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Šedesát let života s fotbalem
Počátkem letošního roku oslavil jeden z nejznámějších     

a také nejvěrnějších miletínských fotbalistů a trenérů pan 
Antonín Kraus krásné kulaté 70. narozeniny.

30. března, před fotbalovým utkáním Miletín-Nová Paka, 
zástupci sportovního oddílu a starosta Miletína poděkovali 
Antonínu Krausovi za jeho dlouholetou a obětavou práci. 
Fotbalový oddíl pro něho připravil zážitkové dárky: vstu-
penky na fotbalové utkání naší reprezentace s Brazílií a vstu-
penku na utkání Česká republika-Švýcarsko na mistrovství 
světa v ledním hokeji v Bratislavě .

Významné osobní ohodnocení udělované fotbalovým 
svazem, cenu Dr. Václava Jíry, si převzal v Praze 2. dubna, jak 
je vidět na fotografii výše. Při té příležitosti se sešel i s idolem 
mnoha fotbalistů a fanoušků Antonínem Panenkou. 

Pro ty mladší, kteří jednoho z doyenů miletínského fot-
balu znají jen jako trenéra A mužstva, připomínáme: 

S fotbalem začínal v 10 letech v tehdejší Jiskře Miletín. 
Jako většina kluků hrál v létě fotbal a v zimě za Miletín i ho-
kej. V patnácti letech končil jako žák, ale protože v Miletíně 
nebyl dorost, začal rovnou hrát fotbal za chlapy. V hokeji to 
bylo jiné, tam jako dorostenci tehdy vyhráli okresní přebor    
a pak přešli mezi dospělé. 

Celou svou kariéru strávil ve fotbalové brance, kde se mu 
dařilo. Dokonce zaznamenal zájem klubů z vyšších soutěží. 

Nejblíže byl přestupu do divizní Lokomotivy Trutnov. 
Absolvoval tam celou zimní přípravu. Z přestupu nakonec 
sešlo a místo do Trutnova přestoupil do Jičína. Vydržel pět let 
a tam ho zastihla nabídka na přestup do tehdy druholigového 
LIAZ /dnešní FK/ Jablonec nad Nisou. 

V té době už doma čekali rodinu, a tak vyhrála jistota v Mi-
letíně. Tady mu nabídli byt správce v sokolovně. Péče o spor-
tovní areál, speciálně o trávník, se stala jeho zálibou a věnuje 
se jí intenzivně a starostlivě po celou dobu. Přijal funkci hra-
jícího trenéra s cílem postoupit z nejnižší soutěže do okres-
ního přeboru. Což se také časem podařilo. Jeho vize však byla 
taková, že by rád viděl Miletín v soutěži řízené krajským fot-
balovým svazem. Pro tento sen však nebyli k dispozici kvalitní 
hráči. Proto se rozhodl, že si je vychová. Přešel s Ladislavem 
Hlavatým trénovat žáky. Tato cesta se ukázala jako správná. 
Vychovali celou řadu výborných hráčů, z nichž někteří si 
vyzkoušeli fotbal v krajské soutěži, jako třeba Machačka, 
Krátký, Urban, Filounek. 

Po přechodu této generace do kategorie dospělých začal 
být jeho sen stále reálnější. Vše se podařilo v sezóně 2001-
2002. Za velkých oslav poprvé v historii SK Miletín postoupil 
do 1.B třídy. Od této doby pouze jednou opustil krajské 
soutěže. Naopak dvakrát z 1.B třídy postoupil do 1.A třídy, 
poprvé v sezóně 2007-2008. Ale za rok se tým zase vrátil. 

A jeho trenérská dráha? Jako hlavní trenér nebo asistent 
pracuje pro SK Miletín už 45 let, od roku 1974 téměř nepře-
tržitě. Nyní zastává funkci vedoucího mužstva.

Do další desítky let přejeme panu Krausovi pevné zdraví, 
neutuchající elán do trénování týmu a také chuť uplatňovat 
své dlouholeté zkušenosti při zvelebování našeho sportov-
ního areálu. 

                                S použitím zážitků Antonína Krause 
napsali Ondřej Machačka a Vladimír Marek
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Na slovíčko s panem starostou 
Poseděli jsme jako obvykle s panem 

starostou, abychom se dozvěděli, co je ve 
městě nového.

IR: Lidé se teď často ptají, jak to bude v 
Miletíně s poštou.

MN: Před několika lety proběhla in-
formace, že Česká pošta má moc pobo-
ček, že se bude v některých místech rušit. 
K tomu docházelo a v průběhu času se do-
stalo i na Miletín. My jsme ale dopředu 
počítali s tím, že to přijde. Přemýšleli jsme 
už předem, jak to udělat, aby pošta u nás 
sloužila dál a aby sloužila lépe než dopo-
sud. Bohužel, měli jsme pravdu, došlo i na 
naši poštu.

Zastupitelstvo celou věc projednalo 
na veřejném zasedání 11. 6. Musím při-
znat, že mě překvapila velice malá účast 
veřejnosti, přišli tři občané. Myslel jsme 
si, že tak důležitá věc, jako je zachování 
pošty v Miletíně, bude zajímat více lidí.

 V závěru jednání jsme se rozhodli při-
pravit během léta podklady potřebné pro 
zodpovědné rozhodnutí. Zároveň byli zá-
stupci České pošty požádáni, aby zaslali 
návrh smlouvy, ve které bude jasně sta-
noveno, co Česká pošta při převzetí pošty 
pro nás zajistí. Dál chci jen vysvětlit, jak se 
věci mají a jak to vidím já:

V každém případě tady pošta musí 
zůstat. O tom není potřeba vůbec deba-
tovat. Česká pošta má ze zákona povin-
nost vykonávat poštovní služby a nesmí 
pobočku zrušit. Nicméně, může nabíd-
nout provozování poštovních služeb 
jakémukoliv podnikatelskému subjektu   
v Miletíně. Pokud to odmítneme, může to 
Česká pošta nabídnout někomu jinému, 
třeba Jednotě nebo nějaké soukromé fir-
mě. Myslím si, že v Miletíně není subjekt, 
který by byl schopen pokrýt všechny 

služby, které nyní Česká pošta poskytuje. 
Tedy držet poštu v takové nabídce, jako je 
teď. Což my schopni jsme. Navrhuji proto, 
aby pošta zůstala v současných prosto-
rách, po stavebních úpravách se tam pří-
padně přestěhovalo infocentrum a vytvo-
řil se bezbariérový vchod z náměstí. Tím 
se mj. odstraní nešťastné řešení z nebez-
pečné postranní ulice.

Chceme zachovat služby Českou po-
štou nyní poskytované, a navíc je rozšiřo-
vat. Zejména se to týká provozní doby 
pošty, aby byla otevřena i v sobotu. Lidé 
dojíždějící do zaměstnání by si tak mohli 
své záležitosti vyřídit.

