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Rekonstrukce bytů na sídlišti je v plném proudu
ČTĚTE:

Z OÚ: z jednání rady, komunální volby
Akce: milínské hudební léto pod pergolou, sbírka pro Světlušku, sbírka brýlí,
výstava Olgy Pírkové, módní přehlídka Lucky Staňkové
Dění v obci: žehnání křížku nad studánkou
Ze ZŠ, MŠ, STP
Kronikářovo okénko:
vzpomínka na kronikářku Hájkovou, Milín svatováclavský
Farnost, Kino, Čtení na září (seriál z historie)
Milínský zpravodaj – 2018

Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 21. 6. do 20. 8. 2018 se sešla obecní rada celkem 5x. Předkládáme výběr z bodů jednání.
25. 6. 2018:

1. Rada schválila výsledky komise na přidělení služebního bytu č. 8 v čp. 261.
2. Rada schválila na základě doporučení ředitelky MŠ Milín přidělení bytu,
Sokolská 320 (areál MŠ).
3. Rada schválila žádost nájemce bytu ve Školní ul. o splátkový kalendář na
dlužnou částku na nájemném.
4. Rada projednala a schválila znění smlouvy o zpracování osobních údajů se
zpracovatelem Mediclinic a. s.
5. Rada projednala a schválila znění darovací smlouvy s Československou
obcí legionářskou.
6. Rada projednala a schválila znění smlouvy o přímém bankovnictví a zřízení a vedení běžného účtu u Komerční banky.
7. Rada projednala žádosti vlastníků pozemku v k. ú. Stěžov o vyjádření ke
stavebnímu záměru, o povolení sjezdu z komunikace a o souhlas coby
vlastníka sousedního pozemku. Pozemek je v souladu s Územním plánem
obce Milín a tím rada obce záměr schvaluje.
8. Rada obce schválila textovou část na vyhlášení pracovní pozice – projektový manažer na OÚ Milín.
9. Rada schválila cenovou nabídku na položení zámkové dlažby – hasičárna
Stěžov. Nabídku podal J. Haltůf.
10. Rada jmenovala komisi ve složení: Nekl, Růžička, Trantina na vyhodnocení nabídek na akci Revitalizace sídliště v obci Milín – TDI a BOZP a Stavební úpravy prodejny smíšeného zboží.
11. Rada schválila záměr na základě žádosti nájemníků v čp. 211 o stavební
úpravu bytů č. 1 a č. 2. K investičnímu záměru je požadováno vyjádření
stavebního úřadu.
16. 7. 2018:
1. Rada schválila vyhlášení bytu č. 2 v čp. 212 na pronájem formou předplaceného nájmu.
2. Rada schválila pronájem bytu č. 6 v čp. 238 fi Miras s. r. o. na rok, tj. do
30. 6. 2018.
3. Rada projednala a schválila cenovou nabídku fi STALER na provedení parkové cesty v Kamenné.
4. Rada schválila podání žádosti na odbor Životního prostředí Příbram o dočasné odnětí části lesního pozemku p. č. 906/1 k. ú. Milín za účelem vybudování stání pro vozidla za účelem výkonu rybářského práva na rybníku
Jankovák (na Buku).
5. Rada schválila výsledky rozhodnutí o výběru dodavatele na TDI a BOZP –
Revitalizace sídliště v obci Milín (část 2).
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6. Rada jmenovala komise na posouzení nabídek. Název nabídek a členové
komise jsou přílohou zápisu (na radnici).
7. Rada vzala na vědomí rozhodnutí Středočeského kraj, odbor ŽP, o odvolání o nepovolení pokácení dubu letního.
8. Rada vzala na vědomí stanovení místní úpravy na komunikaci v Kamenné
u Příbrami symbolem A 12 b – Děti.
9. Rada vzala na vědomí zápis Revizního výboru č. 13/2018.
10. Rada za účasti předsedy finančního výboru Mgr. K. Křížka otevřela nabídky na pracovní místo projektového manažera a referenta na dotace. Rada
rozhodla o jmenování komise na ústní pohovory 18. 7. 2018 ve složení:
Ing. Nekl, Mgr. Křížek, Ing. Poláková, Ing. Bielak.
23. 7. 2018
1. Rada projednala a schválila znění dohody o údržbě aplikačního programu.
2. Rada projednala a schválila znění smlouvy o zpracování osobních údajů s
ERSTE Grantika Advisory.
3. Rada projednala a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezí obcí
Milín a ŘSD – J. Kroužeckým a M. Kroužeckou.
4. Rada projednala a schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Středočeským krajem – obcí Milín – ŘSD.
5. Rada projednala a schválila znění smlouvy o dílo – Obec Milín, stavební
úpravy prodejny smíšeného zboží.
6. Rada projednala a schválila cenovou nabídku fi Living in green na autorský dozor projektu – revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné u
Příbrami.
7. Rada schválila proplacení ubytování a cesty pro dva členy SDH Milín a
jednoho člena pedag. sboru ZŠ Milín na oficiální pozvání do italského
Ledra (28. 9. – 1. 10. 2018).
8. Rada nemá námitek k nové přístavbě RD v Jesenici p. č. 454/1 a 454/, k.ú.
Jerusalém.
9. Rada vzala na vědomí žádost o směnu pozemků v k. ú. Rtišovice. Projedná obecní zastupitelstvo.
10. Rada vzala na vědomí žádost o odkup pozemku v k. ú. Milín. Projedná
obecní zastupitelstvo.
11. Rada vzala na vědomí odeslání odpovědi Krajskému úřadu Středoč. kraje
– odbor správních agend o nezajištění přestupkového řízení od 1.10.2018.
12. Obec Milín projednala žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření k přímému prodeji pozemku p. č. 799/4, který je ve
vlastnictví státu. Rada obce souhlasí s přímým prodejem.
13. Obec Milín projednala projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku na
pozemcích 280/18, 950/1 k. ú. Milín v majetku Stř. kraje. Po vybudování
chodníku obec zažádá o bezúplatný převod do svého majetku.
14. Rada vzala na vědomí doporučení komise na výběr projektového manažera a finančního referenta. 25. 7. 2018 proběhnou s doporučenými uchazeči
pohovory na obci.
Pokračování na další straně.
30. 7. 2018
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1. Rada na základě poptávkového řízení na projektového manažera a finančního referenta rozhodla na základě doporučení komise obsadit místo finančního referenta Ing. Jitkou Bucharovou. Nástup od měsíce srpna, na poloviční
úvazek s tříměsíční zkušební dobou.
2. Rada projednala znění smlouvy o dočasném užívání pozemku potřebného
pro uskutečnění stavby Dálnice D4. Rada rozhodla o výši platby pro ZD
Milín ve výši 1232 Kč.
6. 8. 2018
1. Rada projednala a schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru užívání k podnikání v čp. 246, ulice Školní.
2. Rada projednala a schválila znění smlouvy na výkon TDI – Milín –
Zateplení bytových domů.
3. Rada projednala a schválila platový výměr, pracovní smlouvu a pracovní
náplň nového pracovního zařazení: finanční referentky.
4. Rada projednala cenovou nabídku fi STAVEKO na rekonstrukci střech bloku H a P. Cenová nabídka byla zaslána Ing. Bielakovi na posouzení. Rada
požaduje vypracovat nezávislou cenovou nabídku.
5. Rada rozhodla schválit cenovou nabídku na opravu místní komunikace –
Zástavba za „Starou školou“. Cenovou nabídku předložila fi STALER.
6. Starosta obce upozornil členy rady na nesplnění povinnosti podání oznámení veřejných funkcionářů dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.
7. Rada vzala na vědomí žádost DIAMA, st. podnik o povolení kácení náletových dřevin na obecním pozemku p. č. 275 a 276 k. ú. Kamenná u Příbrami. Předáno předsedovi komise životního prostředí.
8. Rada schválila zaplacení voznice pitné vody na akci Černá Perla, 31. 8. - 2.
9. 2018 v k. ú. Stěžov.

