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Vážení spoluobčané, je tu opět čas adventní a vánoční
svátky již klepou na dveře. Všichni dobře víme, že
letošní rok byl provázen spoustou nepříjemností a lehká
nejistota z dní následujících dřímá v každém z nás.
Vánoce jsou ale svátky klidu a pohody, tak pojďme na chvíli myslet jen na ty
příjemné věci.
Rád bych poděkoval všem svým spolupracovníkům a všem, kteří se zapojili do
chodu obce a svou pomocí napomohli ke zvládnutí mnoha úkolů, které jsme
před sebou měli. Poděkování patří i našim lékařům a sestřičkám, protože bez
jejich obětavosti bychom to s péčí v Miličíně v těchto nelehkých dnech měli
velice složité. Spoustu práce máme ještě před sebou, ale věřím, že příští rok
bude klidnější a i přes avizované snížení příjmů měst a obcí všechny důležité
práce zvládneme.
Václav Karda starosta
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ZÁBAVNÉ POČTY
Když se naše škola během září přihlásila k účasti v
Projektu kolegiální podpory, těšili jsme se na obohacení
výuky matematiky našich druháků. Měli jsme již
naplánovaná setkání s pražskou lektorkou, ale záhy přišla uzávěra škol.
Zůstaly jsme v kontaktu prostřednictvím videohovorů, kdy bylo možné sdílet
mnohé zkušenosti s výukou Hejného metody v konfrontaci s běžnými postupy a
nově i se zkušenostmi v online výuce.
Koncem listopadu jsem pak v Praze vyzvedla přidělené pomůcky a na
počátek prosince jsme směle naplánovali společné setkání u nás v Miličíně.
Paní Mgr.Vinklerová u nás strávila celý den - předvedla ukázkovou hodinu
matematiky, při které se děti nově seznámily s matematickými rodinkami,
netradičními slovními úlohami a prostředím pavučin.
Ve třídě máme vlastnoručně vyrobený adventní kalendář, v němž každý den
děti nacházejí společné překvapení. V ten den nemohly dostat nic jiného, než
matematické hraní. A tak se s rozzářenýma očima pustily do tvorby libovolných
staveb z různě barevných a různě dlouhých barevných hranolů.
Z hraní postupně přejdeme do početního a geometrického bádání, kdy
využijeme všech poskytnutých pomůcek i nabízených prostředí. Naše běžné
hodiny tak naplníme i získáváním poznatků prostřednictvím názoru a vlastního
objevování. Souběžně se vzdělává i učitel účastí na otevřených školách,
absolvuje další školení a náslechy, pracuje s metodikou.
Čas máme do konce června, kdy projekt končí. Pomůcky v hodnotě několika
tisíc korun máme nyní v zápůjčce, ale s koncem projektu se předpokládá, že by
na školách měly zůstat. Otevřel by se tak prostor pro využití ostatními ročníky.
Text a foto: J.Plačková

2

MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTI VE ŠKOLE
Když chcete něco dobře umět, musíte to trénovat. Proto chodí čerti
s Mikulášem a anděly za dětmi do základních škol trochu dřív, než je správný
termín.
V pátek 4. prosince se na bělostně zasněženém školním dvoře objevilo šest
pekelníků, dva půvabní andělé a velký Mikuláš. Ven za nimi vyšla vždycky celá
třída a žáci teple oblečení do zimních bund, čepic a oteplených bot si vyslechli,
jak Mikuláš nahlíží na jejich chování a pracovitost. Čerti se museli držet zpátky
a nikomu nehrozilo odvlečení do pekel, protože koronavirová opatření takové
cesty nepovolují. Potom žáci slíbili případnou nápravu a za básničku nebo
písničku dostali odměnu. Pryč jsou ty časy, když se recitovalo o sněhu a
Vánocích. Tentokrát byly často slyšet písničky Pec nám spadla a Kočka leze
dírou. Některé děti dokonce četly text z papírku. Kdož ví, jestli příští rok
nevytáhnou mobily a neukážou Mikulášovi nějaký klip na displeji... Moudrý
Mikuláš však ocenil i sebemenší snahu a na všechny byl velmi hodný. Některé
děti se třásly strachy, zatímco on a andělé zimou, ale všem se tradiční akce
v netradičních podmínkách líbila.
Text a foto: Karolína Týleová
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VÁNOČNÍ HVĚZDA
V PETROVICÍCH
Před
rokem
v našich
Petrovicích
ozdobili
krásně
stromek. Vlastně tehdy dva...
Modrá zář svítila do tmy pro radost
všem a nad tím vším svítila
hvězda na vrcholu smrku. A pak
přišel třetí leden a hvězda
zhasla. Porucha jí zbavila života.
Modré provazce ozdob svítily dál,
ale hvězda, hvězda ne. Bylo to
znamení? Předzvěst roku, který
nás čeká? Nevíme. Pravda je, že
uplynulý rok byl tolik jiný pro
mnoho z nás jako je rozdíl mezi
svítící a zhasnutou hvězdou ve
tmě.
No a teď jsou tu znovu
Vánoce. Neúnavný Tomáš Korešů
zajistil, že hvězda opět září. Martin
Šveců skočil na plošinu (tady
poděkování za zapůjčení techniky
od JZD Petrovice) a šup. Hvězda
je zase je na vrcholu smrku zářící
jako dříve a svítí nám do roku
2021. A svítí nám i vláček co
Martin v létě vyřezal. Však se
přijďte podívat. Nebojte, spadané listí nebude překážet. Holky z Petrovic vzaly
hrabky a vše uklidily. Dovolíme si upozornit, že přišla i Milča Brožková a nejen
hrabala, ale i vařila grog! Věc podobná zázraku!
No, však jsou požehnané svátky a tedy není o zázraky nouze.

