočtu zveřejněno na  elektronické  

úřední  desce  www.smilkov.cz., 

H.D. 

http://www.smilkov/
http://www.smilkov.cz/


 

 

 

Odpadové hospodářství 

Vážení spoluobčané, jak už jsme Vás informovali prostřednictvím letáků do 

Vašich schránek, od 1.1. 2022 bude platit nová odpadová vyhláška, kterou zastupitelstvo 

obce schválilo na svém zasedání 4.11.2021. Nechci opakovat to, co už bylo v letácích 

uvedeno, ale ráda bych Vás seznámila s cíli třídění a skládkování 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 – stát bude 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            

Dílčí základ 

poplatku 

(Kč/t) 

Poplatkové období v roce 

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 
500 500 500 500 500 600 600 700 700 800 

-nebezpečný 

odpad 
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Každá obec bude moci na základě žádosti uplatnit na skládce, kterou využívá, 

třídící slevu, která závisí na počtu obyvatel a množství odpadu. Pro rok 2021 je to 

200 kg skládkovaného komunálního odpadu na občana. Množství pro další roky uvádím 

v tabulce.  

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 Smilkov (v roce 2021 máme 267 obyvatel)  stanovené cíle nesplňuje. 

Cíl pro rok 2021 je 200 kg na obyvatele, tj. 53,4 tun za rok. 

Skutečnost ve Smilkově je 292 kg na obyvatele, tj. 78,2 tun za rok. 

H.D. 

Změna stanovení a vybírání poplatku za odpady 

      Zastupitelstvo obce po projednání schválilo dne 4.11.2021 na veřejném 

zasedání obecně závaznou vyhlášku obce Smilkov č. 1/2021, o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,  která zcela mění způsob a výši platby 

za komunální odpad.  Znovu  zde proto uvádíme  základní informace z vyhlášky a 

příklady výpočtu poplatku. 

Základem poplatku je objem nádob a počet svozů každého poplatníka. 

Poplatníkem je fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci nebo vlastník nemovitosti, ve 

které nikdo trvalé bydliště nemá.  

Společnost Compag předává obci každý měsíc podle čipů na popelnicích údaje 

o každém poplatníkovi – jaký byl objem jeho nádoby a kolikrát byla vyvezena. I proto 

už je možné ukládat odpad pouze do popelnic, ne do pytlů vedle popelnic. Od ledna 

se budou vyvážet i popelnice o objemu 60 litrů, které si můžete koupit na obecním úřadě 

(nebo jinde, pozor ale na to, že musí mít stejnou velikost, jako popelnice o objemu 120 

litrů a má jen zvýšené dno). 

Poplatek byl stanoven ve výši 0,50 Kč za litr. 

Obec u poplatku stanovila minimální základ - 60 litrů na osobu a měsíc. 

Stanovení minimálního základu poplatku má ten efekt, že do určitého množství odpadu 

nezáleží na tom, kolik kdo odpadu vyprodukuje, budete platit vždy stejně (nevyplatí se 

tak odhazovat odpad jinam než do popelnice) a nad určité množství už funguje 

motivační prvek – každý platí nad rámec paušálu tolik, o kolik více kapacity nádob si 

nechá vyvézt.  

Vyplatí se tedy pečlivě třídit odpad a nechat si vyvážet popelnici až tehdy, 

pokud je plná. 

Poplatek se nově neplatí na začátku roku (zálohou), ale bude se platit až po 

vyúčtování za rok 2022, tedy na začátku roku 2023.  

Příklady výpočtu minimálního základu poplatku: 

Nemovitost, ve 
které má trvalé 
bydliště 

 Minimální základ 
poplatku 

Objem odpadu do výše 
základního poplatku   

nikdo 1 x 60 l x 0,50 Kč 
x 12 měsíců 

360 Kč 720 litrů 

1 osoba 1 x 60 l x 0,50 Kč 
x 12 měsíců 

360 Kč 720 litrů 

2 osoby 2 x 60 l x 0,50 Kč 
x 12 měsíců 

720 Kč 1 440 litrů 

3 osoby 3 x 60 l x 0,50 Kč 
x 12 měsíců 

1 080 Kč 2 160 litrů 



 

 

 

4 osoby 4 x 60 l x 0,50 Kč 
x 12 měsíců 

1 440 Kč 2 880 litrů 

5 osob 5 x 60 l x 0,50 Kč 
x 12 měsíců 

1 800 Kč 3 600 litrů 

                                                                                                             

Z.B.                       