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Končí volební období
Uplynulo volební období 2014 - 2018 a zbývá poslední měsíc září do vypršení
mandátu zvoleného obecního zastupitelstva.
Dovolte, abych tímto poděkoval členům obecní rady a členům obecního zastupitelstva za vykonanou práci. Občanům Milína a přilehlých osad
(Konětopy u Příbrami, Slivice, Kamenná u Příbrami, Buk, Stěžov, Rtišovice)
za to, že přišli na veřejná zasedání nebo na radnici s dobrým nápadem či připomínkou k naší práci.
Chci poděkovat za práci zaměstnancům obce, kteří se podílí na úklidu
obce, péči o les a zimní údržbě místních komunikací. Poděkování patří všem
referentkám za kvalitní práci na zajištění chodu obce i společenského a kulturního života.
Všem kandidátům politických stran a nezávislých hnutí do voleb
obecního zastupitelstva obce Milín přeji slušný a čistý politický boj.
Pavel Nekl, starosta
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Slovo zastupitele
Jak se již zmínil starosta Nekl, blíží se nám podzimní komunální volby, nastal tedy čas pro příslovečné bilancování. Něco z mých představ se povedlo zrealizovat, něco již méně… Co jsem si však uvědomila jako jednu z
velmi důležitých věcí, že je potřeba komunální politiku více přiblížit běžným
občanům, čemuž by jistě přispělo posunutí jednání veřejných obecních zastupitelstev na pozdější odpolední (spíš večerní) hodinu a také podrobnější rozepsání jednotlivých bodů programu na pozvánce. Ať už budu zvolena do příštího zastupitelstva nebo nikoliv, o tuto změnu se budu chtít rozhodně zasadit ať už jako zastupitel nebo jen řadový občan coby účastník zasedání.
Všem voličům bych nyní do nastávajících voleb ráda udělila jednu
radu: Využijte možnosti, které poskytují pouze komunální volby, a to je možnost zakroužkovat jednotlivé kandidáty ze všech zaregistrovaných kandidátek. Nemusíte si tedy vybrat pouze jednu stranu nebo sdružení, ale můžete
si vybrat celkem 15 jednotlivých kandidátů bez ohledu na to, pod jakou hlavičkou jsou uvedeni. Věřím, že rozhodneme společně všichni správně a bude
to krok dopředu…
Dana Reiterová, zastupitelka Milína

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby do zastupitelstva obce Milín
Se konají ve dnech:

5. října 2018 (pátek) 14 – 22 h
a 6. října 2018 (sobota) 8 – 14 h

OKRSKY: (v závorce uvádíme telefon na okrsky ve dnech voleb)
č. 1 – Kulturní dům Milín (601 564 954) – zde volí i občané z Kamenné
č. 2 – Obecní úřad Milín (318 691 185) – zde volí i občané z Buku a Rtišovic
č. 3 – Konětopy - zde volí i občané ze Slivice čp. 41, 68, 85, 86, 124, 134
(601 564 955)
č. 4 – Stěžov (601 564 956)
Na následující stránce uvádíme všechna čísla popisná a jejich přináležení jednotlivým volebním okrskům a na str. 7 - 8 seznam všech kandidátů.
Upozornění:
Pokud by někdo nedopatřením nedostal volební lístky, budou k dispozici ve
všech volebních místnostech. Případné dotazy na čp. a příslušnost ke konkrétnímu okrsku můžete vznést u paní Rudovské v 1. patře Obecního úřadu Milín.
(Telefon: 318 691 326).
Milínský zpravodaj – 2018
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Okrsek č. 1 - KD Milín, zde volí občané z čp.:
35, 39, 40, 51, 71, 132, 140, 158, 159, 160, 162, 166, 167, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 264, 265, 281, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 319, 333, 334, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350
+ Kamenná
Okrsek č. 2 - OÚ Milín (radnice), zde volí občané z čp.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 104,
105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139,
142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 161, 163, 164,
165, 168, 178, 180, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 200, 262, 263, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283,
284, 285, 286, 291, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 351, 352, 353,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,
370, 371, 372, 374, 378, 381, 382, 384, 386, 388, 389, 390, 393, 395, 397,
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 412
+ Buk a Rtišovice
Na následujících stranách najdete jména kandidátů, kteří se účastní komunálních voleb v Milíně. Nejdříve je uveden název strany, příp. sdružení, dále
poř. číslo na kandidátce, příjmení a jméno kandidáta, jeho věk, navrhující strana a stranická příslušnost (NK = nezávislý kandidát, BEZPP = bez polit. příslušnosti). Údaje jsou převzaty z www.volby.cz.
Kandidátní lístky budou doručeny do každé domácnosti nejpozději 14 dní před
konáním voleb. Případné změny budou vyvěšeny ve volebních místnostech.
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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Volba pro Milín