-Td-
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ADVENT JAKO ČAS OČEKÁVÁNÍ
Roční okruh církevních svátků se nazývá církevní rok.
Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název pochází z latinského
slova "adventus" (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje
příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se
o Vánocích 25.12. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele,
duchovních příprav na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla
doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby i
hodování.
V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu
našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara
do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce. Odpočinek
pak nastal v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití,
pletení, předení nebo tkaní.
Advent je pohyblivým svátkem a kdy začíná lze jednoduše vypočítat. Počítejte
vždy čtyři neděle před Štědrým dnem. Pokud Štědrý den připadá na neděli,
pak je Štědrý den zároveň také poslední adventní nedělí. Naposledy tomu bylo
v roce 2017 a nejdříve tomu bude v roce 2023. Letošní termín adventu je od
29. listopadu do 20. prosince.
Dnes trvá adventní doba čtyři neděle před slavností Narození Páně
25.prosince. První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku
koncem 4. století. V průběhu 12. a 13. století se stal advent začátkem nového
liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.
V adventní době se při bohoslužbách používá fialová barva a oltáře se
nezdobí květinami - na znamení usebranosti a kajícnosti (s výjimkou třetí
adventní neděle, kdy je barva růžová - zdůraznění radostného očekávání).
V lidových zvycích je však patrný i radostný charakter adventu –
např. kolední obchůzky, adventní hry či vánoční vytrubování.
K předvánoční výzdobě patří již tradičně adventní věnec se čtyřmi svícemi,
které se postupně zapalují, takže na konci adventu svítí všechny čtyři. Tento
zvyk nepřímo navazuje na židovskou tradici - starou více než 2000 let - slavení
svátků světel zvaných Chanuka, které spadají na přelom listopadu a prosince.
Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po
6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů.
Pak následuje první část liturgického mezidobí.
Zdroje: Wikipedie, vira.cz, pastorace.cz, V.Vondruška: Církevní rok
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LITERÁRNÍ OKÉNKO
V dnešním literárním okénku píšu poprvé o autorovi a knihách, které jsou
k dispozici v Knihovně v Miličíně.
Starší generace si určitě vybaví
úspěšný film 70. let „Letiště“, který
byl natočen podle stejnomeného
románu spisovatele Arthura
Haileyho. Tento autor napsal
několik románů z různých
prostředí a stal se zakladatelem
tzv. profesního románu. Jak uvádí
Wikipedie:
„Každá z jeho knih do nejmenších
podrobností popisuje profesní
prostředí, ve kterém se děj
odehrává. Tyto podrobnosti
vychází z dokonalých znalostí,
které Hailey získával důkladným
studiem tématu. Toto studium mu
typicky zabralo asi jeden rok, po kterém následovalo šest měsíců úprav
získaných poznámek a poté konečně vlastní psaní knihy, které trvalo obvykle
asi 18 měsíců. Tak důkladný výzkum (např. pro román Večerní zprávy se
vydal ve svých 67 letech do džungle v Peru za místními povstalci, před psaním
Hotelu přečetl 27 knih o hotelovém průmyslu) poskytoval jeho knihám
realismus, který značně působil na čtenáře; ovšem někteří kritici se domnívají,
že ho také používal jako zástěrku pro nedostatek literárního talentu. Mnoho
knih se dostalo na první místo žebříčku bestsellerů podle New York Times; po
celém světě se prodalo přes 170 milionů jeho knih ve
více než 40 jazycích. Mnoho knih bylo také zfilmováno
a podle Hotelu byl vytvořen mnohadílný televizní
seriál”.
S literárními kritiky osobně nesouhlasím. V jeho
románech je napětí, láska a čtenář si dokáže
představit dobu a prostředí, ve které se děj odehrává.
V Knihovně na Vás čeká 6 knih Arthura Haileyho.
B. Kocourková

.