Česká pošta navrhuje, že kompletně 
vybaví prostory pošty novým nábytkem    
a veškerým zařízením. Tato nabídka ale 
nemusí trvat věčně, je to otázka času. Vy-
školili by i personál a na nás pak zůstávají 
platy personálu a náklady na provoz, 
energie atd. Zároveň pošta přispívá na 
provoz určitou částkou, ke které se ještě 
připočítávají peníze za úkony na přepážce 
prováděné.

Už teď je jasné, že budeme muset při-
brat minimálně jednu novou pracovní sí-
lu. To samozřejmě zvyšuje náklady, je to 
díra do rozpočtu. Ale chápu to tak, že to 
není výdělečná záležitost, ale zkvalitnění 
a zachování služeb obyvatelům. Ostatně 
obec nedělá nic, z čeho by měla výdělek, 
ale dělá vše proto, aby bylo občanům       
v obci dobře, aby byli spokojeni. Obec ne-
ní firma, nelze řídit obec úplně stejně jako 
firmu, jak nám mnohdy radí z nejvyšších 
míst.  

Tady narážíme na další problém: ať se 
to komu líbí nebo ne, Miletín je dál stře-
disková obec, i když se okolní obce osa-
mostatnily a jedou na svůj účet, samy si 

hospodaří. A to je ten kámen úrazu. My 
jako „středisková“ obec, zajišťujeme veš-
kerou občanskou vybavenost i pro okolní 
obce, a to pouze na naše náklady.

Proto jsme na 17. června pozvali sta-
rosty okolních obcí, abychom je seznámi-
li s celou situaci a požádali o jejich stano-
visko. Chceme určitě poštu zachovat, pro-
tože pošta slouží nejen miletínským, ale    
i jejich občanům. 

V pondělí 17. června odpoledne sku-
tečně proběhla schůzka starostů a zástup-
ců obcí, které spadají pod poštu Miletín, 
tj. Rohoznice, Úhlejov, Vřesník, Tetín a Bo-
rek. Za město Miletín byla přítomna kro-
mě mne paní Stanislava Hlaváčková. Na 
konci schůzky přišel František Petera. 

Přítomným jsem podrobně vysvětlil 
stav věci s návrhem České pošty převést 
poštu v Miletíně na „Poštu Partner”.

Všichni přítomní se jednoznačně sho-
dli, že chtějí, aby pošta byla v Miletíně za-
chována a že souhlasí s tím, že budou na 
provoz finančně přispívat.

Informace předají svým zastupitelům 
a vše proberou na svých veřejných zase-
dáních. Nabídl jsem v případě zájmu 
osobní přítomnost na veřejných zasedá-
ních v jejich obcích. 

Na konci schůze dorazil pan František 
Petera, který sdělil, že nesouhlasí s pře-
vodem pošty na Poštu Partner a navrhuje, 
abychom počkali. Zástupci obcí na to rea-
govali sdělením, že mají dostatek infor-
mací a chtějí jednoznačně poštu v Mile-
tíně zachovat. S tím bylo jednání schůze  
ukončeno. 

Chtěl bych tímto velice poděkovat  
všem zástupcům okolních spádových obcí 
za vstřícnost a pochopení v této věci.

                        Pokračování na str. 3
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Na slovíčko

   Na závěr k této otázce bych chtěl říct, co 
je třeba si uvědomit: Pokud se rozhodne-
me, že poštu nebudeme provozovat my, 
ztratíme navždy jakýkoliv vliv na její pro-
voz. Dokonce může v budoucnu dojít k úpl-
nému zrušení pošty z důvodu tzv. vzdále-
nostní dostupnosti do 10 km, což je pošta 
v Hořicích. Vidím to tak, že jiná možnost, 
než si provozovat poštu sami jako „Pošta 
Partner”, prakticky není možná. 
IR: V minulém roce bylo hodně dotazů na 
fungování koupaliště.
MN: Dobrou zprávou bylo, že jsme kon-
cem května získali poslední povolení k vr-
tu. Měli jsme pohromadě všechny papíry  
a mohlo se začít. Do areálu najela technika 
a při vrtání se vrtaři dostali do 30 m. Zjistili, 
že je tam dostatek vody na to, aby se moh-
lo doplňovat koupaliště. 
   Tím je část problému vyřešena. Ovšem 
není tím vyřešen celý problém koupaliště 
jako takového. Chlapi začali v polovině 
května s opravami. První přišly na řadu so-
ciálky, pak se napouštělo koupaliště. Hle-
dala se místa, kudy voda uniká. Zjišťovali 
jsme, zda uniky jsou přes bazén nebo po-
trubí. Nebo zda jsou tak obrovské, že ve 
vedru, jaké bylo loni, voda z koupaliště 
zmizí, když není voda na doplňování. Po-
dařilo se nám úniky nalézt. Napustili jsme 
vodu do bazénu a ta se držela na stejné 
úrovni. Zjistili jsme, že chyba byla v pře-
pouštěcí nádrži, odkud voda unikala. Tak 
jsme to opravili.
   Koupaliště je otevřeno od 23. 6., obsluha    
v kiosku je stejná jako byla loni, což je skvě-
lé. Bohužel loni jsem pozdě zjistil, že ne-
fungoval dobře úklid, takže teď máme 
paní, která se o to stará, bude za to zodpo-
vídat. Osobně si to pohlídám a byl bych 
rád, aby případné nedostatky nebo nápa-
dy návštěvníci sdělili na můj email:
 nosek@miletin.cz nebo tel. 607 618 022.
  Budoucnost koupaliště je ale ve hvěz-
dách. Je to služba obyvatelům, ale fungu-
je, když vyjde úplně super počasí, 5-6 týd-
nů v roce. A investice do kompletní opravy 
by byla desítky milionů. Město by si mu-
selo vzít úvěr. Zadlužit se na několik let.  
Pokud se zadlužíme na tak vysokou částku, 
neuděláme ve městě vůbec nic. Budeme 
to muset řešit třeba i referendem, rozhod-
nou to zastupitelé.
IR: Koupaliště je závislé i na situaci s vodou 
v celém regionu. Máte nějaké plány, jak    
u nás vodu v přírodě zadržovat?