SPOLEČNĚ PRO
BUDOUCNOST OBCE
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1

Nekl Pavel Ing.

57

NK

BEZPP

2

Křížek Karel Mgr. MBA

54

NK

BEZPP

3

Čedík Zdeněk Ing.

53

NK

BEZPP

4

Kalík Václav

61

NK

BEZPP

5

Novotný Vladimír Mgr.

71

NK

BEZPP

6

Reiterová Dana

52

NK

BEZPP

7

Trantina Václav Mgr.

44

NK

BEZPP

8

Obdržal Miroslav

43

NK

BEZPP

9
10
11

Srbek Vladimír Ing.
Fuka Jiří
Lán Jiří

65
71
42

NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP

12

Humlová Jaroslava Mgr.

58

NK

BEZPP

13

Blažek Josef

52

NK

BEZPP

14

Ptáček Jiří

41

NK

BEZPP

15

Blažek Jiří

62

NK

BEZPP

1

Vojáček Vladimír Ing.

46

STAN

BEZPP

2

Černá Olga Mgr.

43

NK

BEZPP

3

Kalík Michal Bc.

32

STAN

BEZPP

4

Bejček Ladislav

42

NK

BEZPP

5

Pacovský Marcel Ing.

43

NK

BEZPP

6

Trnková Edita

55

NK

BEZPP

7

Slivková Veronika

40

NK

BEZPP

8

Mišinec Martin Mgr.

37

NK

BEZPP

9

Baštýř Jiří

57

NK

BEZPP

10

Mazáková Helena

59

STAN

BEZPP

11

Peterka Jiří

42

NK

BEZPP

12

Slámová Marie

53

NK

BEZPP

13

Zemanová Petra Bc.

37

STAN

BEZPP

14

Kozlová Lenka

57

NK

Piráti

15

Havelka Václav

60

STAN

BEZPP
7

Komunistická str. Čech
1 Bejček Jiljí Ing.
a Moravy

Křesť. demokr.unie Čs. str. lid.

67

KSČM

BEZPP

2 Kotenová Miluše Mgr.

61

KSČM

KSČM

3 Žižka František

67

KSČM

KSČM

4 Dudáčková Zdeňka Mgr.

66

KSČM

BEZPP

5 Rusín Ivan

56

KSČM

BEZPP

6 Stejskal Josef

69

KSČM

KSČM

7 Jeník Jaroslav

76

KSČM

KSČM

8 Burianová Maří

72

KSČM

KSČM

9 Kunc Luboš

29

KSČM

BEZPP

10 Tahovský Jiří

58

KSČM

BEZPP

11 Mišincová Marta

63

KSČM

BEZPP

12 Rulc Pavel

71

KSČM

BEZPP

13 Bejčková Zdeňka

61

KSČM

BEZPP

14 Dudáček Vlastimil

66

KSČM

BEZPP

15 Bubeníková Jana

69

KSČM

BEZPP

1 Vondrášková Marie

59

KDU-ČSL KDU-ČSL

2 Růžička Jan Ing.

34

KDU-ČSL KDU-ČSL

3 Vondrášek Eduard

62

KDU-ČSL KDU-ČSL

4 Vacková Marie Mgr.

43

KDU-ČSL KDU-ČSL

5 Mottl Martin Mgr.

44

KDU-ČSL BEZPP

6 Matějková Hana Ing.

33

KDU-ČSL BEZPP

7 Petrželka Milan

24

KDU-ČSL BEZPP

8 Matoušková Marie

57

KDU-ČSL KDU-ČSL

9 Kott Josef

53

KDU-ČSL BEZPP

10 Poláková Markéta

46

KDU-ČSL BEZPP

11 Žbánek Karel

62

KDU-ČSL BEZPP

12 Petrželka Josef

63

KDU-ČSL KDU-ČSL

13 Mráz Jaroslav

53

KDU-ČSL KDU-ČSL

14 Bartoš Josef

53

KDU-ČSL BEZPP

15 Petrusová Marie

71

KDU-ČSL KDU-ČSL
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se v září dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Jiří Figr z Milína
Ľubomír Nezník z Konětop
Pavel Klouda z Milína
Václav Blažek z Milína
Marta Löserová z Milína
Dagmar Fořtová z Milína
Miloslava Vostarková z Milína
Miloslava Petrová z Milína
Václav Vávra z Milína
Jaromír Vošický 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

Vzpomínáme
Dne 21. srpna 2018 uplynul rok, kdy nás navždy opustil pan František
Sláma z Milína. Stále vzpomínají manželka Jana a dcery Jana a Jaruš
s rodinami.
Milínský zpravodaj – 2018
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AKCE V ZÁŘÍ
Milínské hudební léto 2018 – 2. ročník
Datum:

Den:

Začátek:

Hraje:

Vstup:

7. září
15. září
22. září

Pátek
Sobota
Sobota

19 hod
19 hod
19 hod

Oldies - Braňo
ProVokace folk
Harmonika M. Záruby

dobr.
dobr.
dobr.

