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PROSINEC
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Vánoční pozdrav s milínským (vpravo) a českým betlémem
ČTĚTE:

Z OÚ: zvolení vedení obce, z jednání rady
Důležité informace: předplatné Zpravodaje, zasedání zastupitelstva, uzavírka
v knihovně na konci roku
Z regionu: výsledky reg. kvízu, DVD ze svěcení kostela
Akce: výzva k masopustu 2019, Korálkový workshop
Dění v obci: fotodokumentace kronikáře, návštěvy knihovny, Pochod malých
broučků, zprávy z Konětop
Ze ZŠ a ZUŠ
Lezecký oddíl T. J. Sokol
MŠ, STP, Farnost, Čtení na pokračování, Kino
Milínský zpravodaj – 2018

Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 20. 10. do 20. 11. 2018 se sešla obecní rada celkem 5x. Předkládáme výběr z bodů jednání. Rada projednala a příp. i schválila:
22. 10.






znění pachtovních smluv s ZOD Milín a ZOD St. Hrádek.
cenovou nabídku f. STALER na následnou péči v parku v Kamenné.
Jedná se o rok 2018.
osazení dopravního zrcadla v osadě Stěžov (na základě stanoviska PČR
DI Příbram a SÚS Příbram).
finanční příspěvek na nákup upomínkových předmětů pro žáky a učitele
ZŠ Milín v rámci promítnutí filmu o Ledru. Žáci a učitelé byli tvůrci
filmu.
za účasti ředitele ZŠ Milín provedla rada prohlídku školy v rámci investice – rekuperace ZŠ Milín.

5. 11.








dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Zateplení bytov. domů v obci Milín.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
cenovou nabídku f. VRV Praha na zpracování žádostí o dotaci na akci
Revitalizace Lazského potoka (OPŽP) a akci Obnova rybníka Kamenná
(MZE).
zrušit výběrové řízení na akci TDI a BOZP ZŠ Milín (část 2).
změnové listy: prostupy střechou pro sání a výdech rekuperace, stavební
architektonické části, osazení rozšiřovacích modulů kotle, připojení strojoven a kotelen, úpravy vnitřních rozvodů plynovodu v bytech.
vzala na vědomí uzavření MŠ Milín v době vánočních prázdnin a čerpání řádné dovolené ředitelky MŠ Milín.
vypracování výzvy na rekonstrukci chodníku Milín – Kojetín.

12. 11.





Rada dle zákona č. 128/2000Sb. §122 zřídila komisi životního prostředí
a komisi kulturní. Návrhy na členy do komisí byly podány a na základě
souhlasu budou projednány následně.
schválila žádost nájemce o splátkový kalendář – dlužné na nájemném.
(Měsíční splátka 1000 Kč.)
žádost o přechod nájmu bytu č. 2 v Nádražní čp. 205 na jiného nájemce.
žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení stavby: D4 Milín – Lety. Rada souhlasí s vydáním
souhlasného stanoviska.
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14.11.




Starosta obce předal novým členům rady jejich přístupové údaje k podání majetkového přiznání na centrálním registru dle zákona č. 14/2017 Sb.
nákup rybí osádky na revír BAHNO v hodnotě 5000Kč.
projednala osm nabídek na pracovní místo referentky – matrikářky. Byly
věcně posouzeny a pět jich postoupilo na ústní pohovory 19. 11. 2018.

19. 11.

projednala za účasti ředitele ZŠ a jeho zástupce návrh na změnu zřizovacích listin školy a návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019.

na základě směrnice dala pokyn k zahájení inventarizace majetku obce
Milín za rok 2018.

uskutečnila ústní pohovory s uchazečkami na post referentky – matrikářky OÚ Milín (s nástupem po odchodu stávající zaměstnankyně do penze.) Protokol o posouzení a výběru je uložen u mzdové účetní.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová

Výsledky komunálních voleb a volba vedení obce
V minulém čísle Zpravodaje jsme uváděli, že v době uzávěrky nebyl
znám verdikt krajského soudu o případném zneplatnění voleb. Vyjádření soudu
přišlo koncem listopadu s tím, že volby zůstávají platné. Mohlo tedy být svoláno ustavující zastupitelstvo na 7. listopadu 2018. Zde došlo k řádné volbě starosty, místostarosty a členů obecní rady. Níže uvádíme složení zastupitelstva a
vedení obce:
Funkce:

Jméno:

zastupitel

Václav Kalík

starosta

Ing. Pavel Nekl

zastupitel

Mgr. Vladimír Novotný

zastupitel

Miroslav Obdržal

místostarosta Ing. Vladimír Vojáček
člen rady

Mgr. Karel Křížek MBA zastupitel

člen rady

Ing. Marcel Pacovský

zastupitelka Mgr. Olga Černá

členka rady

Dana Reiterová

zastupitel

Jiří Peterka

zastupitel

Mgr. Václav Trantina

zastupitel

Ing. Jan Růžička

zastupitel

Ing. Zdeněk Čedík

zastupitel

Ing. Jiljí Bejček
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Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
blíží se čas zahájení adventu a konec roku 2018. V čase adventním si
všichni přejí vše nejlepší, krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví. Mým přáním je, aby to nebylo jenom v době vánoční, ale po celý kalendářní rok. Vzpomeňte na Vaše nejbližší, na ty, co již nejsou mezi námi, na ty, co jsou sami a byli by vděčni za hřejivé slůvko.
Dovolte, abych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva
obce Milín popřál příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2019 pevné zdraví.
Ing. Pavel Nekl, starosta obce
Vítání občánků
Od března do konce září letošního roku přibylo v Milíně 17 narozených občánků. 14 přijalo pozvání na slavnostní přivítání mezi milínské občany a 10 dětiček se skutečně zúčastnilo, včetně svého rodinného doprovodu. Abychom se
všichni vešli do obřadní síně, osobní pozvánky zněly na 14.30 a 15.15 hodin
v sobotu 10. listopadu 2018. Postupně jsme se tedy setkali s Julinkou, Danielkem, Viktorkem, dvěma Vojtíšky, a pak s Matějíčkem, Emičkou, Aničkou,
Sebastiankem a Martínkem. Miminka nebyla „jen“ z Milína. Zastoupeny byly
i osady – Buk, Stěžov a Konětopy.
S touto krásnou společenskou akcí nám se svým recitačním vystoupením pomohly děti z MŠ Milín s paní učitelkou Věrou Laznovou. Harmonium
rozezněl pan Jiří Trnka a všechny fotil pan Jiří Pižl. Dětičky (jakoby si byly
vědomy svátečního okamžiku) byly pohodově naladěny. Spolu s panem místostarostou Vladimírem Vojáčkem doufáme, že si všichni odnesli nejen dárečky, ale i hezký pocit ze slavnostního odpoledne. Vždyť se na této tradiční události podílí spousta lidí, kterým velice děkuji. A dává to smysl – i ty recitující
školkáčky jsme vítali vlastně „nedávno“ .
Ivana Vopěnková, matrikářka

Pozvání do Betléma
Pojďte s námi do Betléma,
s pastýři a s dárečky,
před jeslemi spatříte pást
sněhobílé ovečky.