MN: O suchu se mluví už víc než šest let, 
vypadá to, že vedra budou pokračovat dál. 
Pokud někdo nevěří na oteplování pla-
nety, tak počasí mu to ukazuje. Nahoře se 
teď konečně rozhoupali a je možno získat 
dotace. Ministerstva zemědělství a život-
ního prostředí vyhlásila dotační tituly na 
budování tůněk, hrází, rušení meliorací, 
rušení pevných ploch a nahrazení propust-
nými. 
   Zadržování vody v krajině je důležité        
a musíme teď v Miletíně hledat, kde by se 
to dalo využít. Už jsem dvě takové lokality 
našel. Vycházel jsem  z původních map a je 
zajímavé, jak jsme v minulosti narovnaly 
vodní toky v Miletíně. A teď se divíme, že 
jsou povodně nebo že je sucho. Jedna ta-
ková lokalita je nedaleko, tam by se mohla 
udělat bažina, aby se tam voda držela.  
Kdyby se na potůčcích udělaly hrázky, vo-
da by se v nich zadržovala, následně se 
vypaří do prostoru a pak může zpět for-
mou deště. V tůňkách se zabydlí živočicho-
vé, příroda si s tím poradí, ale my jí 
musíme pomoci.  
   Je dobře, že už byly vyhlášeny tituly na 
dotace. Ale budeme potřebovat pomoc 
hlavně majitelů pozemků, kterých se to tý-
ká. Může jich být i několik, pozemky mají 
většinou pronajaté zemědělcům. To by 
mohl být problém, protože oni přijdou      
o kus louky, na kterou berou dotace. Je ale 
třeba, aby byl dialog, ze kterého vzejde 
kompromis tak, abychom toho udělali co 
nejvíc. Když to udělá každá obec, budeme 
schopni vodu v přírodě zadržovat. Nesmí 
to ale zůstat pouze na obci, budeme 
potřebovat, aby i lidé sami přispěli.
IR: A co výsadba stromů?
MN: To jsou dvě části: výsadba lesů a vý-
sadba stromů v alejích a jinde.
   Dřív, když se vykácel les, museli jsme ho 
do dvou let zalesnit. Teď byly podmínky 
změněny a je třeba zalesnit do pěti let.      
U nás v Horní a Dolní Borové se pozemek 
oplotí, na to dostaneme dotace. A nechá-
me les, aby si žil svým životem, pomůže si 
sám. Do pěti let tam bude les, nebude 
velký, ale budou tam náletové rostliny: 
duby, břízy, buky, modříny, borovice. A ten 
les bude odolný. Nebude z něho samozřej-
mě taková výtěžnost jako je ze smrků. Ale 
smrky sem nepatří, to už víme dlouho.
   Můžeme si pomoci i tak, že si vypěstuje-
me mladé stromky třeba ze žaludů. Proto 
příští rok bychom chtěli prostor na Tašin-

berku připravit, zorat a dělat si tam saze-
ničky. Můžeme na to vyhlásit i brigády, lidi 
třeba rádi pomohou. Budou z toho mít 
radost, každý může mít svůj strom.
    V aleji, kterou jsme vysazovali minulý 
rok, se ujaly všechny stromky. Plánujeme 
další aleje, uvidíme na podzim, jaká bude 
sadba a zda bude nebo nebude vlhko. Mů-
žeme pokračovat v dosázení stávající lipo-
vé aleje. Nabízejí se možnosti ve vysazo-
vání nahoru k Paramu. Máme tam poměr-
ně širokou cestu, kterou nám zemědělci 
ubírají. Musíme si proto jasně vymezit 
prostor pro lidi a pro zemědělce.
   Máme i ve městě pozemky, které patří 
městu a pronajímáme je zemědělcům.   
Třeba bývalé cesty. Proč nejít tudy: obno-
vit bývalé cesty, vysazovat tam aleje. Jsou 
na to dotační tituly a je to jedna z možnos-
tí. Vysázíme tam aleje, zadrží nám vodu, 
která teď letí přímo do města, a zároveň to 
bude krásné místo k procházkám. Ale musí 
být dobrá vůle. Musí chtít zastupitelstvo, 
veřejnost, musíme se domluvit se země-
dělci. Je to cesta, kterou se dá postupně     
s vodou hospodařit. Možnosti tady jsou. 
Proč by nemohl být Miletín městem alejí.
IR: Co na závěr?
MN: Na konec chci zdůraznit, že jsem rád, 
když vidím, že mnozí lidí v Miletíně si za-
metou chodník, vysázejí před domem 
kytičky, pečují o ně a dělají něco proto, aby 
město bylo krásné. Tím nám samozřejmě 
velice pomáhají a mnohokrát jim děkuji. 
  Parta lidí, které máme v technických služ-
bách, je tak vytížená, že na tyto drobné 
akce vůbec nemá čas. Nemáme často čas 
ani dodělávat ty větší akce. Přes zimu si si-
ce vše připravujeme, ale přijde jaro, a na-
konec je čas skutečně jen na ty důležité 
větší akce.
  Když si lidé budou uklízet před svým do-
mem, posečou trávník, místní jim nebu-
dou parkovat na chodnících a tím je ne-
ničit, moc nám to pomůže.

Winston Churchill kdysi řekl: 
Neptejme se, co pro nás může udělat vlast. 

Ptejme se, co my můžeme udělat pro ni. 
Přeneseno na nás: 

Neptejme se, co pro nás udělá úřad. 
Ptejme se, co my můžeme udělat 

pro Miletín krásnější.

IR: Pane starosto, děkuji za rozhovoru.      
V zářijovém čísle budeme na téma vody    
a stromů určitě pokračovat. 

Iva Reichlová
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Základní škola K. J. Erbena informuje

Školy

Listování
Ve čtvrtek 21. března jeli žáci 

čtvrté a páté třídy do hořické Koruny 
na představení Listování. Co je Listo-
vání? Co je scénické čtení? To si ještě 
ráno nikdo z žáků neuměl moc dobře 
představit. Pokud bychom jim tuto 
otázku položili dopoledne, dozvědě-
li bychom se více…

“Oni nám přečetli knížku.”
“Listovali v knížce a četli krátké 

příběhy.”
“Hráli a četli v knížce. Bylo to moc 

vtipné.”
“Četli z knížky a vybírali si děti na 

pódium, aby jim pomohli číst a hrát.”

Už všichni víme, co je Listování. 
Všichni známe herce Lukáše Hejlíka 
a Alana Novotného. Všichni jsme si   
s knihou Dobrodružství strýčka Lud-
víka od Jannica Levi užili příjemné    
a velmi zábavné dopoledne. 

I druhý stupeň si zakusil tuto mi-
mořádnou akci. Ti samí herci před-
vedli úžasný výkon před žáky 6.–9. 
třídy s knížkami o Usainu Boltovi. 
Reprodukce života nejrychlejšího 
běžce proběhla pomocí vtipných 
rozhovorů, které rozesmály sál a zá-
roveň přinesly nový pohled na scé-
nické čtení a knihy obecně.

Mgr. Michaela Fikarová

Coolinářská soutěž
„I letos jsme pro vás připravili ce-

lostátní finále kuchařské soutěže  
Zdravá pětka, které je vyvrcholením 
celoročních aktivit v oblasti správné 
výživy, nákupu i přípravy svačin.

 Jako v předchozích ročnících se 
snažíme motivovat děti, aby jídlo 
připravovaly i jedly s láskou, dělaly 
radost těm, kterým občerstvení při-
praví, a užívaly si tak společně strá-
vené okamžiky.

Porota bude kromě nápaditého  
a správně vyváženého receptu hod-
notit také myšlenku obdarování!”

Tak to byla výzva pro naše osmá-
ky!!! Už několik měsíců se v rámci 
předmětu pracovních činností věnu-
jeme vaření. Zkusili jsme si připravo-
vat pokrmy z brambor a zeleniny, 
masa, obilovin atd. Když přišla na-
bídka soutěže o zdravou svačinu, tak 
někteří měli jasno hned. 