28. září
29. září
5. října

Pátek
Sobota
Pátek

19 hod
19 hod
19 hod

Sousedé (pouť)
NeBeZeMě (pouť)
Klikaři

dobr.
dobr.
dobr.

Vše se koná pod pergolou za fotbalovým hřištěm. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny.
Za TJ Ligmet Milín: Jiljí Bejček
V září světlušky září …
pomáhají rozzářit svět nevidomých

elé
a po c .
k
č
i
s
a
vá k
ovně
Sbírko ilínské knih
m
září v

Charitativní akce nadačního fondu
Českého rozhlasu. Více informací na:
www.svetluska.net, www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

V různých místech naší republiky probíhá tato akce ve
dnech 10. až 14. září 2018. V přihlášených knihovnách probíhá tato akce po celé září. Stejně tak je tomu i v Milíně,
kde se tato akce koná letos pošesté. Do kasičky ve tvaru
lucerničky budete moci přispět jakoukoliv částkou. Pokud
však budete chtít zakoupit propagační sbírkový předmět, nabízíme letos v Milíně tyto: černá propiska s logem Světluška za 30 Kč a černá kulatá peněženka na zip rovněž s logem za 50 Kč.
Na webové adrese www.svetluska.net můžete využít možnost přispění buď
převodem z účtu, formou dárcovské sms nebo zakoupením dalších propagačních předmětů.
Za knihovnu Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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AKCE V ZÁŘÍ
Pozvání na výstavu hendikepované autorky
Přichází-li někdo o zrak a k tomu ještě špatně slyší, může se uzavřít do svého
vlastního světa... a nebo jako paní Olga Pírková (bývalá učitelka) se pokusí
osudu vzdorovat formou malování obrazů a psaní básniček. Přijďte se podívat
do milínské knihovny, jak se jí to daří… Výstava probíhá do konce září.
Kreslení forem a poezie od regionální autorky, která přes své dva hendikepy (nedoslýchavost a postupná ztráta zraku) dokáže vytvářet snové obrazy
a zároveň i vést tvořivé dílny zejména pro děti.
Paní Ogla Pírková pochází z Líchov na Sedlčansku, původně učila na
základní škole, ale ze zdravotních důvodů musela svoji pedagogickou dráhu
ukončit. Začala se zabývat kreslením forem, které do moderního školství přinesl Rudolf Steiner. R. S. (1861 – 1925) byl rakouský filosof, pedagog a esoterik, zakladatel antroposofického lékařství, waldorfského školství, biodynamického zemědělství a nové umělecké formy eurytmie. (Čerpáno z wikipedie.)
Na jaře roku 2018 vystavovala svoji tvorbu
s velkým úspěchem v Dublovicích. Do Milína ji
doporučil současný ředitel ZŠ Milín, Pavel Kopecký, protože byli kdysi kolegy ve škole a dozvěděl
se o její současné aktivitě. Jelikož je milínská knihovna velmi dobře uzpůsobena pro pořádání různých výstav, domluvila se knihovna na uspořádání
této výstavy na letošní půlku prázdnin a dále pak na
září, kdy jsou plánovány tvořivé dílny vedené přímo autorkou - pro děti milínské základní školy
a pro další případné zájemce. Na místě je možné za
dobrovolný příspěvek (na výtvarný materiál) zakoupit barevná přáníčka
s obrázkem a krátkou básničkou.
Co to vlastně je kreslení forem?
Technika, která slouží jako prostředek k výchově
zejména mladších dětí (do 5. třídy). Pozitivně se
podílí na utváření povahy, souvisí s výukou psaní a
geometrie, rozvíjí obratnost ruky, vyvolává v dětech
schopnost procítit tvary, vnímat rytmus a pohyb.
Výstava byla zahájena v srpnu 2018 a potrvá do
konce září. Přístupna je v době otevření knihovny
(viz http://www.knihovnamilin.cz)
Za Knihovnu Dr. E. Bořického Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – 2018
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AKCE V ZÁŘÍ
Módní přehlídka Lucky Staňkové se vrací
Již podruhé se bude konat ve 2. patře Centra volnočasových aktivit Milín módní prodejní přehlídka z autorské dílny Lucie Staňkové (roz. Mášové) z Milína.
V sobotu 22. září 2018 od 16 hodin můžete zhlédnout řadu originálních
oděvů, které budou předvádět ochotné dobrovolnice. Dále budou moci návštěvnice (příp. i návštěvníci ) využít nabídky nalíčení produkty od fi Oriflame (Kosmetiku bude možné zakoupit.). V neposlední řadě Vás bude čekat
ukázka obuvi a kabelek (taktéž prodejní za výhodné ceny). Pro přítomné bude
přichystáno malé občerstvení. Vstupné dobrovolné.

Knihovna se připojuje ke sbírce starých nepotřebných brýlí
Tuto sbírku pořádá již více než šest let Refrakční Centrum Praha. Nepotřebné
brýle (dioptrické, sluneční, dětské) se následně odesílají do těch částí světa,
kde je jich nejvíce zapotřebí. Odesílány byly nejprve do Nepálu, především do
odlehlého nepálského údolí Cchum, kam byly dopravovány pomocí expedice.
Poté, co byla uspokojena veškerá poptávka v této oblasti, pokračuje sbírka dále
do jiných částí světa.
Pokud tedy máte doma nepotřebné brýle (měly by být nepoškozené a
čisté), zaneste je prosím ve výpůjčních hodinách do knihovny, odkud je pak
hromadně budeme na konci října odesílat do Prahy.
Více o sbírce se dozvíte na http://www.refrakcnicentrum.cz/aktualita/
cz/18964/sbirka-bryli-stále-trva.aspx