    Separace odpadu 

Umístění kontejnerů na tříděný opad  

- plasty, papír, sklo – ve všech osadách 

- nápojové kartony, kovy – ve Smilkově u bytovek, v Koutech u hasičárny (od nového   

   roku bude kontejner na kovy i na Oldřichovci) 

- jedlé tuky - ve Smilkově u bytovek 

- bioodpad – Smilkov, Kouty, Oldřichovec 

 

Při namátkových kontrolách třídění po jednotlivých komoditách byly zjištěny 

určité nedostatky. Mezi časté patří záměna jednotlivých komodit. Nejčastějším 

nedostatkem jsou nesešlápnuté (nesmáčknuté) pet lahve, velké kusy polystyrenu a 

hlavně nesložené, nerozřezané kartonové obaly (při jenom vývozu nešlo kartony ani 

vysypat, nějaký šikula nacpal do kontejneru tak vekou krabici, že ji museli popeláři 

doslova vyrvat ručně). Takové ukládání vede k velmi rychlému „naplnění“ kontejneru, 

při kterém není možné využít jeho celý objem. Na obec pak přicházejí stížnosti na plné 

kontejnery a požadavky na častější vyvážení, přitom při správném skladování jsou 

nádoby dostatečné.      

 

Velký dík proto patří vám všem, kteří si dáte práci a pet lahve sešlápnete, kartony 

rozřežete a pak vyhodíte do správného kontejneru. Vy ostatní se prosím zamyslete nad 

tím, jestli nestojí za to být ohleduplní a dát si trochu práce, aby nakonec kontejnery byly 

volné pro všechny. 

H.D. 

Podzimní akce 

Tímto bychom chtěli informovat naše seniory, že bohužel z důvodu další vlny 

koronaviru, byla původně plánovaná akce tradičního předvánočního setkání seniorů 

přesunuta na jarní či letní období, kdy jak doufáme, bude situace k setkávání příznivější. 

P.F. 

Příspěvek na obce zasažené tornádem 

Obec Smilkov se přidala k mnoha dalším a přispěla částkou 20 tis.Kč obcím 

postiženým tornádem v letošním létě. Příspěvek byl zaslán na transparentní účet obce 

Hrušky.              

P.F. 

                                                                                              



 

 

 

 Přehled nejčastějších otázek a odpovědí k systému DČOV pro obce, který 

vyplynul z ankety, odpovědi zaslal Ing.Topol, autor studie odkanalizování obce 

Smilkov 

 

Jaká je životnost DČOV (Domovní Čistírny Odpadních Vod)? Jaké jsou životnosti 

jednotlivých dílů? 

Jako u každého jiného zařízení se životnost jednotlivých částí DČOV liší.   

Hlavní část DČOV, tedy vlastní plastová nádrž, včetně stropu a víka musí pro 

získání označení CE splňovat minimální životnost 25 let při osazení 

v nejnepříznivějších podmínkách. Ve většině případů bude tedy životnost ještě delší a 

to běžně 30, 35 i více let. Nejstarší plastové DČOV obdobné konstrukce se vyráběly už 

před rokem 1989 a jsou stále v zemi.  

Jako další se DČOV skládá z vnitřní technologie, což jsou většinou plastové 

trubky a hadičky, které časem tvrdnou a křehnou, zde lze počítat se životností cca 20 

let, přičemž po konci životnosti lze veškerou technologii rychle a jednoduše vyměnit. 

Z vnitřní technologie pak mají kratší životnost provzdušňovací plastové folie, 

skrz které se dodává do vody vzduch formou jemných bublin. Zde je životnost 

deklarovaná výrobcem 10 let. Opět je lze jednoduše vyměnit. 