Všichni rozhodli se dneska,
v tuto noční hodinu,
pozdravit Ježíška v jeslích
a s ním Svatou rodinu.
Jiří Vostarek, kronikář Milína
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘEDPLATNÉ MILÍNSKÉHO ZPRAVODAJE NA R. 2019
Zájemci o tištěnou verzi (která je obcí Milín dotována) si Zpravodaj na rok
2019 mohou předplatit, a to do 17. prosince t. r. v místní knihovně. Předplatné je také možno uhradit poštovní poukázkou (adresa: Knihovna Dr. E. Bořického, 11. května 385, 262 31 Milín). Ti, kteří tak neučiní, od ledna Zpravodaj
neobdrží. Není možno objednávat dodatečně v průběhu roku. Aktuální čísla
Zpravodaje lze zakoupit na těchto prodejních místech: samoobsluha COOP,
Koloniál U školy, trafika, řeznictví, Knihovna Dr. E. Bořického. Zdarma je
Zpravodaj ke stažení v elektronické podobě na www.milin.cz
Více informací v knihovně a na tel. 318 691 414, 737 076 639 nebo
e-mailem: knihovnaebm@volny.cz; knihovnamilin@volny.cz
Ceník předplatného na r. 2019 (11 ks):
Forma doručování:
Roznáška po Milíně (i osady*))

černobílý:
121 Kč

barevný:
187 Kč

*)

Do osad bude Zpravodaj zavezen na určené místo, ale musí být nahlášeno,
která osoba bude v osadě provádět distribuci a vybírat předplatné. Pokud by
někdo chtěl posílat poštou (se známkami), musí se připočítat 19 Kč za 1 odeslání (tj. za rok + 209 Kč).

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 19. prosince se od 18 hod bude konat v předsálí KD
Milín veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Program jednání bude
vyvěšen na úřední desce OÚ Milín a i na elektronické úřední desce
www.milin.cz.

Uzavírka v knihovně v předvánoční a povánoční době
V letošním roce bude posledním výpůjčním dnem pátek 21. prosince 2018. Ten samý den bude od 18 hod probíhat před knihovnou akce
Živý betlém. Areál bude otevřený v den prodeje kaprů, tj. v neděli 23.
prosince 2018 od 8 hod. (Knihovna bude zavřena.) Prvním výpůjčním
dnem pak bude středa 2. ledna 2019.
Milínský zpravodaj – 2018
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NÁZOR OBČANA
Dobrý den,
před časem byla zde, v Milínském zpravodaji, rubrika s názvem: „Co se mi líbí
v Milíně a co nikoliv“ a rád bych se nyní na tuto rubriku pokusil navázat.
Máme po volbách do místního zastupitelstva a já pevně věřím, že se
širší vedení obce zaslouží o to, aby byl postupně naplňován i volební program
každého ze zástupců jednotlivých stran (sdružení), protože alespoň částečným
plněním těchto slibů bude náš Milín zase o něco krásnějším místem, kde žijeme. To, jaký Milín bude v následujících dnech a letech, nezávisí pouze na
velikosti investic, vyhraných dotací z různých dotačních programu České republiky nebo EU. Záleží také na tom, jací budeme my – občané Milínska.
Dne 07. 11. 2018 jsem navštívil ustavující zasedání obecního zastupitelstva. Po skončení zasedání jsem odcházel zklamaný a jistým způsobem i
smutný. Důvodem mého zklamání však nebylo složení nového zastupitelstva
nebo zvolení některých kandidátů do nových funkcí, kterým tímto ještě jednou
gratuluji. Důvodem bylo nevhodné až dehonestující chování části přítomné
veřejnosti v průběhu zasedání.
Snad nikdy jsem se nesetkal s takovým hučením, pískáním a hrubými
nadávkami směrem k novým zastupitelům při jejich nominaci do nových funkcí. Dle mého názoru takové chování na tato oficiální jednání nepatří.
Systém voleb a následná nominace kandidáta je poměrně složitý,
avšak spravedlivý proces. Noví zastupitelé jsou výsledkem naší demokratické
volby, a proto bychom ji měli plně respektovat!
Každý svéprávný občan má právo volit a být volen. Toto je jedním z
našich základních ústavních práv. Já osobně se pravidelně účastním zastupitelstev více jak šest let. Z toho čtyři roky jako člen kontrolního výboru a zároveň
dva roky přímo jako zastupitel. Z této zkušenosti mohu říci, že není snadné
rozhodovat, není to jen o mávání rukou pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu.
Každý zastupitel přijímá za své rozhodnutí odpovědnost osobní, společenskou
i právní, a to je třeba si uvědomit.
Je velmi snadné na někoho pokřikovat, nadávat mu, pokud sedíte anonymně někde v davu, či hodnotit, zda někdo svou funkci vykonává jen pro
svůj prospěch nebo zda funkci vykonává svědomitě s cílem rozvoje prosperity
obce. Pravidelných návštěvníků zasedání zastupitelstva nepřibývá, právě naopak – účast veřejnosti se pohybuje pouze v jednotkách (výjimkou byla zasedání ohledně nové sokolovny, zpracování uranových hald nebo zateplení bytových domů na sídlišti). Kritizovat, hučet a nadávat, to umí každý, ale chovat se
slušně k druhým, respektovat jejich názor ať je jim 30 nebo 70, či jen hledat v
druhých to dobré, by mělo patřit k základním vlastnostem každého z nás.
Je to tak těžké? Nabízí se zde otázka pro hučící dav: „A co jste udělali
vy pro rozvoj Milína?“
Zkuste si to, kandidujte, diskutujte, berte na sebe osobní odpovědnost
za svá rozhodnutí či prezentované názory.
Pak se teprve podívejte druhým do očí a hodnoťte, jestli to dělají
Milínský zpravodaj – prosinec 2018
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správně, máte na to právo!
Tuto úvahu bych rád zakončil perským příslovím: „Slušnost je mince,
kterou si každý razí sám, ale platí na celém světě stejně.“ Nezapomínejme na
to, protože to je to, co mi tu občas chybí.
Pokud jste dočetli až sem, pak Vám děkuji za Váš čas a přeji příjemný
den i zbytek roku.
S přátelským pozdravem,
Michal Kalík
Slovo zastupitele
Letošní komunální volby byly oproti předchozím poměrně akční záležitostí. Nejdříve nastala změna ve vytvoření dvou nezávislých sdružení, z
nichž každé zastupoval jeden z dosavadních zástupců obce (starosta a místostarosta). V politice stejně jako v životě dochází ke změně názorů, postojů
atd. A jelikož jsme demokratická společnost, vše se dá řešit rozumnou a nekonfliktní cestou. Nikde nebylo řečeno (jak se šířilo mezi lidmi), že se uskuteční revoluce v tom smyslu, že členové jedné strany půjdou proti svému
lídrovi. Z povolebních jednání však někdo k takovému závěru dospěl a rozjel
velkou mediální akci, na jejímž konci stála „petice“, se kterou byli seznámeni
i přítomní občané na ustavujícím zasedání zastupitelstva. O rozvíření klidu se
také postarala podaná stížnost na výsledky voleb. Krajský soud návrh na přepočítávání hlasů zamítl. (Podrobnosti najdete na www.milin.cz - na úřední
desce.) Jak je vidět z výsledků volby starosty a místostarosty, k žádné
„skandální“ změně nedošlo, aniž by byla odhlasována veřejná volba, jak požadovala ona zmíněná petice. Za sebe chci jen prohlásit, že ani já ani další zastupitelka jsme v souvislosti s volbami neposkytly žádný rozhovor do rozhlasové
stanice (Blaník apod.).
Souhlasím s názorem Michala Kalíka (viz výše), že průběh veřejného
zasedání nebyl důstojný a chování v hledišti spíše odpovídalo atmosféře fotbalových zápasů.
V tomto nastávajícím volebním období bych se ráda zasadila o některé změny oproti současné praxi. V první řadě chci, aby se veřejná zasedání
konala v termínech domluvených dostatečně dopředu a zejména ve večerních
hodinách (od 18 hod), aby se mohla zúčastnit většina občanů, kteří chtějí spolurozhodovat o vývoji obce. Také bych ráda prosadila (po vzoru Příbrami),
aby se mohli občané vyjadřovat k využití části finančních prostředků z dotace
obce – formou veřejného hlasování o užitečných projektech.
V závěru chci všem popřát, aby si dokázali v dnešní uspěchané době
najít čas na svou rodinu, své zájmy, přátele…, a abychom měli všichni dostatek zdraví a síly k řešení různých problémů, bez kterých se náš život prostě
neobejde.
Dana Reiterová, zastupitelka a radní obce
Milínský zpravodaj – 2018
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se
v prosinci dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Silvestr Šalanský z Milína,
Zdeněk Jonglíček z Milína,
Eduard Šmejkal z Kamenné,
Jindra Baštýřová z Milína,
Stanislav Chroumal z Milína,
Eva Klimešová z Milína,
Marie Kroužecká z Milína,
Jaroslava Nemčíková z Milína,
Miloslav Novotný z Milína
a Olga Matláková z Milína.
Všem oslavencům přejeme pohodu nejen ve dnech svátečních,
ale i v těch všedních, mnoho důvodů k úsměvu a také velkou dávku
štěstí a zdraví.
V rozhlasovém pořadu budeme přát v den Vašeho výročí.
Ve dnech od pondělí do pátku od 10 – 13 hodin a o víkendu od 10 –
12.30 hodin. (Pozn. Český rozhlas – České Budějovice 106,4 MHz).
Obec Milín blahopřeje svým občanům k výročím 70, 75 a od 80
let každý rok. V případě, že by si oslavenec nepřál zveřejnit blahopřání,
hrát v rozhlase, příp. ani osobní gratulaci kulturní komise, stačí to
oznámit v knihovně alespoň s dvouměsíčním předstihem.
Upozornění ohledně ochrany osobních údajů:
Na základě konzultace s našimi pověřenci ohledně GDPR (u
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram) sdělujeme, že náš způsob
uveřejňování jubilantů vyhovuje požadavkům na bezpečnost osobních
údajů.
Za obec Milín Jitka Jahodová