Vysvědčení pro knihovnu
Milínská knihovna se zaregistrovala v projektu „Kamarádka knihovna“, nad
jehož letošním 7. ročníkem převzal záštitu dokonce ministr kultury doc. Antonín Staněk.
Co to konkrétně znamená pro naši knihovnu? Jakékoliv dítě (nejenom
čtenář), které navštíví od září do listopadu knihovnu, si může vyzvednout jeden tiskopis vysvědčení a udělit naší knihovně několik známek, podle toho, jak
zdejší podmínky (uspořádání, služby, celkový dojem) vyhovují jeho představám. Vysvědčení pak budou hromadně odeslány a výsledky pak zpracuje vybraná komise. Knihovny, které získají nejlepší hodnocení, pak bude komise
postupně navštěvovat. Vítězná knihovna bude vyhlášena v červnu 2019.
Více informací na: http://www.kamaradkaknihovna.cz/
Pošlete nám prosím do knihovny své děti, ať je můžeme požádat o
vyplnění.
Za knihovnu Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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DĚNÍ V OBCI
Žehnání křížku nad studánkou
V sobotu 25. srpna 2018
se konalo v odpoledních
hodinách slavnostní žehnání zrekonstruovaného křížku, který se nachází „nad studánkou“
za Milínem na cestě do
Ostrova. Tuto akci
uspořádala obec Ostrov,
jelikož se křížek nachází
ještě na jejich katastru.
Po úvodních slovech pana starosty Matějíčka se žehnání ujal jáhen Josef Košatka z Březnice. Z úst pana starosty zaznělo, že se jedná o poslední křížek na
ostrovském území, který dosud nebyl opraven a slavnostně požehnán. Zároveň
zazněla výzva, pokud někdo zná podrobnosti ohledně tohoto konkrétního křížku, aby je sdělil. Zatím víme jen, že byl postaven r. 1901.(Případné informace
můžete oznámit v milínské knihovně, kontakt: 737 076 639, E-mail: knihovnamilin@volny.cz)
Oprava (fi OK kámen, p. Oktábec) byla tentokrát velmi náročná, protože kamenný podstavec byl za svoji existenci celkem třikrát natřen, z toho jeden
nátěr byla asfaltová barva, která velmi odolávala odstranění. Nyní je kámen
krásně světlý, okolí křížku
je vyklučeno, takže je
dobře z cesty viditelný.
Jeho zajímavostí je vydlážděný prostor pod
úrovní okolní půdy a kamenná ohrada s velmi úzkou průrvou (dá se vejít
pouze bokem nebo překročit hradbu z boku.
Myslím si, že takovýmito počiny bychom
se mohli inspirovat i u nás
v Milíně…
Vlevo ještě ve fázi čištění,
vpravo výsledná práce

Milínský zpravodaj – 2018

Za milínské účastníky
Dana Reiterová
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Sluchová poradna
Poradna po prázdninách je na Centru STP v Milíně připravena na čtvrtek 6.
září 2018 od 13 hodin.
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.
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
Zámek Jemniště, Čapí hnízdo, retromuzeum Strnadice: 11. září 2018. Cena
200 Kč.
Polsko – 6. listopadu 2018. Cena 400 Kč.
Na zájezdy se prosím přihlašujte u paní Aleny Muzikové na tel.: 739 517 773
Rekondice
Sezimovo Ústí v Hotelu MASS - rekondiční pobyt v tomto zařízení je připraven pro zájemce v termínu od 30. dubna 2019 do 6. května 2019. Cena je
5 550 Kč včetně dopravy, ubytování, plné penze a procedur. Při platbě do konce září 2018 budou benefity navýšeny. Přihlášky jsou již připraveny na našich
Centrech STP.
Srpnový pobyt v Soběšicích, který se uskutečnil ve dnech 4. 8. - 13. 8.
2018, byl dle zpětné vazby ve formě anonymních dotazníků velice úspěšný.
Připravujeme
Od září každou středu tréninky motoriky chůze pod vedením paní Jany Uhrmannové a paní Jiřiny Melicharové.
Od 13. září 2018 od 16 hodin pokračují v předsálí kina v Milíně pravidelné
čtvrteční zkoušky pěveckého sboru Radost pod vedením paní Marie Vondráškové. I nadále přijímají nadšené zpěváky a zpěvačky, kteří by rádi zpívali a
pěvecky se rozvíjeli.
Od 18. září 2018 do prosince 2018 pravidelné cvičení žen v tělocvičně Základní školy v Milíně pod vedením paní Táni Holé. Zúčastnit se může každý,
bez předběžného přihlášení.
V měsíci říjnu 2018 – Den zdraví v Příbrami na Centru STP, Žežická čp. 193.
V měsíci listopadu a prosinci 2018 – pěvecká vystoupení sboru Radost
v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních.
V měsíci prosinci 2018: zájezd na předpremiéru do některého z divadel
v Praze a vánoční výstava prací našich seniorů.
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018

14

Upozornění
Od měsíce října 2018 se přesouvají pravidelná jednání výboru MO STP Milín
z prvního čtvrtka v měsíci na první středu v měsíci (3. října 2018, 7. listopadu
2018 …)
Termín nejbližšího jednání výboru MO STP z.s. Milín je čtvrtek 6. září 2018
od 13 hodin v Centru STP Milín.
Výbor organizace přeje všem krásné zářijové dny.