Další komponenty, které v DČOV pracují mechanicky je elektromagnetické 

membránové dmychadlo a vzduchové elektroventily. U dmychadla i ventilů se uvažuje 

životnost 8 let, i když běžně v praxi pracují i 15 let. 

U dmychadla je třeba počítat s pravidelným servisem ve formě výměny cívek 1 

x za 4 roky a membrán 1 x za 2 roky.  

 

Jaký je potřebný pravidelný servis? 

V ČOV se doporučuje cca 1 x za 1 – 2 měsíce zkontrolovat množství kalu, což 

spočívá v odběru vzorku z provzdušňované aktivační nádrže ČOV do sklenice, 

ponechání odsazení 30 min a kontrola odsazeného množství. 

Následně, pokud je zjištěno namnožení vyššího množství kalu, tak odčerpání 

popř. vyvezení kalu. Odčerpání ponorným kalovým čerpadlem na kompost trvá obvykle 

cca 30 min, a pokud je ČOV vybavena kalojemem, tedy odděleným prostorem pro 

akumulaci a zahušťování kalu, tak je dle zatížení ČOV třeba kal odčerpat cca 1 x za 4 

až 12 měsíců. Při plném zatížení 5 osob na DČOV pro 5 EO obvykle po 4 – 6 měsících, 

při 3 -4 osobách na DČOV pro 5 EO obvykle po 6 – 8 měsících a při 1 – 2 osobách na 

DČOV pro 5 EO obvykle po 8 – 12 měsících. Zde bych chtěl upozornit pozor na 

podvodné výrobce DČOV, kteří nemají kalojem, tedy prostor úplně oddělený od 

průtoku odpadních vod skrz ČOV a tedy nedokáží zahustit přebytečný kal a přitom 

tvrdí, že je kal třeba vyvážet jen 1 za rok. Realita je pak taková, že je třeba ČOV 

odkalovat každé 1,5 až 2 měsíce, jinak dochází k únikům kalů do odtoku. 

Další pravidelný servis je 1 x za rok čištění filtru vzduchového dmychadla. 

Po 2 letech se pak pravidelně mění membrány ve dmychadle. 



 

 

 

Další pravidelný servis není nutný a mnoho majitelů DČOV si ji mnoho let 

zvládne servisovat samo, i když lze doporučit, aby ČOV ideálně alespoň 1 x ročně 

zkontroloval zkušený servisní technik.  

 

Jaká je spotřeba elektrické energie? 

V DČOV pro 5 osob je instalováno membránové dmychadlo o příkonu 80 W. 

Jeho chod je automaticky regulován podle zatížení ČOV, podle množství přitékajících 

odpadních vod na DČOV.  

Při plném zatížení 5 osob na DČOV pro 5 EO pracuje dmychadlo obvykle 

nepřetržitě, do sníženého výkonu se přepíná pouze při odjezdu z domu např. na 

dovolenou, popř. na chalupu, tedy cca 10 % času, pak je spotřeba elektrické energie 80 

W x 24h x 90% = 1,73 kWh, což při ceně 5 Kč za 1 kWh představuje 1,73 x 5 = 8,65 

Kč za den, resp. 3.157,- ročně. 

Při zatížení 3 - 4 osobami na DČOV pro 5 EO pracuje dmychadlo střídavě na 

plný výkon a střídavě ve sníženém výkonu cca 30 % času, pak je spotřeba elektrické 

energie 80 W x 24h x 70% = 1,34 kWh, což při ceně 5 Kč za 1 kWh představuje 1,34 x 

5 = 6,72 Kč za den, resp. 2.453,- ročně. 

Při zatížení 1 - 2 osobami na DČOV pro 5 EO pracuje dmychadlo trvale ve 

sníženém výkonu, tedy na cca 50 %, pak je spotřeba elektrické energie 80 W x 24h x 

50% = 0,96 kWh, což při ceně 5 Kč za 1 kWh představuje 0,96 x 5 = 4,8 Kč za den, 

resp. 1.752,- ročně. 

 

 

Jaký typ DČOV, které dodáváte, doporučujete? 

Naše firma dodává dva základní typy DČOV a to Topas S a Topas R. Dále mohou 

být oba typy DČOV vybaveny ještě automaticky praným pískovým filtrem, dezinfekční 

UV lampou, popř. ještě dávkovacím čerpadlem na chemické odstranění fosforu a 

řídícím PLC vybaveným komunikačním GSM modulem. 