Podle kritérií soutěže se pečlivě 
připravili na předkolo (taková malá 
školní soutěž). V tomto předkole se 
nám předvedly 3 týmy. 

Vynikající zdravé svačinky ochut-
nali zástupci učitelského sboru s ně-
kolika dalšími zaměstnanci školy. 
Tajně pak hlasovali o nejchutnější    
a nejoriginálnější zdravou svačinu. 

Připravit pouze svačinu však ne-
stačilo. K přihlášce do celostátního 
kola patří i tzv. “papírování”, a to spl-
nily pouze týmy dva: Amigos a Pap-
riky. Tým Amigos postoupil do celo-
státního kola a celkově vyhráli úžas-
né 5. místo ze 70 zúčastněných.

Bc. Markéta Fojtíková

Den Země
V dubnu se naše škola v rámci 

projektu Ekoškola zapojila do Kam-
paně obyčejného hrdinství. Cílem 
kampaně bylo uvědomit si, kolik 
odpadu produkujeme a jak obvyk-
lým způsobem života negativně 
ovlivňujeme životní prostředí na 
planetě.

Akce se neomezovala pouze na 
pobyt ve škole, ale zahrnovala také 
mimoškolní život žáků i učitelů. 

Celý týden jsme shromažďovali 
vytříděný i nevytříděný odpad, po-
koušeli se šetřit vodou, omezovali 
spotřebu plastů, jízdu autem i kon-
zumaci masa, a někteří dokonce 
sázeli stromy.

Některé děti považovaly celou zá-
ležitost za natolik důležitou, že doká-
zaly do akce zapojit i svou rodinu!

Kampaň byla ukončena v úterý 
29. dubna projektovým Dnem Ze-
mě. V každé třídě i ve sborovně jsme 
zhodnotili naše chování vůči planetě 
Zemi.

Pokračování na str. 5
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Školy

Poté jsme se vypravili do Miletína 
a nejbližšího okolí završit celou akci 

posbíráním odpadků po lidech, kteří 
si vyhazováním odpadů do přírody 
možná usnadňují život, ale asi si ne-
uvědomují, že tím své okolí nejen 
hyzdí, ale mohou způsobit i poraně-
ní zvířat nebo lidí.

A na závěr několik čísel: V rámci 
šetření vodou jsme během týdne us-
pořili téměř 20 van plných vody. 

Díky omezení konzumace masa 
jsme snědli o 5,2 zvířete méně než 
normálně, a tím ušetřili téměř 2 
tuny oxidu uhličitého. 

Jelikož jsme se snažili k nákupům 
používat tašky látkové, nemuselo se 
vyrobit přes 300 igelitek. 

Ve třídách jsme po týdnu zvážili 
odpad a došli k následujícím číslům 
(od 4. po 9. třídu): 

papír 5574 g, nejvíce 6. tř. - 2 kg;
plast 2150 g, nejvíce 6. tř. - 550 g;
kovy 12 g, vše 9. tř.; 
zbytkový odpad 760 g, nejvíce 
     5. tř. - 400 g. 
Smutné prvenství v produkci od-

padového papíru (3360 g) má sbo-
rovna školy.

Kampaň obyčejného hrdinství si-
ce skončila, ale věřím, že řada z nás, 

žáků i dospělých, si svou odpověd-
nost vůči  přírodě bude uvědomovat 
i nadále. 

Třeba si koupí skleněnou láhev 
místo plechovky, vypne vodu během 
sprchování, nebo si při nakupování   
v obchodě položí otázku: 

„Opravdu to potřebuji?“.
Mgr. Martin Fikar

Další akce
V červnu čekaly žáky výlety, ex-

kurze a následující aktivity:
9. 6. žákyně školy prezentovaly na 

Dětském dnu módní přehlídku, se 
kterou vyhrály v loňském roce celo-
státní soutěž v Liberci

11. 6. Kvízování – nová vědomost-
ní soutěž pro žáky druhého stupně   
v Sousedském domě

18. 6. Informativní schůzka rodi-
čů budoucích žáčků.

Budoucí akce
26. 6. Rozloučení s devátou tří-

dou v Celní škole, všichni jste srdeč-
ně zváni.

Prázdniny nám začínají v pondělí 
1. července. Školní rok začíná také    
v pondělí, 2. září 2019.

Mgr. Jana Tomková 

Co nového v mateřské škole v Rohoznici
O jarních prázdninách proběhla ve 

spolupráci s obecním úřadem Rohoz-
nice rekonstrukce sociálního zařízení 

pro zaměstnance MŠ. Všem, kdo se na 
ní podíleli, moc děkujeme. 

Letos jsme uspořádali výlet pro dě-

ti se zaměřením na osobní kontakt se 
zvířaty. Odjížděli jsme autobusem       
v 6,45 hodin směr Úhlejov. Potom nás 
čekal kus cesty na rodinnou kozí far-
mu, kde vyrábějí skvělé sýry, mléčné 
nápoje a tvaroh. 

Na farmě pro nás připravili teplé 
kakao z kozího mléka a makový lou-
páček. Děti si chovaly malá kůzlátka    
a krmily dospělé kozy jablky. Dozvě-
děly se, co kozy potřebují a čím se živí. 
Na zpáteční cestu do mateřské školy 
jsme se vydali pěšky. Pozorovali jsme 
dění  v přírodě a její kouzlo, volně žijící 
zvířata i chované koně a poníky. 

Přálo nám pěkné počasí a výlet se 
dětem líbil.

Do základní školy letos odcházejí 
jen tři děti. Od září budeme mít opět 
28 zapsaných dětí.

Alena Poláčková, ředitelka MŠ
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Co jsme prožili v MŠ Korálka 
před koncem školního roku a na co se ještě těšíme
Znovu se přiblížil konec školního roku a my všichni     

z MŠ Korálka bychom se rádi podělili o dění v naší Korál-
ce během jarního období.

V dubnu jsme se sešli s rodiči a dětmi na společné 
tvořivé dílně na téma "Tvoření ze starých CD", jako při-
pomenutí Dne Země a ekologie. Barevné a nápadité 
výrobky nyní zdobí pergolu u naší mateřské školy.

30. dubna jsme si jako každý rok zaskotačili v převle-
cích za čarodějnice a čaroděje na "Čarodějnickém reji", 
plném tematických her, tanečků i tvoření.

V květnu jsme tradičně oslavili "Den matek". Letos 
jsme s dětmi uspořádali "Párty pro maminky". Děti ten-
to den nadšeně pomáhaly při přípravě pochoutek na 
odpolední oslavu: míchaly těsto na muffiny, dělaly krém 
na tiramisu, krájely ovoce na salát, zdobily chlebíčky. 

Před samotnou hostinou děti maminkám zazpívaly           
a přednesly básničku, předaly přáníčko, ale také si spo-
lečně s mamkou zasely semínka slunečnice a vyzdobily 
zápich s tvarem srdíčka.