Magda Burianová

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení čtenáři Milínského zpravodaje,
jsme na startu dalšího školního roku a opět se můžeme těšit na novinky, které
nám přinese.
Každý, kdo během prázdnin prošel okolo naší školy, nemohl přehlédnout, že v ní probíhají stavební úpravy. Po zprovoznění nové vzduchotechniky
se nám všem bude ve škole doslova lépe dýchat. Jak už to bývá, průběh těchto
prací se komplikoval a přinášel překážky, které bylo třeba operativně řešit.
Přesto milínská škola otevírá své brány žákům bez jediného dne prodlení
v pondělí 3. září 2018. Určitá omezení provozu nás ještě v průběhu následujících týdnů sice čekají, ale jistě situaci zvládneme tak, že negativně neovlivní
výuku.
Dobře známou skutečností je také další stavební akce, kterou je třeba
zvládnout do konce června 2019, sice půdní vestavba se stavbou hvězdárny,
rekonstrukce skleníku včetně obnovy přírodovědné učebny a komplexní úprava
školní zahrady. I v tomto projektu je obec investorem a příjemcem dotace
z evropských fondů. Škola pak získala také dotaci od společnosti Innogy Gas
Storage, s.r.o., na vybudování a zařízení školního klubu. Jak je tedy zřejmé,
čeká nás školní rok čilého stavebního ruchu. Na jeho konci však očekáváme
školu s širokými možnostmi pro moderní a atraktivní výuku současných a budoucích žáků milínské základní školy.
Jako ředitel školy samozřejmě vím, že kvalitní výuku nepřináší materiální vybavení samo o sobě, ale klíčoví jsou naši zaměstnanci. I za ně jistě mohu slíbit, že budeme stále pracovat na vlastním profesním zdokonalování, vědomi si zodpovědnosti svého pedagogického povolání.
Na závěr bych rád přivítal opět po prázdninách všechny žáky ve škole
a popřál jim úspěšný školní rok 2018/2019.
Pavel Kopecký, ředitel školy
Milínský zpravodaj – 2018

15

KRONIKÁŘOVO OKÉNKO
Vzpomínka na významnou osobnost Milína
Před 30 lety 30. září L.P. 1988 zemřela
paní Marie Hájková, bývalá odborná
učitelka milínské školy. V létech 19611974 byla kronikářkou obce Milín.
Zemřela ve věku 83 let. Celý svůj život
předávala své znalosti a vědomosti pro
mnoho generací své doby. Od roku
1975 jsme společně spolupracovali na
soupisu pamětí minulosti obce Milín.
Do dvou knih zaznamenala události
Marie Hájková - při setkání žáobce let 1961 – 1974. V roce 1976
ků milínské školy v r. 1972
jsme společně představili paměti její
kroniky a léta 1918 – 1960 od kronikáře Antonína Hejnice. Stalo se tak při 1.sjezdu rodáků Milína. Zachován je zvukový záznam jejího procítěného hlasu při čtení milínské kapitoly románu
Bedřicha Svatoše.
Rozloučili jsme se s paní Hájkovou 8. října 1988 v chrámu sv. Petra
na Slivici. Při loučení zazněla na její počest píseň, kterou nás učila v naší škole: „Čechy krásné, Čechy mé“… (Připomněl jsem si tehdy při jejím odchodu
znovu získané vědomosti z dějin a literatury země české v jejím podání.)
Jiří Vostarek