Základní rozdíl mezi Topas S a Topas R je v tom, že Topas R neobsahuje 

samostatnou akumulační a vyrovnávací komoru (přestože i tato DČOV má akumulační 

a vyrovnávací prostor v rámci aktivace) a proto také u této DČOV může být přítok 

zaústěn nejníže 0,7 m pod terénem (0,9 m u prohloubené verze), zatímco u Topas 

S může být přítok zaústěn až 1,3 m pod terénem (1,5 m u prohloubené verze). 

Samostatná vyrovnávací a akumulační nádrž s sebou nese další výhody jako lepší 

vyrovnání se s nárazovými přítoky, lepší zpracování různých chemikálií a 

dezinfekčních prostředků, delší zachování čistící funkce při přerušení přítoku splašků, 

např. na chatách a chalupách a další. 

Cenový rozdíl mezi variantou R a S není velký a navíc cena DČOV představuje 

obvykle jen okolo cca 30 – 40 % z celkových investičních nákladů.  

Dále vzhledem k požadavkům na účinnosti obsaženým ve výzvě č. 7/2021 SFŽP, 

a dále vzhledem k technickým požadavkům na DČOV, tedy že:  

„Nedílnou součástí každé DČOV musí být: 



 

 

 

Akumulace přitékajících odpadních vod, a to minimálně na 50% jednodenní 

kapacity maximální produkce odpadních vod na níž je DČOV projektována. 

Oddělený prostor pro akumulaci kalu. 

Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV (dále jen „monitorovací 

zařízení“), pro hlášení a evidenci poruch minimálně v rozsahu: výpadek a obnovení 

dodávky elektrické energie; základní elektrická funkčnost DČOV (chod dmychadla, 

případně čerpadla) a funkce aerace…. 

Automatické řízení provozu DČOV v závislosti na množství přitékající odpadní 

vody (bez zásahu uživatele)  

doporučujeme pro účely výzvy instalovat DČOV typu S.  

Kromě toho doporučujeme celý systém doplnit o nádrž na vyčištěnou vodu 

s ponorným čerpadlem a tím dát občanům možnost využít vyčištěnou vodu na zálivku. 

Proto dále doporučujeme volit variantu s pískovým filtrem, která zajistí vyšší kvalitu 

vyčištěné vody. 

UV lampa, ani srážení fosforu není nutné, pokud to není požadavek 

vodoprávního úřadu. 

DČOV typu S má pro realizaci DČOV v celé obci ještě jednu velkou praktickou 

výhodu a tou je právě variabilní hloubka přítoku v rozmezí od 0,5 m do 1,3 m (resp. 1,5 

m) pod terénem. Nikdy není reálné zjistit před zahájením vlastní realizace skutečné 

hloubky přítoků u jednotlivých nemovitostí, přičemž u jiných typů DČOV je třeba 

vyrobit hloubku DČOV, popř. jejích nástavců přesně na míru, což realizace prodlužuje 

a komplikuje. U DČOV Topas S lze vyrobit DČOV dopředu a hloubku přítoku 

vyříznout na místě v průběhu montáže dle potřeby, což značně celou montáž 

zjednodušuje a zrychluje.  

Poskytnutí dotace na rozvoj obcí do 2.000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu obnovy venkova 

      Na listopadovém zasedání starostka obce předložila zastupitelům rozhodnutí 

zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace na rozvoj obcí do 2.000 obyvatel 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Výše 

poskytnuté dotace pro Smilkov činí 267.000 Kč, tj. 1000 Kč / obyvatele a byla 

poskytnuta prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Zastupitelstvo schválilo přijetí 

poskytnutí dotace. 

Přijaté prostředky budou použity na částečnou úhradu opravy vodovodního řádu 

v úseku Smilkov – Báňov. 

P.F. 

 

  



 

 

 

Oprava střechy kostela v Arnoštovicích 

Před nějakým časem jsme vás informovali o havarijním stavu střechy kostela sv. 