Z NAŠEHO REGIONU
Řešení regionálního kvízu z minulého čísla Zpravodaje
1. Kdo byl milínský rodák Dr. Emanuel Bořický?
Mineralog, petrograf a profesor na Karlově univerzitě. Od roku 1965 je udělována domácím i zahraničním vědcům medaile E. Bořického za mimořádný
pokrok v této oblasti.
Milínský zpravodaj – prosinec 2018
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2. Kde v Milíně stojí milník z historické Zlaté stezky?
V části obce zvané Kojetín u silnice směr Luh.

3. Kde se v Milíně nachází zajímavě vyřezávaná vrata nebo dveře?
V ulici 11. května jsou dokonce několikery vrata a dveře.
4. Má Milín nějakou technickou památku?
Ano, je jí stará benzinová pumpa – v ulici 11. května. Památkově chráněna je
od roku 2016.
5. Kde se nachází nejbližší (od Milína) židovský hřbitov?
V Kamenné (osada Milína). Přímo ke hřbitovu nevede cesta, je nutno jít kus
přes pole.
6. Co představuje žulový pomník Památníku Vítězství?
Blesky (vysoké 11 metrů) a jsou z liberecké žuly. Pomník vytvořil arch. Václav
Hilský.
7. Komu je zasvěcena kaplička na Homoli (část obce Milín)?
Svatému Janu Nepomuckému, patronu zpovědníků, poutníků a šťastného návratu, lodníků a ochránce proti povodním.
8. Co je ve znaku Milína?
Orlice, přesněji – v modrém štítě stříbrno-červeně polcená orlice se zlatou
zbrojí, červeným jazykem a zlatým jetelovitě zakončeným perizoniem.*)
*)

Perisonium je v heraldice označení jedné z obecných figur. Jedná se o půlkruhovou pásku ve
formě půlměsíce se směřujícími hroty vzhůru umístěnou na prsou ptáka, obvykle orla nebo
orlice, která zasahuje až do křídel. Konce pásky mohou být zakončeny jetelovým trojlistem
nebo lilií. http://cs.wikipedia.org/wiki/Perizonium

9. Je Slivice samostatnou osadou?
Slivice je pouze farní osadou, jinak z hlediska matričního je součástí Milína.
10. Byla za 1. republiky někde v Milíně vysazena lípa svobody?
Ano, na Homoli vedle kapličky J. Nepomuckého. Byla zasazena v dubnu 1919.
Připravily milínské knihovnice v rámci akce Týden knihoven 2018

Objednávka DVD o svěcení kostela
Kompletní video a fotky na DVD nosiči, kde je záznam z návštěvy pana kardinála Dominika Duky a posvěcení kostela svatého Václava po opravě, si můžete objednávat za minimální cenu 240 Kč/ks buď v milínské knihovně osobně
nebo e-mailem: knihovnamilin@volny.cz nebo u Pavla Růžičky: pavelruzicka@cbox.cz, kde si pak objednané DVD zaplatíte a vyzvednete. Kdo by chtěl,
může přispět víc, výtěžek bude vrácen zpátky do opravy kostela. Platilo a udělalo se toho hodně.
Pavel Růžička z Buku
Milínský zpravodaj – 2018
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AKCE
Výzva k účasti na milínském masopustu 2019
Zveme milínské obyvatele a jejich přátele na účinkování v milínském masopustu v sobotu 2. března 2019.

Máte staročeský, český, moravský, slovenský, jakýkoliv kroj?
Zapůjčili byste nám ho nebo sami v něm účinkovali?

Máte zájem zúčastnit se a účinkovat v masopustním průvodu a nemáte
odvahu či možnost nás oslovit?

Chcete nám nabídnout pomoc či službu?
Přihlaste se na email: trnkova@centrum.cz ,
případně oslovte stálé účastníky masopustu nebo přímo Editu Trnkovou.
Těšíme se na Vás.
Edita Trnková

Adventní a předvánoční dvojlist akcí v Milíně a okolí
Přehled všech nahlášených akcí byl v tištěné podobě distribuován do milínských domácností (včetně osad). K vyzvednutí je navíc v knihovně a na radnici. Ke stažení v elektronické podobě jej najdete zde:
https://www.milin.cz/zivot-v-obci/milinsky-zpravodaj/

Korálkový workshop v MC Milínek
V prostorách mateřského centra Milínek si budete moci vytvořit náramky a
jiné výrobky z předem objednaných minerálů (polodrahokamů). Vše pod vedením odborné lektorky v pátek 14. prosince 2018. Začátek v 16 hod. Místa a
materiál na výrobu je potřeba předem si rezervovat na telefonu: 606 674 821
(Barbora Drašilová). Cena za jeden navlečený náramek: 250 Kč.
PLACENÁ INZERCE

Milínský zpravodaj – prosinec 2018
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DĚNÍ V OBCI
Fotodokumentace Jiřího Vostarka
100. výročí vzniku ČSR představitelé obce uctili položením kytic u pomníků
obětí 1. světové války V Milíně, v Konětopech, v Kamenné a na Buku. Pietní
akt se konal také na slivickém hřbitově u misijního kříže, kde byla připomenuta oběť italské rodiny z Valle di Ledra za světové války. Obřad se konal za
účasti starosty obce Ing. P. Nekla, místostarosty Ing. V. Vojáčka a kronikáře
J. Vostarka.