Milín Svatováclavský
28. září je symbolem české státnosti. Pro Milín má tento den ještě navíc symboliku chrámu svatého Václava. Přestavba bývalé kontribuční sýpky (z roku
1824), se uskutečnila na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva dne 26. června 1887, dokončena byla v roce 1890.
První slavnostní vysvěcení se konalo 27. září 1890, příští den 28. září 1890
konána první pouť svatováclavská. Dalším
významným světícím obřadem byl svátek
sv. Václava r. 1892. V předvečer svátku
přivezl světící biskup Ferdinand Kalous z
Prahy ostatky svaté Ludmily, sv. Václava
a sv. Víta.
28. září byly ostatky za přítomnosti 20 duchovních v průvodu přeneseny do chrámu a zde byl svatostánek znovu slavnostně vysvěcen. Městečko bylo
před poutí slavnostně nasvíceno a vyzdobeno. Na náklad obce byla na slivické
faře vystrojena hostina.
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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Svěcení zvonů se konalo 28. října 1888 v chrámu
na Slivici, prvně zvony zahlaholily 1. září 1889. Při svěcení velkého zvonu pronesl světící biskup Karel Švarz heslo
chorálu:
„Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám
ni budoucím“.
Tato symbolika zdobí i čelní stěnu chrámu nad
oltářem a také je na spolkovém praporu „Podpůrné jednoty Jana Žižky z Trocnova v Milíně“. Ten byl v chrámu zachráněn po náletu 29. dubna 1945.
Zvony byly za 1. a 2. světové války sejmuty – bohužel, pro válečné účely. Válka poznamenala chrám náletem v osudnou neděli
r. 1945. Obnova po válce dokončena r. 1948.Duchovní idea nové podoby patří
architektu St. Vachatovi z Konětop. Kostel vysvěcen r. 1948 arcibiskupem
pražským, kardinálem Dr. Josefem Beranem.
***
Mimořádné ocenění zasluhuje i
Noc kostelů r. 2017, otec Ján Andrej
po dlouhých létech řemeslnická a
a místostarosta Vladimír Vojáček
umělecká výzdoba chrámu. Zasloužil se o ni nespočet dobrodinců, dárců z obce milínské i z okolí. Oltář zhotovil řezbář Jan Procházka z Příbrami, zlacení provedl Jan Stockl, stolice zhotovil Jan
Kett z Milína. Kazatelnu a zpovědnici zhotovil Josef Láznička
ze Slivice. Varhany jsou dílem
Jana Tučka z Kutné Hory. Dvě
syenitové hlazené kropěnky a kámen na hlavní oltář daroval majitel místních
lomů p. Cingroš (Syenitový lom se nacházel pod Kojetínem, kámen zdobí i památník Marie Terezie ve Vídni.)
***
Nejhodnotnější ozdobou chrámu se stal oltářní obraz světce Svatého
Václava. Obraz dal na své náklady zhotovit hrabě Richard Clam
Martinic z panství Rtišovice malíři Ferdinandu Velcovi. Bylo mu
sděleno výslovné přání, aby na korouhvi knížete místo české orlice
byla Pana Marie. Ferdinand Velc byl známý pedagog, malíř a fotograf. Narodil se ve Vinařicích u Kladna 27. července 1864. Jeho Ferdinand Velc
život bohužel zastihla krutá smrt, když byl 1. července roku
1920 zavražděn při loupežném přepadení v bosenském Sarajevu. Zde působil
poslední léta života jako profesor na reálném gymnáziu.
Paměti Kroniky Milína a slivické farnosti (z r. 1992 „Svatováclavský Milínský zpravodaj“)
Jiří Vostarek – kronikář Milína
Fotografie: Jiří Fuka a Jiří Vostarek
Milínský zpravodaj – 2018
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc červen a červenec 2018
Neděle 3. června patřila letos slavnosti Těla a Krve Páně (Boží
Tělo). Po mši svaté v kostele sv. Petra na Slivici se průvod věřících odebral ke čtyřem ozdobeným oltářům v okolí kostela. Cestu
lemovalo sypané kvítí malých družiček a mládenců. Obdobně se
tato slavnost konala v kostele sv. Vavřince v Pečicích.
V pátek 8. června se za krásného počasí sešlo 25 poutníků
v Lešeticích v kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Poutní mši svatou zde sloužil P. Jindřich Krink, duchovní správce farnosti sv. Jakuba
v Příbrami.
Hlavní pouť české církevní provincie s oslavou 286. výročí korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské se konala ve dnech 9. - 10. června. Mši
svatou v sobotu večer celebroval nově vysvěcený biskup Zdenek Wasserbauer,
nedělní mši svatou kardinál Dominik Duka.
Ve čtvrtek 21. června se v areálu Památníku Vojna konal pietní akt se mší
svatou za oběti komunistické totality. Mši svatou za účasti cca 35 věřících
sloužil P. Jindřich Krink.
Mší svatou v pátek 29. června uctili věřící v kostele sv. Petra na Slivici svátek apoštolů sv. Petra a sv. Pavla. Poutní mše svatá v neděli 1. července byla
velmi slavnostní, neboť tři biřmovanci přijali svátost biřmování. Světitelem a
hlavním celebrantem byl emeritní biskup pražské arcidiecéze Karel Herbst,
který všechny přítomné získal svou neokázalostí a smyslem pro humor. Spolucelebranty byli Otec Ján a karmelitán P. Antonín. Ministrantskou skupinu kromě místních chlapců tvořily i děti z protivínské farnosti. Slavnostní liturgii
doprovázel soubor Petrklíč a Slivický smíšený chrámový sbor.
Po celý červen probíhala každou středu v Lazsku v kapli Narození Panny
Marie modlitební setkání.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje by měla být vzhledem k jejich významu pro
naše dějiny jedním z vrcholů oslav stého výročí naší státnosti. Svátek slovanských věrozvěstů ve čtvrtek 5. července za teplého a slunečného počasí oslavili
četní věřící v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Životicích. Poutní mši svatou za
varhanního doprovodu p. Jaromíra Nusla celebroval P. Kozubík z Březnice.
Svátek Panny Marie Karmelské oslavili věřící mší svatou v pondělí 16. července v kostele sv. Jana Křtitele, Panny Marie Karmelské na Makové. Poutní
slavnost na Makové, známém poutním místě středočeského kraje, zahájila podvečerní mše svatá v sobotu 21. července, kterou celebroval Otec Ján. Hlavním
celebrantem nedělní poutní mše byl karmelitán P. Mgr. Jan Fatka.
V sobotu 30. června a v pondělí 30. července se opět sešla farní ekonomická rada, která se převážně zabývala postupem prací při opravě kostela sv. Václava v Milíně.
Za farnost Eliška Průchová
Webové stránky farnosti: http://farnost-old.slivice.cz/
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Skončily prázdniny, čas odpočinku, cestování, koupání a užívání si krásných letních dnů a je tu opět září. V mateřské škole na děti čekaly vyzdobené, čistotou vonící třídy a na ty děti, co již školku navštěvovaly,
setkání s kamarády. Pro nové nastupující děti neznámé prostředí, paní
učitelky, ale také mnoho pěkných hraček. Nový školní rok začínáme plně obsazeni 100 dětmi ve čtyřech třídách, z nichž jedna je zřízena pro děti mladší tří let. V této třídě malých Šnečků je pro
lepší adaptaci vytvářeno prostředí domácí
atmosféry, které dětem dodává pocit jistoty
a bezpečí, i když jsou bez maminky. Zde
budou o děti pečovat učitelky Ludmila
Dvořáková a Klára Janoušková a pomáhat
chůva Šárka Šedivá. Ve třídě Berušek se o
děti budou starat učitelky Helena Mazáková a Eva Bakulová, kterou od ledna vystřídá Helena Kuncová (vrací se po mateřské
dovolené), ve třídě Broučků Jaroslava
Humlová a Marie Znamenáková a ve třídě
Motýlků Věra Laznová a Mgr. Aneta Kolingerová. A co nás čeká? Mnoho zábavy, her, zážitků i prožitků. První skupina předškolních
dětí začne již v září jezdit na plavecký výcvik, navštíví nás divadélka, budeme vyrážet do přírody
za poznáním a na různé výlety a
učit se k sobě hezky chovat. Ty
nejstarší se budou připravovat na
vstup do školy, procvičovat
správnou výslovnost při logopedických chvilkách a učit základům angličtiny. Všem chci popřát co nejlepší rozjezd a aby se nám ten nový školní rok vydařil.
Jaroslava Humlová, ředitelka školy
Milínský zpravodaj – 2018
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ČTENÍ NA ZÁŘÍ
F. J. Čečetka: Zlatá stezka (Seriál na pokračování - 2. část)