Šimona a Judy v Arnoštovicích. Na listopadovém veřejném zasedání vystoupil pan 

páter Martin Vlček spravující kostel v Arnoštovicích s informacemi, že věci se dali 

konečně do pohybu a začala se připravovat oprava zmíněné střechy kostela. Seznámil 

přítomné s tím, že je  v současné době již  vyhotovený projekt, autorem je   Ing. Miroslav 

Fuchsa a vybrána firma na první fázi opravy a požádal o možný příspěvek od obce. 

 Obecní zastupitelstvo již na   svém zasedání č. 6 v roce 2020, schválilo 

poskytnutí příspěvku na opravu v případě realizace. Tento příspěvek ve výši 5O.OOO 

Kč, tak bude poskytnut formou veřejnoprávní smlouvy na částečnou úhradu projektu 

opravy střechy. Doufejme, že oprava bude zdárně pokračovat dále a tato naše cenná 

kulturní památka bude zachráněna i pro další generace. Zároveň bychom tímto chtěli 

poděkovat našemu občanovi, panu F. Rundovi,za jeho neutuchající snahu v této 

záležitosti. 

 P.F. 

Obchozí trasa  

V souvislosti s připravovanou několika měsíční opravou mostku mezi Rybníky 

příkop a Mlýnský v roce 2022 schválilo zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání 

výběr firmy na úpravu obchozí trasy pro pěší a cyklisty v místě od obchodu p.Poskočila 

k mlýnu. Zastupitelstvem byla vybrána firma ÚDRŽBA SILNIC,s.r.o. – s nejnižší 

nabídkovou cenou 464.476 Kč. Úprava by měla obsahovat odstranění náletových dřevin 

a terénní úpravy místní komunikace, odvodnění, vyrovnání terénu,  uložení obrubníků, 

strojní položení živičného povrchu na  parc. č. 1137 v k.ú. Smilkov. Takto upravená 

místní komunikace bude samozřejmě sloužit občanům Smilkova i v dalších letech 

k procházkám směrem ke Kameni. 

P.F. 

 

Koutecké vánoční koupání 

Dovolte, abych tímto pozval všechny příznivce zdravého životního stylu a 

otužování na další ročník vánočního koupání, které se bude konat v pondělí 27.prosince 

od 15.hodin v Koutech v rybníce zvaném Nový. Přijďte to zkusit nebo jen podpořit své 

známé a přátele. 

P.F. 

 



 

 

 

Mikulášská nadílka   

        Dne 5.12. proběhla již klasická Mikulášská nadílka. Mikuláš, anděl a 

čertíci navštívily 19 zlobivých dětí. Naštěstí všechny slíbily Mikuláši, že se 

polepší a vykoupily se básničkou. Chudáci čerti zase odešli s prázdnou. Uvidíme příští 

rok. 

Z.P. 

 

Výlov rybníka Mlýnský 

V sobotu 30. října 2021 za slunečného, ale větrného počasí byl sloven místními 

hasiči SDH Smilkov rybník Mlýnský. Výlov byl zahájen v 8.30 hod. a v 10.00 hod.si 

již mohli jak místní, tak i přespolní zakoupit živé ryby. K prodeji byly nabízeny kapři, 

amuři a tolstolobici. Na přání zákazníků byly ryby i usmrceny a vykuchány. 

Neprodané a malé ryby se vrátili zpět v počtu cca 160 ks. kapra, několika amurů, 

štik, a candátů a jednoho sumečka délky 40 cm. Obsádka byla rozšířena o 140 kg kapra 

v počtu 97 ks.  o průměrné hmotnosti 1.44 kg. a 12 ks. amura o průměrné hmotnosti 

0.80 dkg. Všichni, kteří se výlovu zúčastnili se mohli na hrázi občerstvit kávou , čajem 

a nebo teplou klobásou.  

Překvapení, které nás čekalo.  V ranních hodinách ještě za tmy, když jsme 

přijížděli k rybníku, byly spatřeny dvě osoby. Jedna u můstku, druhá u požeráku. Při 

našem příjezdu obě zmizely. I když jsme hledali ve světle baterek nikoho jsme nenašli. 