V květnu jsme opět začali jezdit se staršími dětmi na 
"Předplavecký výcvik " do bazénu v Hořicích.

Samozřejmostí v tomto období je školní výlet. Ten-
tokrát jsme natěšeně vyrazili do nedalekého Kuksu na 
divadelní představení "Princ Bajaja". Herci nám zahráli 
veselý a poutavý pohádkový příběh, kde měl svoji důle-
žitou roli skutečný kůň, kterého si mohly děti po vystou-
pení prohlédnout, a různé historické rekvizity si vyzkou-
šet. Poté jsme se prošli krásnými zahradami a okolím, 
kde děti obdivovaly velké sochy, jezírka a vodotrysky.  

Po dopoledni plném zážitků a dojmů jsme se v místní 
restauraci posilnili výborným obědem a spokojeně jsme 
odjeli autobusem zpátky do Miletína. Celý výlet byl 
provázen pěkným počasím bez deště, což nám příjemné 
dojmy ještě více umocnilo.

O fotbalovém dopoledni, které pro naše děti připra-
vili sportovci a trenéři z miletínského fotbalového od-
dílu, si můžete přečíst na straně 29.

A do úplného konce školního roku nás čeká ještě 
oslava Dne dětí a Rozloučení s předškoláky, letos obě 
akce na téma  Pravěk.

Potom už začne dětmi i dospěláky vytoužené léto, 
teplo, výlety, dovolená. 

Všichni z Korálky přejeme, ať prázdninové dny 
prožijete ve zdraví a příjemné náladě zaplněné novými 
zážitky. 

Ať každý návrat domů i do zaměstnání je provázen 
znovu nabitou pozitivní energií.              

Lucie Vašátková  
učitelka MŠ Korálka

Školy

Jaro v mateřské škole Korálka

Vítání občánků 
   Letošní jarní vítání občánků se konalo 18. května 2019 
jako obvykle v miletínské obřadní síni. Přivítáni byli Nina 
Brentnerová, Adéla Havlíčková, Lilli Anna Zounarová      
a Jindřich Pour z Miletína, Patricie Langová, Diana Ve-
verková a Eduard Hak z Rohoznice, Viktor Štecher a Ma-
tyáš Fof ze Vřesníku a Matěj Šotola spolu s Nelou 
Bajerovou z Červené Třemešné. 
  Při přivítání našich nejmenších vystoupily děti z mateř-
ské školy Korálka, básničky přednesly a malé upomín-
kové dárky předaly žákyně miletínské základní školy. 
Tradičně přišli rodičům pogratulovat a předat dárky        
i zástupci obcí, kteří byli také pozváni.

  Za spolupráci při přípravě programu na vítání občánků 
patří dík základní škole K. J. Erbena a mateřské škole 
Korálka. Panu Vladimíru Kněžourkovi pak za zápisy do 
pamětní knihy. Děkujeme.
  K listopadovému vítání se rodiče dětí v případě zájmu 
mohou hlásit v kanceláři matriky Městského úřadu Mi-
letín nebo na e-mailu jalova@miletin.cz. 
   Zúčastnit se, mimo miletínských, mohou rodiče se svý-
mi děti z obcí Rohoznice, Borek, Červená Třemešná, 
Úhlejov, Vřesník a Zdobín. 

Alena Jalová
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   U příležitosti oslav 895. výročí 
historicky první zmínky o našem městě 

vyhlásilo Město Miletín 
anketu 

     „Osobnost města Miletín“

   Hledáme u nás známou i méně známou osobnost s trvalým bydlištěm v Miletíně, jejíž činnost      
v letech 2014 - 2019 si zaslouží ocenit. Znáte někoho takového? Pokud ano, neváhejte, zapojte se a 
zašlete nám své návrhy. Najděte osobnosti, které se výraznou a zásadní měrou zasloužily a  nadále 
zasluhují o rozvoj města, o zkvalitnění života v něm, o prezentaci Miletína ve světě. 
  První ročník ankety se stane základem pro tradici, ve které si připomeneme práci, činy a zásluhy 
našich občanů opět v roce 2022 a 2024.  

Kategorie
    Vybírat můžete v kategorii Děti do 18 let a Dospělí z těchto oblastí:

¬ Rozvoj města, zlepšení životního prostředí, požární ochrana
¬ Kultura
¬ Sport
¬ Práce s dětmi a mládeží
¬ Dobrovolné aktivity
    Vámi vybrané osobnosti budou oceněny na slavnostním večeru k ukončení oslav 895. výročí.

Jak anketa probíhá

    Od 15. května jsou v informačním centru Mateřídouška, v budově Městského úřadu Miletín, v místní 
knihovně, v restauraci Na hřišti, prodejně samoobsluhy a v budově školy k dispozici:

a/ Anketní lístek v tištěné podobě s návodem na vyplnění
  b/ Pravidla pro udělování ocenění Osobnost města Miletín

 
  Pravidla pro udělování ocenění ještě zveřejníme v zářijovém čísle Sousedských listů.
   
  Do 31. října 2019 můžete vyplnit anketní lístek a odevzdat ho do informačního centra nebo na městský 
úřad do schránky k tomu účelu připravené. Své návrhy můžete také zasílat e-mailem na adresu 
novinymiletin@seznam.cz. 31. října ve 24:00 bude anketa uzavřena.

  Počátkem listopadu připraví propagační a kulturní komise podklady pro jednání zastupitelstva města, 
které následně rozhodne o výsledcích hlasování. Všechny podrobnosti o zařazování osobností do 
kategorií a jednotlivých oblastí jsou od 15. května v Pravidlech pro udělování ocenění Osobnost města 
Miletín. Můžete tedy přemýšlet, vybírat, poznamenávat si, vzpomínat, upamatovávat se na lidi, kteří by 
stáli za připomenutí a ocenění.

Miroslav Nosek
starosta města Miletín
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Cyklovýlet na Byšičky
27. dubna se nás na náměstí sešlo 

osm. Pavel Buchar, Jana Hošková, Vláďa 
Kněžourek, Věra Vondroušová, Emilka 
Včelišová a já. Vlasta Bucharová a Mirka 
Veverková trasu absolvovaly autem. Na 
to, že počasí nebylo moc příznivé (ráno 
mžilo), byla účast slušná. Jinak bylo na 
náměstí rušno, právě probíhal dálkový 
pochod „O Žižkův štít“. U Erbenovy cuk-
rárny byla tradiční kontrolní zastávka.

Po půl desáté jsme vyjeli směrem na 
Bělohrad. Zvolili jsme nejprve jízdu po 
silnici a za Tetínem jsme odbočili doleva 
k zastavení druhé naučné stezky K. J. E. 
u rybníka Nadýmák. I tady se nabízí děj  
z balady Štědrý den, kdy Hana a Marie 
chtěly na hladině vodní vidět svou 
budoucnost. 

Dále jsme pokračovali západním 
směrem po modré trase. Před rybní-
kem, kde roste Erbenův dub, jsme 
odbočili po žluté značce na Byšička. 
Dost nás zaskočilo prudké stoupání 
lesem a všichni jsme sesedali z kola. 