6

HÁDANKA
Tento dům stále stojí na svém místě. Dnes vypadá trochu jinak a už v něm
bohužel kremroli nekoupíte. Poznáte kde se nachází ?

kresba V. Kraupner
Správnou odpověď naleznete na poslední straně našeho zpravodaje.

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V MĚSÍCI LISTOPADU

Rozloučili jsme se:
s paní Věrou Fulínovou roz. Mrhalovou ze Záhoří ve věku nedožitých 81 let
s paní Ludmilou Vančatovou z Miličína ve věku nedožitých 96 let
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NĚCO PRO NAŠE DĚTI

-------------------------------------------------------------------------------------------
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Informace z Usnesení č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín
konaného dne 25. 11. 2020
Přítomni: p. Karda, Mgr. Plačková, Ing. Rákosníková, p. Zíka, p. Rytíř,
p. Štégr, Ing. Brožek, Ing. Trefil, p. Cikhart
Ověřovatelé zápisu: p. Zíka, p. Štégr

zapisovatel: Mgr. Plačková

1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
3. Zapisovatel – návrh – Mgr. Plačková – 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – p. Zíka, p. Štégr - 9 x pro, 0 x proti, 0xzdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 21. 10. 2020
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5. ZO projednalo a bere na vědomí vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2021 - PO ZŠ a
MŠ Miličín, okres Benešov
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
6. ZO projednalo a bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu hospodaření PO ZŠ
a MŠ Miličín, okres Benešov na rok 2021 -2023
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.1. ZO projednalo a schválilo Kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku pč.
2052/3 v k. ú. Miličín o výměře 178m2. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
7.2. ZO projednalo a schválilo Směnnou smlouvu dle geo. pl. číslo 530-96/2020 mezi
obcí Miličín a žadatelem. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.3. ZO projednalo a schválilo Směnnou smlouvu dle geo. pl. číslo 522-47/2020 mezi
obcí Miličín a žadatelem. Nebyly námitky proti vyvěšenému záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.4. ZO projednalo žádost, na prodej části obecního pozemku pč. 1989/4 v k. ú.
Miličín o výměře cca 18m2, jedná se o verandu nemovitosti. ZO souhlasí s vyvěšením
záměru
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
7.5. ZO projednalo nájemné za byty ve vlastnictví obce, byt v domě č.p. 103 a byt
v sokolovně č.p. 258. Návrh na nájemné bytová plocha 50,-Kč/1m2 a nebytové
prostory 10,-Kč/1m2. ZO souhlasí s vyvěšení záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
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8. ZO projednalo a bere na vědomí vyvěšení návrhu rozpočtu obce Miličín na rok
2021
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
9. ZO projednalo a bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023
–2024, r. 2021 - dodatek č. 1 - obce Miličín
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
10. ZO vzalo na vědomí protokoly z kontrol FV a KV u PO ZŠ a MŠ Miličín a Obce
Miličín za 2. pol. 2020.
11.1. ZO projednalo a schválilo žádost HC Miličín o finanční příspěvek na rok 2021 a
souhlasí se zařazením do rozpočtu na r. 2021 ve výši 10.000,- Kč
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11.2. ZO projednalo a schválilo žádost Mysliveckého sdružení Česká Sibiř Miličín o
finanční příspěvek na rok 2021 a souhlasí se zařazením do rozpočtu na rok 2021 ve
výši 5.000,- Kč
- 9 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
11.3. ZO projednalo a schválilo žádost TJ Sokol Miličín z.s. – fotbal na finanční
příspěvek na r.2021. ZO souhlasí se zařazením do rozpočtu na r. 2021 ve výši 10.000,Kč - 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11.4. ZO projednalo a schválilo žádost TJ Sokol Miličín o finanční příspěvek na rok
2021 a souhlasí se zařazením do rozpočtu na r. 2021 ve výši 10.000,- Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.