Po rozednění na cestě k Olšáku ležely dva kýble od fasádní barvy a u nich 12 ks. kaprů 

a 1 štika. Vše živé. V lovišti dvě podsekávačky. Šnůra na které bylo šest návazců s 

háčky, na konci jako zátěž montážní šrouby. V požeráku v rybníce chyběla přední mříž 

druhá se nepodařila odstranit, takže pletivo, které bylo pod hrází ve výpusti se minulo 

účinkem. 

Do dnešního dne jsem se za podpory p. Lukeše zúčastnil dvou jednání s hlavním 

vedoucím, který má na starosti pracovníky na zámku, ale dodnes jsme se k žádnému 

uspokojivému výsledku nepropracovali. 

P.B. 



 

 

 

Rozsvěcení vánočního stromku ve Smilkově  

        V sobotu  27.11. se uskutečnilo po dvou letech opět tradiční společné 

rozsvěcení vánočního stromku před budovou obecního úřadu.  Vánoční atmosféru 

sobotního večera naplnily smilkovské děti pásmem  vánočních písní a koled. Děkujeme  

p .E. Marešové za nácvik a p. E. Nové za hudební doprovod a všem rodičům  a dětem 

bez, kterých bychom si tuto krásnou předvánoční atmosféru nemohli společně užít.                                                                                                           

H.D. 

 

                                                                                                                         

Rozsvěcení vánočního stromku v Koutech 

V neděli  28.11.se uskutečnilo rovněž rozsvěcení vánočního stromku v Koutech, 

v podvečerních hodinách se sešli místní občané, aby ve sváteční atmosféře  společně 

vstoupili do času adventního. Děkujeme všem místním občanům, kteří se zasloužili o 

pokračování této tradice a obecnímu úřadu za podporu. 

P.F 



 

 

 

Výroční valná hromada SDH Smilkov 

V sobotu 20.11. i přes zhoršující se epidemiologický stav  proběhla Výroční 

valná hromada SDH Smilkov. Sešlo se 19 členů a 2 hosté. Po roční pauze nás 

přivítal starosta sboru a poprosil o minutu ticha za zemřelé členy. 

Následovala zpráva starosty a velitele o aktivitách sboru za uplynulé 2 

roky. Další byla zpráva Revizora a po ní informace o tom co sbor 

nakoupil a co si vydělal. Poté proběhla volba nového člena výboru a 

členů,  kteří by se měli zúčastnit VVH okrsku Heřmaničky. Byl schválen 

příspěvek na hasičské hnutí v Přibyslavi. Následoval návrh plánu na 

další rok. Sbor by měl uspořádat VVH okrsku a v květnu pak uspořádat 

Okrskovou soutěž ve Smilkově a podzimní výlov Rybníka. Dále by měl sbor 

pomoci při dětské dni a letní zábavě. Dále se pokusí zorganizovat výlet 

do sklípků na Moravu. Vše se samozřejmě bude odehrávat dle aktuálních 

možností a opatření. Pak proběhlo předání ocenění členům a diskuze kde 

se hovořilo hlavně o mládeži SDH. Následoval shrnutí a závěr. 

A posledním bodem bylo občerstvení a volná zábava. Děkuji všem členům za účast 

a pomoc na akcích a těším se na spolupráci v dalším roku. 

Z.P. 



 

 

 

Adventní zdobení 

       Dne 24.11. se uskutečnilo v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu 

společné zdobení adventních věnců a svícnů. V 18.hod.místnost zaplnili ženy ze 

Smilkova a okolí, zúčastnilo se i několik dětí.  Korpusy pro adventní věnce si mohli 

přítomní zajistit sami, pro ostatní zájemce je zajistila p. J. Volšanská, která rovněž 

poskytla svou profesionální pomoc a rady přítomným při zdobení, tímto ji za vše 

děkujeme. Společné chvíle si přítomné ženy zpříjemnili ochutnávkou donesených 

domácích dobrot a večer tak utekl ve velmi příjemné předvánoční atmosféře.                                                            

E.M.                         