U kostelíku už na nás čekala Vlasta    
s Mirkou. Nahlédli jsme i na hřbitov, 
našli hrob pana Oskara Teimera, oblíbe-
ného ilustrátora a bývalého občana 
Miletína. Neopomněli jsme zastavení, 
kde je připomínka závěru hororového 
děje Svatebních košilí. Také je tu zasta-
vení naučné stezky K. V. Raise. 

Zpět jsme jeli opačným směrem       
k Červené Třemešné a připomněli si      
u dvou zastavení opět výjevy ze Svateb-
ních košilí. Lesem se jelo pěkně, vítr 
nefoukal. A po jedenácté hodině jsme 
zajeli k místu, kde je na zastavení při-
pomínka balady Poklad. „Na pahorku 
mezi buky kostelíček s věží nízkou…“ 

A pak cesta vedla tradičně k rybníku 
Jordánek, kde probíhaly rybářské závo-
dy. Tam jsme si pochutnali na poledním 
občerstvení. Tentokrát nebyly dlouhé 
fronty, jen chvíli jsme poseděli, pozdra-
vili se s mnoha známými a přes Bažant-
nici se vrátili domů. Najeli jsme 16 km. 
Děkujeme všem účastníkům.

Růžena Hellingerová

Výlet na Zvičinu 
Připomínka odhalení pamětní  

desky na rodném domku K. J. E.
Tradičně každý rok pořádáme výlet 

po blízkém okolí, který je vždy zakončen 
na Zvičině. Tentokrát to bylo za spolu-
účasti Farníků Miletína.

V sobotu 18. května odpoledne jsme 
zamířili do Pecky. Nikoli na hrad, ale 
prohlédnout si kostel sv. Bartoloměje, 
který je jedním z nejkrásnějších barok-
ních kostelů v Podkrkonoší.

Otevřel nám a ujal se nás místní ob-
čan, vysokoškolský student Roman 
Hanuš. Jeho doprovod byl dohodnut  
předešlou komunikací Vlasty Bucharo-
vé se starostkou Pecky a peckovským 
farářem Paterem Mariusem. Všichni 
zúčastnění také obdrželi od Lídy Petří-
kové kopii článku o kostele od Antonie 
Vanišové. Se zájmem jsme si poslechli 
odborný výklad o historii kostela a jeho 
výzdoby a výmalby. Poutavě nám 
průvodce pověděl i o životě a osudu sv. 
Bartoloměje, jemuž je kostel zasvěcen.

Navázal tím i na příběh rodáka z Pec-
ky, kněze Josefa Štemberky, který půso-
bil 33 let (od roku 1909)  v Lidicích. Byl 
místními velmi oblíbený. Prostý, svědo-
mitý, pracovitý. Při lidické tragédii v ro-
ce 1942 byl se svými farníky až do po-
slední chvíle. Odmítl milost, kterou mu 
gestapo nabídlo jako knězi. Byl tedy za-
střelen s ostatními lidickými muži.

Letos uplynulo 150 let od jeho naro-
zení. Peckovští výročí oslavili vzpomín-
kovou mší svatou za přítomnosti bisku-
pa z Hradce Králové a jiných vzácných 
hostů. Ve vyzdobeném kostele vytvořili 
úžasnou výstavu s dobovými dokumen-
ty i s kresbami a slohovými pracemi dětí 
z místní školy. Před kostelem je umístěn 

i jeho pomník. Tolik si tam váží jeho 
života, oběti a odkazu.

Odcházeli jsme obohaceni o nové 
poznatky a zážitky směrem k náměstí. 
Navštívili jsme místní cukrárnu, někdo 
hotel, občerstvili jsme se, užili si krás-
ného slunečného počasí a pokračovali  
v naší cestě na Zvičinu, kde jsme pobyli 
téměř hodinu. Každý měl možnost ten 
čas využít po svém. 

Škoda, že výhledy do krásného okolí 
nebyly nejlepší, ale sluníčko stále hřálo. 
Tři z nás (Majka, Lída a Růža) se rozhodly 
jít hledat dům čp. 142. A proč? V letoš-
ním prvním čísle časopisu Pod Zvičinou 
napsal zajímavý článek Mgr. Jan Hlava-
tý. Byly to nové údaje o Adamovi Erba-
novi (předek K. J. Erbena), který přišel 
do Úhlejova ze Zvičiny. Tam v 90. letech 
17. století postavil nový dům. A to č.p. 
142. Shodou okolností i rodný domek K. 
J. Erbena v Miletíně má stejné číslo. Do-
konce jsme mluvili se současnými ma-
jiteli domu. Jsou to chalupáři z Prahy      
a informaci o historii domu od nás 
slyšeli poprvé. 

V pohodě jsme pak ještě zavítali na 
vyhlídku na Krkonoše a včas dorazili       
k autobusu. 

Ještě musím připomenout, že to by-
lo letos kulaté výročí této akce. Pamětní 
deska na rodném domku K. J. E. byla od-
halena před 120 lety a my tyto výlety 
pořádáme již 20 let. Výlet se všem pří-
tomným líbil. Našemu řidiči, tradičně to 
byl Jaroslav Samek, jsme poděkovali. 
Před 18. hodinou jsme se rozešli domů. 

Ludmila Petříková 
Růžena Hellingerová

     

Kluby a spolky

Z akcí Klubu přátel K. J. Erbena
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Kluby a spolky

V Dámském klubu to stále žije

   Když jsme v minulém roce uspořádali besedu s panem 
Jaroslavem Baliharem nad fotografiemi starého Miletína, 
mnoho lidí nám následně řeklo: To byla škoda, že jsme ne-
mohli přijít. Taky bychom to rádi viděli. 
   A tak jsme vyslyšeli jejich přání a 25. dubna jsme přivítali 
širokou veřejnost na repríze této besedy, tedy promítání 
starých fotografií Miletína v režii pana Jaroslava Balihara, ten-
tokrát pod názvem „Toulky miletínskými uličkami“. 
   Akce byla opět velmi příznivě přijata. Jak jsme očekávali, 
někteří z účastníků na ni přišli poprvé, někteří ale i opakova-
ně. Vždy je něco, co nám při prvním seznámení s fotografiemi 
unikne, a často se objeví nové informace od pamětníků či pů-
vodních majitelů nemovitostí. Věříme, že budeme moci brzy 
nabídnout i další pokračování.

      S jarním počasím nás to táhne do přírody, a tak se nás 13   
v květnu vydalo na výlet. Nejprve jsme navštívily provozovnu 
VD Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové nad Labem. Poutavým 
odborným výkladem jsme měly možnost se podrobně 
seznámit s výrobou vánočních ozdob. Na vlastní oči jsme se 
přesvědčily, jak náročná je tato výroba a jakou zručnost zdejší 
pracovnice musí mít. Musely jsme obdivovat jejich kreativitu 

i trpělivost, a nakonec krásné ručně vytvořené skvosty, vá-
noční ozdoby všech tvarů, velikostí a barev.