P. Nekl a V. Vojáček u pomníku Našim padlým (vlevo) a v Kamenné

V. Vojáček a P. Nekl u pomníku v Konětopech (vlevo) a u pamětní desky Valle
di Ledra - misijní kříž na Slivici
Milínský zpravodaj – 2018
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DĚNÍ V OBCI
Návštěva žáků z 1. tříd
Nejen žáci z prvních tříd byli zvědaví, co je čeká při jejich první společné návštěvě knihovny, ale také knihovnice byly napnuté, jak si děti s připraveným
programem poradí.
Přeci jen prolézt knižní branou nemusí být pro každého hračka, zvlášť
když se prolézající nesmí žádné knihy dotknout a knihy nesmí spadnout. Ono i
změřit knihovnu, když metr není po ruce, je docela oříšek. A proměnit se na
chvíli ve spisovatelku/spisovatele a zkusit vytvořit knihu, která by na předvánočním trhu šla na dračku, to už je hodně těžký úkol!
Nicméně směle lze do tohoto článku napsat, že děti z prvních tříd milínské školy jsou děti bystré, pozorné; co se týká školních znalostí hodně napřed (mnoho z nich umělo nejen písmenka, ale i číst, napočítat do stovky pro
ně nebyl žádný problém a zvládly napsat většinu písmen) a povídání s nimi o
knížkách, jejich výrobě, čtení…bylo příjemně stráveným dopolednem.
Pozor! Pochvalu si zaslouží i paní učitelky, jelikož se překážek
v knihovně nezalekly a s dětmi moc hezky pracovaly. Při loučení došlo na
vzájemný slib, že prvňáčci do knihovny budou chodit pravidelně, a knihovnice
je na oplátku časem promění na skutečné čtenáře .
Za knihovnu Jitka Jahodová
Mrňata v knihovně
V rámci mezinárodní akce
Bookstart, v níž je milínská
knihovna
zaregistrována,
jsme obdrželi malé knižní
dárky určené dětem, které
ještě nechodí do mateřské
školy. Pozvali jsme je do
knihovny ve středu 31. října
2018 (dopoledne) a předali
rodičům „mrňousků“ malé
knižní dárečky. Zároveň
jsme je seznámili s možnostmi naší knihovny a MC Milínek, kterých by mohli
podle chuti a času využívat k oboustranné spokojenosti.
Pokud má někdo další zájem se přijít podívat, můžete kdykoliv v otvíracích hodinách knihovny.
Za knihovnu Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – prosinec 2018
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Pochod malých broučků
Z deníkového záznamu jednoho malého broučka:
Tykadla srovnána, krovky naleštěny, vesele jsem tedy přilétl před milínskou
knihovnu (v pátek 16. listopadu 2018 před 18. hodinou). A tam už jich teda
bylo! Napočítal jsem nejméně 110 malých broučků nebo motýlků. S nimi bylo
navíc mnoho člověčích bytostí. Také jsem viděl nějaké psíky a hodně broukokočárků.
Poté, co nás uvítal Ferda
Mravenec veselou básničkou, mohl
jsem si od medvídka nebo včelky
Máji vyzvednout kartičku na krk a
proletět světelnou branou. U vrátek
vzadu na zahradě mě ještě jedna
broučice nasměrovala ke kostelu,
takže frrr. Tam jsem svými tykadly
dobře osahal vytyčenou trasu, následovalo objímání velikého stromu
a pošeptání tajného poselství. A už
jsem se těšil na rychlý slet zpět ke
knihovně; na cestu mi svítil fungl
nový náramek od brouččí kontroly. V cíli jsem dostal od barevného papouška
záhadnou malou tyčku, která se po zapálení svíčkou hezky rozprskala.
Svou účast jsem potvrdil podpisem (někdo obrázkem) na tabuli a zajedl teplým trdlem ze stánku a zapil čajem od hodných knihovnic. Všem broučkům přeji krásnou mírnou zimu... a na jaře „Na shledanou!“
Se svolením broučka z deníku přepsal Ferda Mravenec (jinak Dana Reiterová
z knihovny).
Poznámka: více fotek (autorem L. Vondráková a D. Reiterová) najdete ve fotogalerii na www.milin.cz

Milínský zpravodaj – 2018
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Zprávy z Konětop
Při příležitosti oslav 100. výročí
samostatného Československa byla
dne 27. října 2018 občany Konětop
vysazena pamětní Lípa republiky.
V sobotu 3. listopadu 2018 se konala v Konětopech podzimní brigáda. Její náplní byl úklid zbrojnice, shrabání listí, prořezání porostu
u hřiště a příprava na výsadbu nových stromů.
Tomáš Nekl, velitel SDH Konětopy