11.5. ZO projednalo a schválilo žádost o kladné stanovisko k přesunutí nevyčerpaných
ne-investičních částek 2.090,-Kč z roku 2020 a 3.403,- Kč z roku 2018 do následujícího
roku 2021. Okrašlovací spolek Miličín, občanské sdružení, Miličín 66, 257 86 Miličín.
ZO doporučuje přednostně čerpat starší ne-investiční částky
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11.6. Vzhledem k současné situaci došlo ke krácení příspěvků jednotlivým spolkům,
ZO navrhuje v případě pořádání jednotlivých akcí požádat o další příspěvek.
12. ZO vzalo na vědomí navýšení příspěvku na dopravní obslužnost na 245,- Kč/obyv.
pro DSO Bene-Busu na rok 2021.
13. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č. 8/2020
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
14.1. ZO schválilo smlouvu č. 354/2021 s poskytovatelem: Eko-Soft spol.s r.o. Krásná
Hora n/Vlt. č. 252 na rok 2021 na poskytnutí a využití práv na moduly ekonom.
systému EKOSOFT
– 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
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14.2. ZO projednalo a schválilo členské příspěvky Dobrovolnému svazku obcí
Mikroregion Voticko na rok 2021 navýšení ze 40,-Kč na 50,-Kč na občana
- 9 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo
14.3. ZO vzalo na vědomí žádost o připojení k dešťové kanalizaci nově vybudované
budovy autodílny na pozemku p.č. 787/13 v k. ú. Miličín. Dle stavební dokumentace je
navržena likvidace dešťové vody vsakem. Případné připojení na dešťovou kanalizaci
bude možno až při výstavbě jednotné kanalizace. V současné době se nenachází
dešťová kanalizace v bezprostřední blízkosti stavby.
14.4. ZO projednalo a zamítlo žádost o podporu lokální meteostanice a webu
www.pocasijesetice.cz
- 0 x pro, 8 x proti žádosti, 1 x zdrženo
15. Další zasedání ZO bude dne 16. 12. 2020 od 18 hod.
Zapsala: Mgr. Plačková

INFORMACE PRO OBČANY
 Žádáme občany, kteří ještě neodevzdali podepsaný souhlas s instalací čipu na
popelnice, aby tak učinili.
 V návaznosti na nový systém svozu kom. odpadu je nutné mít popelnice na vl.
pozemku za plotem a na ulici ji vyndat pouze na (oprava, v milnulém čísle došlo
k chybě, omlouváme se) páteční svoz. Počítány totiž budou jednotlivé výsypy.
Znamená to tedy, že vyndaná popelnice, i když bude plná jen po dně, bude
vysypána a tudíž započítána do fakturace, přestože by bylo možné ji vyvést až
z dalším svozem a tak ušetřit.

 Změny svozů SKO – Vánoce 2020 a Nový rok 2021
Miličín a obce :
 Páteční svoz (25. 12. 2020) je přesunutý na sobotu 26. 12. 2020
 Páteční svoz (1. 1. 2021) je přesunutý na sobotu 2. 1. 2021
 V době trvání nouzového stavu je provozní doba úřadu omezena na:
pondělí a středu - 8.00-11.00 a 15.00-17.00 hodin
 Žádáme občany, aby zásadním způsobem omezili parkování svých
vozidel na veřejných komunikacích. Na mnoha místech je již nyní
snížena průjezdnost a v případě svozu komunálního odpadu, případného
zásahu jednotek IZS nebo nastávající zimní údržby vzniká obrovský
problém s obslužností. Pokud je možnost parkování na vlastním
pozemku, je nutné tak učinit. (To se týká i starosty). 
.
Pokračování na další straně
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 Žádáme občany, kteří by při úklidu své nemovitosti nalezli staré i zdánlivě
bezcenné fotografie, písemnosti či jiný podobný materiál týkající se obce, že
tyto věci rádi přijmeme, vytřídíme nebo jen ofotíme a uložíme do archivu obce.
Mnohdy jsou na fotografiích postavy nám již neznámé, ale v pozadí mohou být
skryty původní prostory, domy a jiné historicky zajímavé informace.
 Dvě adventní neděle již máme za sebou. Můžete se přijít pokochat vánočním
stromem nebo betlémem s výstavou dětských obrázků. Třetí neděli budou hrát
pouze koledy z rozhlasu od 17.00 a tu čtvrtou nás čeká překvapení v kostele
v Miličíně také od 17.00. Pokud to nebude vyloženě zakázáno, tak za dodržení
všech nařízení budete moci navštívit kostel a za zvuku varhan se pokochat
vánoční atmosférou prostoru, prohlédnout si jesličky a při odchodu si můžete
odnést Betlémské světlo.
 1.1.2021 bude možné navštívit, po individuálním výstupu, kapli ,,Utrpení Páně“
na vrchu Kalvárie. Kaple bude otevřena od 13.00 do 16.00 a návštěvnící si
budou moci zazvonit, na zvon kaple a přát si něco, co by chtěli, aby se jim
v nadcházejícím roce splnilo. Zazvonit může každý však jen jednou, jinak se
přání nevyplní. 

Správná odpověď na naši otázku zní : Jedná se o dům, který stojí na rohu ulic ,,Zahradní a
Pöttingova“. V tomto domě žil bývalý starosta Miličína pan L. Svatoš. Bylo by pěkné mít
v Miličíně zase cukrářství, co říkáte ?

Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
zpravodaj@milicin.eu
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