  Odtud jsme odjely do Hájemství u obce Vítězná a prohlédly 
si zde ekologické centrum. Část účastnic odjela na přehradu 
Les království autobusem a druhá se vydala velmi pěknou 
naučnou stezkou pěšky. U jednotlivých zastavení jsme plnily 
zadané úkoly, přestože jsou určené převážně pro děti. Velmi 
jsme se pobavily, což dokazuje přiložená fotografie. 
  Výlet jsme zakončily občerstvením v místní restauraci s pří-
jemnou obsluhou, dobrým jídlem a krásným výhledem na 
jednu z nejkrásnější přehrad.
   Další, tentokrát pěší výlet jsme naplánovali na 20. června. 
Naším cílem byla přírodní zahrada a restaurace na Zdobíně. 
Počasí naší pěší procházce přálo. 

Stanislava Hlaváčková

                               Dámský klub připravuje!

                            Svatojakubský jarmark se blíží. 

27. července se zaplní náměstí K. J. Erbena stánkaři 
a pro návštěvníky místní  i z dalekého okolí se otevřou dveře všech miletínských památek.

 Ale nejenom to:

Ve Spolkovém domě si budeme moci prohlédnout 
ruční práce, obrazy a jiné výtvory našich spoluobčanů. 

Členky Dámského klubu se dlouho připravují, ale výstava není jen pro členy klubu. 
Můžete se připojit i vy a ukázat ostatním, co dovedete.

Neváhejte a připravte si na této výstavě svoji vlastní expozici.
Bližší informace vám ráda sdělí Mgr. Stanislava Hlaváčková, tel: 732 502 409
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Kluby a spolky

Poutní vycházka do miletínských lázní

   V neděli 19. května jsme se probudili do krásného 
slunečního rána. V dobré náladě jsme se sešli u miletín-
ské věže. 

   V půl 9 jsme v počtu 10 účastníků zazpívali píseň ke sv. 
Janu a vykročili vzhůru na Svatojánskou pouť do mile-

tínských lázní po naučné stezce K. J. Erbena. U bývalého 
popraviště jsme si odpočinuli, zazpívali část mariánské 
písně a pokračovali v cestě. Zastavili jsme u božích muk 
na lavičce a shlíželi shora na Miletín, který byl nádherný 
v jarních barvách a na sluníčku. Zazpívali jsme celou 
píseň Čechy krásné, Čechy mé.
  Příští odpočinek byl už nad lázněmi u Parama na la-
vičce. Pohled na Miletín byl též okouzlující, takže si 
zasloužil zazpívat naši hymnu a také slovenskou, poně-
vadž s námi putovali i slovenští rodáci. Pak už jenom le-
sem z kopečka, zastávka u skalky, na níž je kříž s ukřižo-
vaným Ježíšem a pamětní deska. Zazpívali jsme část 
písně Ježíši králi a brzy jsme stanuli u kapličky. 
   Kapličku jsme otevřeli, každý s něčím pomáhal a ve 
chvilce bylo venku 35 židlí, obětní stůl a vše bylo upra-
veno. A lidé se už scházeli. Bylo jich přítomno asi 60. Mši 
svatou přijel sloužit pan farář Grzegorz Puskiewicz s jáh-
nem Milošem Pourem. Mši svatou doprovázela malá 
dechová hudba Hořická dvanáctka řízená panem 
Josefem Svatým. Zvoneček na kapličce ovládal místní 
rodák Václav Machek. 
   Na vyčerpané poutníky čekal krámek pana Otty 
Laušmana s cukrovinkami a obsluha pivovarské zahrád-
ky Martin Hlavatý a Jan Kněžourek s jídlem a pitím. 

Ludmila Petříková

Z činnosti spolku SPCCH

   Dne 28. března  se uskutečnila výroční členská schůze 
spolku SPCCH. Za město Miletín nás přišla podpořit pa-
ní místostarostka Stanislava Hlaváčková. Předala nám 
zdravici od pana starosty.
   Hned po VČS proběhlo cvičení paměti, kterého se 
zúčastnila i veřejnost. Paměť s námi opět cvičila Stani-
slava Benešová z Nové Paky. Protože nás učila zajímavé 
techniky, dohodli jsme se v příštím roce pokračovat.
  Na krajské schůzi SPCCH byla zvolena místopřed-
sedkyní Lenka Jahelková.
   22. května byl předán za náš spolek vyšitý obrázek 
miletínské věže, který je věnován městu k 895 letům. 
Viz fotografie vpravo.
   Rekondice RS Jánské Lázně proběhne od 28. září do 5. 
října. Ubytování v Solafide, plná penze, akupunktura, 
banky, masáže, cvičení, možnost bazénu. Cena 3 600 Kč, 
doprava samostatná. Od 15. do 22. června se uskuteč-
nily rekondice v Kardia, Sloup v Čechách.   

 
    

   Krásné léto plné sluníčka, radosti a pěkných chvil.
Lena Jahelková
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Informace

    Pro letošní turistickou sezónu 
jsme pro turisty připravili nové vi-
zitky, a to ze Stezky K. J. Erbena, 
výroční vizitku k oslavám 895 let od 
první písemné zmínky o Miletíně   
a Turistický deník s náměstím Mile-
tína.
   Zakoupit si u nás v Mateřídoušce 
můžete nové hrnečky pro chvíle 
pohody na kávičku nebo čajík a pro 

sběratele pivní podtácky s fotem 
našeho současného a historického 
náměstí. 
  Zapojili jsme se do hry ,,Sestav si 
svůj svět“. Jedná se o naučnou sbě-
ratelskou hru, při které se sbírají 
magnetky z výletů a dovolených. 
Každý účastník si vytváří dekora-

tivní obraz, který může stále roz-
šiřovat.
  I v letošním roce pokračuje regio-
nální turistická hra „Toulky nejen 
Královédvorskem” s heslem: „Ne-
seďte u telky, vydejte se na toul-
ky!" Brožury s herním plánem si 
můžete vyzvednout zdarma u nás  
v infocentru Mateřídouška Miletín.

 Rita Nedělová

Stalo se v Mateřídoušce

 Město Miletín
vyhlásilo u příležitosti 895. výročí 

historicky první písemné zmínky o Miletíně
soutěž o ceny na téma

Miletín v minulosti, současnosti a budoucnosti
Soutěž je určena pro věkové kategorie: 

 děti 3–6 let, žáci 1.– 5. třídy, žáci 6.– 9. třídy, dospělí

Téma je možné zpracovat výtvarně, fotograficky, literárně nebo kombinací různých technik.
Do soutěže budou zařazeny práce označené jménem, adresou a kategorií 

a odevzdané v infocentru Mateřídouška nebo na městském úřadě do 

15. července 2019

Práce budou vystaveny a oceněny u příležitosti Svatojakubského jarmarku 27. července 
ve Spolkovém domě č. 5 v Miletíně.
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17. ročník přehlídky 
venkovských divadelních 

souborů
Konal se 5.–7. 4. a je úspěšně 

za námi. Přehlídky se zúčastnilo  
9 divadelních souborů. Pestrost 
vybraných textů a různorodost 
inscenací ocenila nejen porota, 

ale i diváci svým potleskem.
Pro účastníky přehlídky byla zajištěna prohlídka 

domku K. J. Erbena a Muzea českého amatérského 
divadla. Jelikož nám počasí přálo, někteří se vydali i na 
stezku K. J. Erbena. Večer se pak v příjemné atmosféře 
uskutečnilo posezení v novém baru za doprovodu živé 
hudby a zpěvu.