Milínský zpravodaj – prosinec 2018
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Z policejních případů na Milínsku
Pro čtenáře Zpravodaje budeme pravidelně vybírat příspěvky týkající se naší
obce a okolí - z převzatých zpráv od tiskové mluvčí PČR Příbram Moniky
Schindlové.
Pod vlivem alkoholu usedl za volant 43letý řidič a
následně havaroval. Událost se stala dne 20. října
2018 v ranních hodinách v katastru obce Milín.
Motorista nezvládl průjezd zatáčkou, dostal
s vozem smyk a poté vyjel vpravo mimo vozovku,
kde narazil spodní částí auta do vzrostlého kmene
stromu. Na displeji přístroje se při dechové zkoušce
objevila hodnota 1,02 promile alkoholu. Muže přepravila sanitka s lehkým zraněním do nemocnice.
Hmotná škoda byla vyčíslena na 80 tisíc korun.
Dne 25. října krátce po poledni došlo v katastru obce Milín k dopravní nehodě.
Pětatřicetiletý řidič osobního vozu značky Audi nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do nákladního auta, které předtím havarovalo do vozidla údržby
silnic. Čtyřicetiletý motorista zřejmě za jízdy usnul a do automobilu, které vysekával příkopy, narazil. Muž utrpěl lehké zranění. Na místě došlo k úniku provozních kapalin, který likvidovali hasiči. Vzniklá škoda se vyšplhala na 360
tisíc korun.
Policejní hlídka zastavila dne 28. října dopoledne vozidlo, které jelo mezi obcemi Kozárovice a Zalužany. U devětapadesátileté řidičky policisté provedli
dechovou zkoušku, která byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota 0,41 promile alkoholu. Na místě byl ženě zadržen řidičský průkaz.
Koncem minulého týdne (10.-11. 11.) přišel ve večerních hodinách do restaurace na Milínsku 28letý cizinec. Po vypití pár piv začal být hlučný a vulgárně
urážet hosty. Obsluha ho po několika napomenutích nakonec z objektu vykázala. Muž následně vzteky poničil dřevěnou podlahu předzahrádky. Tím však
neskončil. Po chvíli se do hospody vrátil i s metrovým železným sloupkem,
vyhrožoval přítomným zabitím a poškodil vybavení místnosti. Dřív než stihl
někoho zranit, zpacifikoval ho jeden z hostů, s ostatními ho pak vyvedli ven a
přivolali policii. Dne 14. listopadu mu příslušníci policie sdělili podezření
z přečinu výtržnictví a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, za což
mu hrozí až tříletý pobyt za zdmi věznice.
Zajištěné stopy na místě činu následně dovedly policisty k pachateli krádeže.
Ten se vloupal z 22. na 23. října do chléva u rekreačního objektu na Milínsku.
Ukradl zde tři motorové pily, tři křovinořezy, řetězovou pilu, benzínovou sekačku, pákové nůžky na větve a drtič zahradního odpadu, vše v hodnotě 15
tisíc korun. Dne 5. listopadu kriminalisté obvinili 34letého muže z přečinu krádeže a porušování domovní svobody.
Milínský zpravodaj – 2018
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Poradna pro neslyšící
Nabízíme poradenství pro osoby se sluchovým postižením, výměnu baterií
v pomůckách pro nedoslýchavé, drobné opravy naslouchacích přístrojů, zajištění větších oprav, výměnu hadiček a další dle domluvy. Datum konání je 13.
prosince 2018 na našem Centru STP v Milíně od 13 do 15 hodin.
Nabízíme
Zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací lůžka, vozíky, chodítka, toaletní židle, skútry aj.). Půjčovna je na Centru STP v Příbrami VII, Žežická ulice (bývalá 8. ZŠ) – informace u paní Marie Vondráškové tel.: 607 618 727.
Sociální poradenství
Sociální poradenství je poskytováno na Centru STP Milín, Václavská 261,
každé úterý a čtvrtek od 13 do 15 hodin, včetně nepřetržité služby po telefonu:
606 650 114. Poskytujeme bezplatnou pomoc pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory, kteří potřebují podpořit v řešení své životní situace a nezvládají to sami, nebo pro ty, kteří se lidem se zdravotním postižením nebo
seniorům snaží pomoci.
Zájezdy
Divadlo ROKOKO, představení „ Znovusjednocení Korejí“. Začátek v 11 hod.
Odjezd v 7.30 ze zastávky u radnice v Milíně 7. prosince 2018. Cena včetně
dopravy 250 Kč. Přihlašujte se u paní Aleny Muzikové na tel.: 739 517 773.
Rekondice
Rekondiční pobyt Soběšice – termín 7. září – 16. září 2019, cena 5 800 Kč.
Na rekondice a pobyty se prosím přihlašujte co nejdříve.
Připravujeme
Vánoční výstavu prací členů Klubu seniorů ve dnech 12. - 13. prosince 2018.
Pozvání
Klub seniorů – setkání pod vedením paní Jany Bubeníkové vždy v úterý od 13
hodin v Centru STP v Milíně
Motorika chůze – skupina se schází vždy ve středu – více informací u paní
Jany Uhrmannové v Centru STP v Milíně.
Pěvecký sbor Radost – pravidelné zkoušky ve čtvrtek od 15.30 hodin
v předsálí kina Milín – informace u paní Marie Vondráškové tel.: 607 618 727.
Vystoupení: 1. 12. 2018 – Advent Milín, 3. 12. – Domov pro Seniory Luh,
10. 12. Domovy pro seniory: Březnice, Rožmitál pod Třemšínem a Dobříš,
13. 12. Sanco Příbram Březové Hory.
Termín jednání výboru MO STP z. s. Milín je středa 12. prosince 2018 od
13.00 hodin v Restauraci u Přemysla.
Přejeme všem krásné Vánoce, prožité ve zdraví, dobré zakončení letošního roku a šťastné vykročení do roku 2019.
Výbor organizace
Milínský zpravodaj – prosinec 2018
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení čtenáři,
očekáváme příchod podmračených, sychravých dní, které většina z nás nemá příliš
v oblibě, ale pro školu se vůbec nejedná o temné období. Naopak dobu, kdy slunce
neláká k venkovním radovánkám, je třeba využít k intenzivnímu učení. A tak se
zamýšlím, že ať už bude pokračovat nezvykle „pěkné“ počasí, nebo se naplno přihlásí šedivý podzim a brzy i zima, vždy to bude mít nějaký pozitivní efekt.
Že naše škola prochází změnami a určitým dočasným nepohodlím, asi
každý občan Milína už zaznamenal. Přesto ale můžu ujistit, že pracovní nasazení a
nálada v „mužstvu“ (tedy vlastně ženstvu) je pozitivní a jistě i pro naše žáky motivující. Však se jim také v uplynulém období dařilo jak při práci ve škole, což jsme
zhodnotili na čtvrtletní pedagogické radě, tak také při účasti na sportovních kláních s ostatními školami v příbramském okresu.
Někdy je nám budova školy malá, a tak se vydáme za poznáním i dále do
okolí či do hlavního města Prahy, jindy je nám líto se na víkend rozejít do svých
domovů, a proto strávíme třeba i noc z pátku na sobotu v prostorách školy nebo
školní družiny.
Vzájemné pěkné vztahy mezi zaměstnanci (kdybych napsal učiteli, bylo
by to velmi nepřesné a neúplné…) jsou samozřejmě důležitým východiskem, aby
se ve škole vše dařilo. Proto mám vždy velikou radost, když takto samozřejmě a
autenticky ukazujeme žákům příklady slušného a vstřícného jednání. A pokud by
snad někdo z našeho seriózního jednání vyvozoval, že si neumíme užít legraci,
velmi by se mýlil. Přijďte se za námi podívat, kdykoli bude při různých akcích
škola veřejnosti otevřená, a sami to uvidíte a zažijete. Na ukázku, co zajímavého a
neobvyklého jsme za poslední měsíc zažili, vybírám krátké ukázky z našich webových stránek. Rád bych tak všechny vybídl k jejich sledování, neboť se tam dočtete více o životě naší školy. A na závěr svého příspěvku chci samozřejmě poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří svou pracovitostí a vynalézavostí zprostředkovávají našim žákům – vašim dětem či vnoučatům – objevování dnešního sice
komplikovaného, ale hlavně svobodného světa.
Vše dobré v nadcházejícím adventním čase přeje
Pavel Kopecký, ředitel školy
Vítězství dívek ve florbalu
Děvčata ze 6. a 7. třídy se 23. 10. 2018 zúčastnila
okrskového kola Školní sportovní ligy ve florbalu.
Po pěkném a bojovném výkonu vyhrála svoji skupinu a postoupila do okresního kola, které proběhlo 16. 11. v Sedlčanech. Odtud dívky přivezly
cenné 3. místo. Gratulujeme.
Monika Levíčková
Milínský zpravodaj – 2018
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Česko slavilo „100“ – a my ve 4. B s ním
Krásně kulaté narozeniny naší republiky byly pro nás
výzvou. Vždyť teprve letos se v hodinách vlastivědy
budeme zabývat podrobnější historií naší vlasti.
Od začátku října jsme získávali informace o
vzniku ČSR od rodičů, z knih, časopisů, na internetu
nebo z dalších zdrojů. Většina z nás vypracovala
dobrovolné domácí úkoly – myšlenkové mapy na
témata česká hymna, založení ČSR, T. G. Masaryk.
Nejvíce práce nám ale dala chystaná výstava starých
předmětů, kterou jsme připravili na 26. 10. 2018 pro
všechny žáky naší školy. Nejprve jsme s rodiči a prarodiči prolezli půdy a sklepy a ve třídě shromažďovali rodinné poklady, společně si je prohlíželi a vyprávěli jejich příběhy. A jak to všechno proběhlo a dopadlo, se dočtete na webu školy… Prozradíme jen, že akce měla veliký ohlas a všem se moc líbila.
Martina Štiplová
Strašidelná noc v družině
2. listopadu 2018 přespaly nejodvážnější děti ze 2. a 3. třídy ve školní
družině. Konala se naše strašidelná
noc. Celá akce začala už v pátek
odpoledne. Vyřezávali a vydlabávali
jsme společně několik dýní. Pak začala velká náročná výzdoba školní
družiny. Celá se strašidelně proměnila a všude svítila světýlka. Po příchodu do družiny se děti rozdělily do tříd na
spaní. Začalo tvoření: svítící sklenička, duch z papírového tácku a podzimní skřítek z dýně. Snědli jsme večeři od maminek a chystali se na největší dobrodružství
večera. Vypravili jsme se do školy. Už jste někdy byli ve škole večer? A potmě? Je
velmi strašidelná. A na nás tam čekala čarodějnice
(paní učitelka Jana Pižlová) se spoustou strašidel
(žáci 8. třídy). Každý se musel vydat na cestu sám.
Musel překonat svůj strach. Některé děti se moc bály,
plakaly… Všichni to ale „dali“! Nakonec jsme se
společně vyfotili a za odměnu se šli podívat na chemické pokusy. Po návratu do družiny jsme byli plní
zážitků. Vypravili jsme se ke spaní. Už jen přečíst
pohádku a: „Dobrou noc!“ Ráno jsme se společně nasnídali a už si děti vyzvedávali rodiče. Celá akce se velmi povedla a dlouho na ni budeme vzpomínat. Žákům 8.
třídy a jejich třídní učitelce patří náš velký dík.
Vychovatelky školní družiny – H. Toužimská, Š. Heinová a L. Havránková
Milínský zpravodaj – prosinec 2018
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Šachový turnaj - V naší škole jsme uspořádali šachový turnaj. Nejprve se utkali
mezi sebou žáci z 1. – 5. třídy, následující den žáci 6. – 9. třídy. Turnaj se povedl,
všichni se snažili uspět a dát soupeři šach mat. Vítězové turnaje jeli porovnat své
schopnosti s šachisty z jiných škol v regionálním kole v šachu v okrese Příbram.
Naši soupeři byli velice silní. I přesto se nám podařilo několik vítězství. Nejúspěšnějším hráčem z našich dvou týmů byl Daniel Šebík.
Logická olympiáda - Letošního 8. ročníku Logické olympiády se zúčastnilo celkem 21 žáků. Z toho 13 žáků z prvního stupně kategorie A1, A2 a kategorie A, z
druhého stupně se zúčastnilo 8 žáků v kategorii B. Nejlepší ze všech zúčastněných
byla Monika Šedivá z 5. třídy, která z celkového počtu řešitelů v kategorii A (11
616 žáků) obsadila krásné 653. – 703. místo. Moc gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.
Noc osmáků - Osmáci v noci z 2. na
3. listopadu spali ve škole … no,
vlastně moc nespali… Přečtěte si celý
článek a prohlédněte si fotografie na
webu školy. Najdete tam mimo jiné
necenzurovaná hodnocení povedené
akce samotnými žáky.
Exkurze do Solenic
12. listopadu 2018 žáci 8. třídy navštívili vodní dílo a elektrárnu Orlík. Za
vydařenou exkurzi děkujeme tatínkovi
jednomu ze žáků panu E. Brožkovi.
Nový školní klub – výzva ke spoluúčasti. Práce na vzniku nových prostor školního klubu jsou v plném proudu. V současné době očekáváme nabídky firem, které projevily o realizaci úprav části suterénu školy zájem. Stavební práce pak začnou v průběhu prosince a nejdéle do 31. března 2019 by měly být ukončeny. Dle
současného odhadu rozpočtu ještě zbývá zajistit určitou částku (cca 165.000 Kč), proto vyzýváme všechny zájemce, kteří by chtěli podpořit jakoukoli částkou tento projekt, aby kontaktovali vedení či kancelář školy. Předem děkujeme za všechny dary, na něž
samozřejmě vystavíme potřebné potvrzení o přijetí.
Pro informaci ještě několik účetních čísel:

Dar škole
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3.921 Kč

Investiční fond školy

208.624 Kč

Obec Milín

410.000 Kč

Společnost Innogy

150.000 Kč
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ÚSPĚCH ZUŠ
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem se v těchto dnech právem pyšní novým animovaným filmem „NAŠI ITALOVÉ“, který vypráví o exodu italských
obyvatel za I. světové války do Čech. Pracovaly na něm starší skupiny žáků
výtvarného oboru a kolegové hudebníci z milínské pobočky a LDO. Film vznikal ve spolupráci s obcí Milín a DDM Praha 4 a byl prezentován při přátelském setkání svazku obcí z oblasti Ledra a našich obcí v italské Locce.

Svou českou premiéru měl v KD Milín dne 23. 10. 2018, jejíž součástí
byla i projekce s představením vzniku filmu a hudební doprovod. Hlavou a
krkem celého tohoto projektu byla Petra Peštová, učitelka výtvarného oboru v
této ZUŠ. Hudební stránku měli pod palcem Adam Tomášek spolu s Mikulášem Čimburou a za literárně dramatický obor, který vytvořil dabing, je potřeba
zmínit jméno paní učitelky Ivany Procházkové. Je úžasné, když se podaří, jako
v tomto případě, propojit práci mezi několika obory.
Na premiéru filmu se dostavují velmi kladné a příjemné ohlasy. Zde je
citace od maminky žačky Klárky:
,,Po zhlédnutí dnešního animovaného filmu nemám slov....
Už dlouho jsem neviděla něco tak silně emotivního, jako jsem viděla dnešní
večer. Nedokážu říct nebo popsat, co jsem dnes cítila. Máte neskutečný dar
dostat z dětí naprosto přirozenou cestou to nejlepší, co v dětech je.
Máte práci s dětmi ve svém srdíčku a je to vidět.
Dneska jsem byla na Klárku moc pyšná, a to i díky Vám.
Ráda bych tímto poděkovala i ostatním učitelům ZUŠ, protože i hudební ukázka dnešního večera mi vehnala slzy do očí a měla jsem husí kůži z
nádherného vystoupení.“
Děkujeme Všem za přízeň.
Věra Obdržalová, vedoucí milínské pobočky ZUŠ J.J.Ryby Rožmitál pod
Třemšínem.
Milínský zpravodaj – prosinec 2018
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Ještě jedno pozvání:
Vystoupení našich hudebníků a promítnutí našeho filmu o J. J. Rybovi bude
součástí programu Vánoce ve škole 13. prosince 2018 (od 16 hodin).

T. J. SOKOL MILÍN 2
Lezecký oddíl
A je to tu – lezecká stěna v milínské tělocvičně má proškolené instruktory lezení na umělých stěnách. Jiří Gergel a Vítězslav Štětina pravidelně 1x týdně
učí děti vše o lezení na umělých stěnách.
Scházíme se každé úterý v čase od 15.00 do 16.30 hod v tělocvičně ZŠ
Milín. Začínáme rozcvičkou, pak následuje teoretická část, při níž se děti učí
názvosloví, základy jištění, bezpečnosti apod. Při samotném lezení se musejí
děti střídat. Lezou pod stálým dozorem a jištěním instruktorů, proto je možné
mít na stěně současně max. 4 děti. A aby se ostatní děti nenudily, než přijdou
na řadu, cvičí, hrají hry v části tělocvičny pod vedením rodičů dětí (Šárka Štětinová, Jitka Meriková, Dáda Rudolfová…). Současně v tomto čase
v tělocvičně též probíhá Cvičení rodičů s dětmi, které vede Raimonda Veselá.
Vždy si vyjdeme vstříc, aby nám všem bylo v tělocvičně příjemně, abychom se
vzájemně neomezovali. Zkrátka spolupracujeme .
Šárka Štětinová
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AVÍZA VÝZEV MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODBRDSKO
MAS Podbrdsko 15. února 2019 vyhlásí následující dvě výzvy z Operačního programu životní prostředí na podporu péče o krajinu
1. VÝZVA OPŽP - Protierozní opatření
Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity na zvyšování retenční schopnosti krajiny a realizaci protierozních opatření. Podpořit v této výzvě lze
opatření zamezující vodní erozi:

zakládání travních ploch ke vsáknutí vody a zabránění povrchovému odtoku
vody;

opatření k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody;

zakládání mezí a remízků k předcházení povrchových odtoků vody;

obnova vegetačních protierozních prvků.
Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP. V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 6.200.000 Kč, spoluúčast činí 20 %.
2. VÝZVA OPŽP - Ochrana a údržba veřejné zeleně
Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity především na revitalizaci jednotlivých ploch a prvků veřejné zeleně v obcích na území MAS, vč. obnovy
a zakládání doprovodných vodních prvků, rekonstrukce či budování nových cest a pěšin, instalace nového nebo rekonstrukce stávajícího mobiliáře (informační tabule, interaktivní prvky, lavičky, stojany na kola aj.).
Příklady: zakládání a obnova městských parků, zeleně hřbitovů, zeleně dětských veřejně přístupných hřišť, uličních stromořadí, zeleně podél komunikací a obnova alejí.
Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP. V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 8.400.000,- Kč, spoluúčast činí 40 %.
Veškeré podrobnosti k těmto výzvám a také konzultace před vyhlášením výzev OPŽP poskytuje
kancelář MAS Podbrdsko www.maspodbrdsko.cz.
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc říjen 2018
Sobotou 6. října skončily pro letošní rok na Makové pravidelné
obřady prvních sobot v měsíci. Při odpolední mši svaté si věřící
v kostele sv. Jana Křtitele, Panny Marie Karmelské připomněli
295. výročí posvěcení kostela. Nápad postavit kostel na Makové
hoře dostal Jan Felix Chanovský-Kraselovský z Dlouhé Vsi, který
práci zadal italsko-českému staviteli Carlu A. Canevallemu.
V letech 1719 – 1722 tedy vznikla stavba s pozoruhodným půdorysem ve tvaru elipsy. Kostel byl vysvěcen 5. října 1723 světícím biskupem
hrabětem Šporkem a jméno mu dala dřevěná soška Panny Marie Karmelské,
kterou sem přineslo Bratrstvo svatého škapulíře a karmelské Matky Boží.
Po více než čtvrt století se milínský kostel sv. Václava dočkal generální
opravy. Dodavatelem stavby byla firma VEST stavební, s.r.o., Dubenec. Obnovená fasáda svítí do okolí a chrám se stal opět ozdobou naší obce. „Kostel zde
stojí nejen jako ozdoba města, ale svou věží jako prstem ukazujícím vzhůru
připomíná, že člověk je víc než němá tvář, že se nemůže řídit jen biologickými
zákony boje o život a právem silnějšího, ale že mravní zákony dělají člověka
člověkem. Že je třeba mít pochopení pro druhého, umět porozumět, odpustit,
jak to svým příkladem učí patron kostela sv. Václav,“ to jsou slova P. Václava
Kratochvíla při 100. výročí vysvěcení kostela v r. 1992. Znovuvysvěcení opraveného kostela v neděli 7. října provedl Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup
pražský a primas český.*) Památkou na tuto vzácnou návštěvu i pro další generace je jeho poselství ve farní kronice: „S vděčností za opravu Vašeho kostela
sv. Václava, který připomíná historii a slávu města Milína“. Všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na opravách, jiných pracích či finanční podpoře
patří veliký dík. Děkujeme rovněž představitelům obce Milín a pracovnicím
Knihovny Dr. E. Bořického, kteří umožnili konání sobotních mší svatých po
dobu opravy kostela v prostorách knihovny.
Ve čtvrtek 11. října sloužil Otec Ján v kapli sv. Františka z Assisi poslední
letošní poutní mši svatou v kaplích našich farností.
Nejen v kostele sv. Vavřince v Pečicích, ale i v kostele sv. Petra na Slivici
oslavili věřící v neděli 14. října posvícení. V obětním průvodu byly neseny
výsledky letošní úrody. Po dětské mši svaté pak následovala farní káva na slivické faře.
Měsíc říjen je měsícem Panny Marie Růžencové. Proto se před každou mší
svatou věřící modlili svatý růženec.
Den vzniku samostatného československého státu oslavili věřící v neděli
28. října v kostele sv. Petra na Slivici, v kostele sv. Vavřince v Pečicích a
v kostele sv. Jana Křtitele, Panny Marie Karmelské na Makové hoře slavnostní
mší svatou zakončenou českou a slovenskou státní hymnou.
Za farnost Eliška Průchová
*) Poznámka: Na str. 9 je informace o objednání DVD ze znovuvysvěcení kostela.
Milínský zpravodaj – 2018
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Listopad začal v naší mateřské
škole letos vesele. Hned první
den nás navštívilo divadlo
„Letadlo“ s veselou, hravou a
zároveň poučnou podzimní pohádkou „V korunách stromů“.
Několik dětí se také aktivně do
děje zapojilo, všechny odpovídaly na otázky a společně s herečkami si zazpívaly. Protože nám
letošní podzim dopřává teplé a
suché počasí, vydařila se nám i
společná akce rodičů s dětmi „Podzimní hrátky ze zahrádky“. Hojná účast a
dobrá nálada přispěla k rychlému shrabání listí, které obstaraly především maminky, a tatínkové listí odváželi a hromadili do přichystaných žoků. Pak už
jsme se všichni mohli věnovat občerstvení, opékání vuřtíků, jablíček a také
výrobě ozdobných předmětů z přírodnin. Ve školce probíhají pravidelné zájmové kroužky pro děti předškolního věku. Při „Angličtině hrou“ se děti seznamují s prvními základy anglického jazyka pod vedením p. učitelky Mazákové a s p. učitelkou Janouškovou v kroužku „Cvičíme si jazýčky“ se děti učí
správné výslovnosti a p. učitelka Kolingerová připravuje předškoláky na čtenářské dovednosti. V sobotu 10. listopadu vítala obec Milín své novorozené
občánky. Několik
dětí ze třídy Motýlků přispělo pod
vedením paní
učitelky Laznové k oslavě veselými básničkami.
Již tradičně probíhá v mateřské škole vyšetření zraku dětí.
(20. 11. 2018). Tento úkon je rychlý, pro děti není žádným způsobem stresující a rodiče získají jistotu, že jejich dítě je v pořádku nebo se včas odhalí případné problémy. Koncem měsíce chystáme pro rodiče na jednotlivých třídách
informativní schůzky a 18. prosince vánoční besídky, kde se děti pochlubí, co
se naučily a v přátelské atmosféře si posedíme a popovídáme. Nejvíce se však
děti těší na tradiční návštěvu Mikuláše s anděly a čerty, kteří nás navštíví 5.
prosince v podání žáků ZŠ.
Za MŠ Milín Jaroslava Humlová
Milínský zpravodaj – prosinec 2018
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ČTENÍ NA PROSINEC
F. J. Čečetka: Zlatá stezka (Seriál na pokračování - 5. závěrečná část)
Na samý večer blížila se tlupa brabantského kupce Kunata Hamana, k smrti
znavena a vedrem umořena, k Modrému údolí pod vrchem Hradcem. Vysoko
se pnuly bašty a strážní věž brdské brány.
Otroci i soumaři, shrbeni tíhou břemen, zalykali se únavou, sotva vlekli
nohy. Ani hněvivé výkřiky kupcovy ani rány bičem nepomáhaly, skleslost přepadla lidi i zvířata.
A jak vnikali do Modrého údolí, rostla tíseň, mlžný opar zahalil celý průvod. Trávy opojeně voněly a hruď se plnila neznámou hrůzou.
Haman měl silně naspěch. Třasoviska zdržela karavanu, den se topil
v tůni tmy ˗ a ke Mži bylo ještě daleko.
Řada mocných dubů značila kamenitou cestu k dřevěnému hradeckému
hrádku na kulatém náspu.
Kolmar se však opatrně Hradci vyhýbal, vedl tlupu divokým úžlabím
Modrého údolí. Jen co se dostanou ke srubu u brány mezi Hradcem a Babou,
bude vyhráno! Stráž dostane clo, propustí je ˗ a potom budou již v bezpečí cestou ke Mži.
Uvláčení a malátní soumaři klopýtali o kamení, otroci se potáceli. Jeruš
jel při voze, kde byly obě jeho nevolnice. Hodně zakusili pro uloupené děvče
z Milína. Starý Haman klel až hrůza, jaký nerozumný kousek provedl jeho syn
˗ ale Jeruš se chechtal pod kůží, rozuměl kráse.
Zamlžený a chladný měsíc vyhlédl nepřátelsky z mraků. Úvoz se prohluboval ve tmě stromů.
V houštinách pod chlumem táhlý hvizd ˗ a vzápětí zasvištěly šípy, sesypaly se na kupeckou karavanu jako krupobití. Ze zelené hradby stromů vyrazil
houf ozbrojených mužů, tajemné Modré údolí proměnilo se v bojiště.
,,Hrr na ně!“ volal sám vladař Sychra z Hradce, a mával oštěpem v čele
svých zbrojenců.
Zhouba snesla se na kupčíky jako vichřice, Zbraně řinčely, válečný hlahol rostl v hrozný, vzteklý řev, hukot jako hlas země naplnil údolí. Ženy a děti
v poplachu naříkaly, soumaři se plašili, otroci bědovali a hrstka ozbrojených
hlídačů stavěla se k obraně.
Strhla se prudká řež. Mlaty, sekery a palice dopadaly, kamení se sypalo
s prudkých svahů. Napadení prodávali draze svoje životy, ale nikam nestačili,
padali jako snopy na poli. Morana měla žně, běsové se radovali a Modré údolí
mokvalo krví. Hradečtí nešetřili cizáků bez víry a cti. Lidé, kteří pod rouškou
poctivých kupců páchali nejhorší zločiny, kteří černou zradou spláceli pohostinství, nezasloužili milosti.
Velen přichvátal včas na Hradec, zburcoval posádku a nezdolná láska
zvítězila.
Jeruš utkal se u vozu prudce s Velenem, měřily se dvě mladé síly. Jeruš
chránil svůj vzácný lup a Velen bojoval o svou Ljubu, bez níž byl pro něho
svět prázdný a pustý. Šílenství krve bouřilo jeho zdravou krev.
Milínský zpravodaj – 2018
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A jak dotíral palicí na mladého lupiče, ťal úskočný Jeruš po něm a zasáhl
jeho rámě.
S výkřikem kácel se Velen k zemi, zhroutil se v ostré bolesti.
Drtivá chvíle ˗ strašný výkřik zazněl z nitra vozu, až klál srdce. V návalu
bolesti vyskočila Ljuba a vrhla se rozčileně na tělo Velenovo, aby je chránila.
Ale k nové ráně se již mladý vlk Jeruš nedostal, byl sražen oštěpem vladařovým.
Boj byl u konce. Do hrádku odváželi bohatou kořist, odváděli zajatce a
mezi nimi i sličnou Benátčanku Kornelii. Haman i jeho syn zůstali mrtví na
bojišti. Ztichlo Modré údolí, zabělené parami, halilo se v závoje noci a
v hustém vzduchu těkaly duše zabitých strom od stromu.
Spravedlnost je slepá, ale láska má sto očí.
V mechu pod jedlí ležel Velen bez ducha a u jeho hlavy klečela zkormoucená Ljuba. Srdce se jí lámalo bolestí. Darmo volala mdlým hlasem Velena
k životu. Slova se jí tratila na rtech, myšlenky se smíchaly v úzkostné pocity a
v očích vyhasínaly modré hvězdy.
Schýlila se k svému hrdinovi ˗ a dlouze přitiskla svoje rty na jeho ústa
Velena s mostu smrti, vlna živého tepla projela jeho ztuhlými žilami. Její horoucí rty byly silnější nežli dech smrti. Duševní kouzlo vítězilo nad hmotou,
posvěceno zázračnou radostí.
Velen vydechl zhluboka ˗ otevřel oči po těžkém snu.
Hleděl na Ljubu jako na zjevení života a síly, chápal čarovný svit jejích
hlubokých očí.
Jásavá chvíle, ohromující jas.
Opřeli se zrakem o zrak, duší o duši, chvěli se oba závratí ve chvíli vykoupení. V jejich pohledech byla šílená radost, důvěra, úzkost i veliká láska.
Ljuba, kořist nejkrásnější, spočinula v náruči Velenově, divoce a horoucně
zaproudily vlny citu, její sladké oči byly plné nebe.
Na Hradci bylo dosti místa, aby pečlivé dívčí ruce dokončily dílo záchrany, aby splatily veliký dluh odvážné obětavosti. Všecko všední opadalo s duše,
nové dni nebudou hluché ani marné. Na mladé lidi čekal teplý, opojný svět
v brdských lesích pod Milínem, zlatý máj života.
Přišla černá noc, mocný hlas výra zněl tichem lesních samot.
Na Hradci konal se soud nad zajatci, svatý, živý oheň barvil nebesa.
Poznámka: Příběh dále pokračuje v knize, kterou má ve svém fondu milínská
knihovna.