               

 

 



 

 

 

Výsledky projednání 7/2021 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne:4. 11.2021 od 

18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje: 

-program zasedání č. 7/2021; 

- ověřovatele zápisu Ing. Zuzanu Bukovskou, Ing. Pavla Fulína; 

- rozpočtové opatření č. 6/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání; 

- přijetí dotace 267.000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní  

    smlouvy oposkytnutí dotace; 

- obecně závaznou vyhlášku obce Smilkov č. 1/2021, o místním poplatku za  

    odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; 

- vybudování obchozí trasy a na základě nejnižší cenové nabídky schvaluje provedení 

prací firmou Údržba Silnic, s.r.o.. Zastupitelstvo pověřuje starostku podepsáním 

smlouvy o dílo; 

Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje: 

-  vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 213/2 v k.ú. Kouty u Smilkova o výměře 

134 m2; 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- zapisovatele zápisu Evu Marešovou; 

-  kontrolu usnesení z předešlých zasedání; 

- stavy účtů k datu 4.11.2021; 

-  obecné informace:  

           Bezpečnostní situace: 9/2021 

Informace ohledně obecního znaku 

Informace ohledně vodárenské soustavy podél dálnice D3 

Seminář – povinností obcí s novým zákonem o odpadech 

 

Termíny akcí: 

Vánoční zdobení 24.11.2021 

Rozsvěcení stromečku 27.11.2021 

Setkání seniorů Akce zrušena z důvodu zhoršení epidemiologické situace. 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

Činnost obce v roce 2021 

V minulém HLÁSKU jsme Vás podrobně informovali o plánech investic do 

rozvoje obce  pro rok 2021. 

Veškeré cíle byly splněny 

- obnova vodovodního řadu Smilkov – Báňov 

- oprava komunikace do Radotína 

- oprava bytové jednotky č. 4 v čp. 58  

- částečná oprava komunikace ve Smilkově  (okolo Drah) 

 - byla dokončena veškerá těžba dřeva v lesích Žďáry a Slaboňky, oba lesní úseky jsou 

osázeny                                                                                  

-  byly zahájeny opravné práce na obecní komunikaci parc. č. 1137 cesta ke Mlýnu, 

bude sloužit jako obchozí trasa, až bude kvůli opravě zbourán most mezi rybníky Příkop 

a Mlýnský 

 - byla provedena prezentace studie na likvidaci odpadních vod ve Smilkově a v osadách 

-  občanům byla doručena anketa s otázkou, zda mají zájem o DČOV (předběžné 

výsledky ankety – počet žadatelů pro: Smilkov 21, Kouty 8, Líštěnec 4, Plachova Lhota 

4, Oldřichovec 6, Zechov 3) 

 

Plán na rok 2022 

-dokončit opravu komunikace parc. č. 1137 

Pokračovat v administrativní práci pro DČOV 

H.D. 

Poděkování   

Ráda bych na závěr roku poděkovala všem zastupitelům, zaměstnancům 

obce a všem spoluobčanům, kteří, když obec potřebovala, pomohli ať už slovy nebo 

skutky. Děkuji panu Jiřímu Jandovi, který nám i v letošním roce daroval krásný 

vánoční stromek. Za spolupráci děkuji dobrovolným hasičům, mysliveckému 

sdružení Žďár a v neposlední řadě zemědělské společnosti Smilkov a.s.. 

H.D.                                                                                          

___________________________________________________________________ 

Hlas, občasník obce Smilkov*Vydává Obec Smilkov, Smilkov č.46, 257 89 

Heřmaničky* Adresa redakce: Obecní úřad Smilkov, 257 90 Smilkov č.46, tel: 

317812169, fax: 317812169 *Šéfredaktor: Ing.Pavel Fulín *Redakční rada: Eva 

Marešová, Lukáš Volek*Tisk: Obecní úřad Smilkov, Smilkov č.46*Nevyžádané 

příspěvky nevracíme, jména autorů působících pod značkou nesdělujeme*Redakce si 

vyhrazuje právo na krácení a jazykovou úpravu příspěvků*Distribuce prostřednictvím 

místních prodejen a drobných prodejců*Registrováno MK ČR pod číslem E 10731     

Toto číslo bylo dáno do tisku 13.12.2021.  Náklad 100 ks 