Historický román ze středověku, jehož děj se odehrává v brdském kraji,
zčásti i v Milíně.
Haman i Kolmar vážili zlatý prach, který přinášeli rýžovníci, bedlivě zkoušeli hrudky jílováků, počítali, smlouvali na krev a vyměňovali drahý kov za své
zboží.
Hluk a křik rostl.
Jinde dozorci nabízeli ke koupi ohyzdné a zmrzačené otroky, kteří by nesnesli další dlouhé cesty.
Přicházeli i vážní stařešinové na kus řeči. Vyptávali se, co nového
v dalekém světě Dávali rady pro další cestu, svěřovali se povýšenému kupci se
svými starostmi, neměli k němu nedůvěry.
Vrátil se od brány i starý, dobromyslný Kokot a vybral si za obilí vřetenní
kost z vlka a nůž s řezbou ze slonoviny. Hovořil s Hamanem a uslyšel překvapující novinu, že cizí živel proniká od Bavor víc a více do země.
A vetřelci prý kácejí modly, nesou novou, divnou víru.
Kokot naslouchal zamyšleně a najednou zahořel.
„Již zase ˗ ?“ zvolal prudce a hořce. ,,Nedáme se nikdy v moc Franků, kteří
nám vnucují svou víru na hrotech mečů. My pohanští bludaři? Jen ať přijdou!“
Zahrozil pěstí. ,,Odrazíme jejich nájezdy jako jindy, utopí se v našich zásekách. Nás neobrátí, nezlomí, budeme stále přinášeti žertvy svým věkovitým
bohům v rájích.“
„Což myslíš, že jdou na vás se zbrojí?“ hodil pohrdavě Haman hlavou.
„Máte již novověrce v zemi, tlačí se znenáhla k velké řece blízko Milína ˗ snad
ani o tom nevíte.“
„Kníže nedopustí, aby cizinci vráželi klín do našeho těla, odpíral Kokot
s přísným pohledem. ,,Vypereme je z rýžovišť jako jsme vyhnali cizí jílováky
z našich lesů. Svoboda podmiňuje náš život.“
„Těžko se ubráníte houževnatým novověrcům,“ jitřil ho zálibně Haman.
„Dávají se ochotně i mučit pro svou víru a naději, že na onom světě čeká na ně
prostřený stůl.“
„Do posvátných hájů vkročí jen přes naše mrtvoly!“ zvolal Kokot s vážnou
opravdovostí.
„Co by tam dělali?“ cedil Haman. ,,Nespalují těl mrtvých na hranicích, jsou
plni pokory, klaní se kříži a ctí jakéhosi židovského rabbi.“
„Nás nepřivedou do poroby!“
V Kokotovi se vše vzepřelo.
Haman jej chlácholil, ujal náčelníka pod paží a odváděl ho k otrokům.
„Vyber si zavazalého chlapíka pro rýžoviště u Smolotel! Dám lacino!“ nabízel mu potutelně sešlého a ztrhaného staříka.
Kokot vrtěl hlavou.
Milínský zpravodaj – 2018
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Nekupujeme lidí, potřebujeme mezky a muly,“ pověděl otevřeně Kokot.
Zašli k vozům.
Z Jerušova stanu zazněl dušený ženský výkřik, úpění děsu. Hamanovi přeletěl křečovitý úšklebek tváří.
Kolem tvrziště rozšuměly se lesy hedvábným chorálem.
*
Pod samými valy milínského hradiště stála na stráni prostá chatrč z rákosí,
drnu a mechu. Na sádku při ní žala trávu dívka v režné kytli.
Byla urostlá, silná, sladké dílo přírody, čistý květ v rozpuku. Hnědý její vlas
byl spleten v copy, které se vinuly kolem hlavy jako věnec z chvojí. Žluté korálky svítily jí na hrdle. Plné paže smály se z rukávů a ohebné tělo se při práci vlnilo i zachvívalo, každý pohyb byl rytmem ztepilých údů. A její prsty byly stále
v pohybu jako úponky révy, jako chvění listí za vánku.
Napřímila pružné tělo, upřela modré oči do dálky, jako by lačně objímala
celý kraj všemi svými smysly. A jak jí blesklo ve zracích, zjevila v nich radost
mládí.
Rozběhla se k studánce za chatou pro vodu a letmo pohlédla na svůj čistý
obraz ve vodním zrcadle.
A zase pobíhala, poklízela. Až na samý večer sedla na schůdky a zadívala se
k věnci hor, k nesmírné klenbě oblohy.
Ljuba, dcera strážného Zacha od milínské brány, vyrostla v lesích, rozvila se
v přírodě. Snad proto bylo v ní tolik půvabů, snad proto i písnička, kterou si bzučela, byla zpěvem větrů a mladosti.
Před lety přišla s otcem jako malé děvčátko z hradiště u Mže, ze starodávného římského ležení Phursigatis, kde se vyráběly bronzy i věci ze zlata, kde bývalo útočiště rýžovníků od Otavy ˗ a v milínské samotě dospěla, rozvila se v květ,
plný žhavé něhy.
A co otec konal službu u zemské brány, starala se Ljuba o domácnost. Byla
pilná od úsvitu, kdy modravý hřeben hor rozčísl kadeř rusého rána, až do západu, kdy za večerních červánků šlo slunce spát za posvátný Třemšín a z lesů vycházely černé stíny jako zjevy bájných duchů.
Její život nebyl chudý. Slunce ji ladilo a líbalo, krása přírody ji obklopila,
vycítila boha života. Poznávala mocné přírodní síly, jimiž vládly bohové, dobří i
zlí duchové, strašidla a babice. Dětské srdce bylo samý květ v objetí přemocné
krásy, duše se přelévala do prostoru a času.
Jakým silákem byl v jejích očích tajemný Babin Jan, lesní divous, syn kouzelnice Megery!
S utajeným dechem naslouchala o něm, jak vyrostl v čarodějné zahradě
božiště na Plešivci, jak se stal strážcem brdských pokladů. Proč však zahořel
marnou láskou k víle Medulině, k neklidné lesní žínce? Od těch čas ji hledá, lítá
za bouře po horách i lesích, drtí a ničí, co mu stojí v cestě.
Jen to ji s ním usmiřovalo, že pomáhá rád dobrým lidem v tísni.
Krasavice Medulina, zrozená z duhového pásu, odkojená jitřní rosou a uspávaná větry lesů, není však šťastná ve svém odporu. Babin Jan honí větrnici jako
jaro ptáky a vítr oblaka.
(Pokračování v příštím čísle.)
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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DUBEN ZÁŘÍ 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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http://www.maspodbrdsko.cz/

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 knihovny
Uzávěrka říjnového čísla: středa 19. září 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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