Nový seriál pro příští rok
Od ledna r. 2019 se budete na stránkách Zpravodaje setkávat s místní
historií formou přepsaných zápisů z Valentovy kroniky, konkrétně se bude
jednat o soupis starých milínských usedlostí (domů) od čp. 1 do čp. 153. Údaje
od 17. století byly sepsány ke dni 1. 9. 1938.
Čerpáno z kroniky se svolením kronikáře Jiřího Vostarka.
Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – prosinec 2018
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PROSINEC V KINĚ MILÍN

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz
Milínský zpravodaj – 2018
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PLACENÁ INZERCE

Osobní zprávy - řádkové (do 5 řádků) ZDARMA
Ceny včetně DPH.
Inzerce - pouze text (do 5 řádků)
60 Kč typ A
Inzerce - grafika a text v rámečku
1/4 str. A5
240 Kč typ B
1/2 str. A5
360 Kč typ C
1 str. A5
600 Kč typ D
Platby a další informace v knihovně, telefon a e-mail viz níže.

Milínský zpravodaj vychází vždy nejpozději do 2. prac. dne v měsíci, 11x ročně
Jako periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad).
Sazba: D. Reiterová, korektura textu: Mgr. J. Trnka, D. Reiterová, tiskne: Mgr. J. Pižl
Foto na titulní straně: archiv kronikáře
Uzávěrka lednového čísla: pátek 14. prosince 2018
Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín
a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce.
Tel. 318 691 414, 737 076 639, E-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz
Cena 11 Kč, barevný 17 Kč
Elektronicky zveřejňováno na www.milin.cz - v menu Život v obci.
Příspěvky zasílejte do redakce v elektronické podobě. Jejich zveřejnění není
vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah,
příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.
Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721
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