Na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad 
Jizerou porota nominovala inscenaci Létající snoubenky 
DS Zdobničan z Vamberka. Do Vysokého nad Jizerou 
doporučila i hru Labyrint srdce Jana Ámose v provedení 
KDO Dobrouč a také Dopis Vojína Caniveta, který 
nastudoval DS Heřman z Heřmanova Městce. 

Porota dále udělila několik čestných uznání a cen. 
Dvě z čestných uznání obdržely Růžena Kněžourková za 
roli Káči a Hana Kněžourková ml. za roli Evy v našem 
představení Zátiší s loutnou, jehož nejbližší repríza pro-
běhne 28. června od 18:30 v areálu koupaliště v neda-
leké obci Třebnouševes.

V sobotu 25. 5. se členové našeho souboru zúčastnili 
zahájení lázeňské sezóny v Lázních Bělohrad, a to v ro-
lích postav z dob založení Anenských lázní. 

Iveta Zavadilová ztvárnila pruskou hraběnku Annu     
z Asseburgu, která se zasloužila o vznik slatinných lázní, 
její doprovod hrála Jana Bartoníčková. Vladimír 

Kněžourek se představil jako bělohradský lékař Ludvík 
Hornov a Milan Lánský coby pražský průmyslník Dor-
mitzer, který koupil bělohradské panství od hraběte 
Aichelburga. Všichni na místo přijeli v kočáru, a jak 
můžete vidět na fotografiích, moc jim to slušelo.

Ještě před blížícími se prázdninami oslavíme zakon-
čení divadelní sezóny tradičním opékáním buřtů v Ro-
hoznici na hřišti 29. června od 17 hodin. 

Přeji vám krásné slunečné léto, spoustu skvělých zá-
žitků a ráda bych vás už teď pozvala na Erbenův diva-
delní podzim, který zahajujeme 12. října 2019 blázni-
vou komedií Michaela Cooneyho Habaďura aneb 
Nájemníci Jana Swana v podání DOS Dobrovodští 
kohouti z Dobré Vody.

Dagmar Fleglová

Divadlo

Divadelní soubor Erben
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Knihovna

Okénko do knihovny

 František Kožík (16. května 1909 – 5. dubna 1997) byl jedním z nejplodnějších českých autorů. Vytvořil přes stovku 
děl – románů, dramat, scénářů a rozhlasových her. Do paměti čtenářů se nejvíce zapsal svými historickými životo-
pisnými romány. Narodil se v Uherském Brodě, v Brně vystudoval práva a zároveň dokončil i konzervatoř a filozofic-
kou fakultu. Po dvou letech právnické praxe ho zlákal rozhlas. Nejprve se stal dramaturgem v Brně a později v Praze. 
Dramaturgii si vyzkoušel také u Československého filmu na Barrandově. 
   Do literatury vstoupil Kožík již ve třicátých letech minulého století. Prvotinou byly verše, 
ale vzápětí našel svůj pravý styl a vydal první životopisný román s názvem Největší z Pie-
rotů. Jeho hrdinou je francouzský mim českého původu Jean Gaspard Debureau (Jan 
Kašpar). Úspěch byl obrovský a již v tomto románu se projevil jeho talent spojovat his-
torické prvky s životopisnými událostmi významných osobností. Kožíkovým perem prošla 
během jeho dlouhého života řada známých historických postav: Karel IV., J. A. Komenský, 
Miroslav Tyrš, Josef Mánes, Eduard Vojan, Leoš Janáček a desítky dalších. 
  Životopisná tvorba má velký přínos v oblasti vzdělávání. Díky jeho snaze držet se co 
nejvíce faktů ze života osobnosti, jsou jeho romány nejen čtivé, ale pomohly polidštit 
učebnicové postavy. Oblíbenými se staly i příběhy ze současnosti pro dospělé i pro děti. 
František Kožík byl dvakrát ženatý. První žena byla herečka Zdena Švábíková, se kterou měl dceru Alenu, druhou 
manželkou byla redaktorka Olga Horáková. Zemřel v Praze 5. dubna 1997.                                              Alena Erbanová

  Pasování 
  Na začátku června prožili v knihovně žáčci 1. třídy ZŠ 
slavnostní chvíle. Za účasti rodinných příslušníků, zástupců 
školy a města proběhlo již tradiční Pasování na rytíře řádu 
čtenářského. Tentokrát přijala pozvání spisovatelka Zuzana 
Pospíšilová. Nejprve besedovala s většími dětmi o čtení,        
o knížkách, o práci spisovatelky a odpovídala na jejich zvída-
vé dotazy. Pak nastala slavnostní chvíle pro prvňáky a paní 

spisovatelka se ujala nejen slova, ale i meče a po důkladném 
prozkoušení znalosti písmenek a základů čtení je všechny 
pasovala na Rytíře řádu čtenářského. Děti na závěr složily 
čtenářský slib a za odměnu dostaly pamětní list a knížku. 

Burza
Tradiční burza starších vyřazených a darovaných knih letos 
začne již na začátku prázdnin. Zájemci se mohou těšit na 
zajímavé knihy jak pro děti, tak pro dospělé. 

  

PÁTRÁNÍ PO NEJSTARŠÍ KNIZE V MILETÍNĚ A OKOLÍ

K 895. výročí historicky první zmínky o Miletíně vyhlašuje knihovna velké pátrání. 
Nahlédněte do svých poliček s knihami, zda tam máte velmi, opravdu velmi starou knihu. Je 
možná v rodinné knihovničce, možná v zastrčené poličce na půdě? Může to být kniha pohá-
dek, příběhů, kuchařka, učebnice atd. Měla by být alespoň stoletá, ale pokud bude mít           
i mladší kniha nějaký zajímavý osud nebo je pro vás něčím vzácná, pochlubte se s ní. Rok 
vydání najdete buď na titulním listu nebo vzadu v tiráži. 

    Chcete-li se pátrání zúčastnit, přineste knihu do knihovny k zapůjčení 
a k okopírování titulního listu. 

    Pátrání bude ukončeno 30. září 2019. 
Přinesené exempláře budou vystaveny v knihovně. 

Majitel nejstarší nalezené knihy bude odměněn. 
Povídání o vítězné knize zveřejníme ve 4. čísle Sousedských listů. 

13
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ZKS miltex

Jak jsme slíbili v minulém vydání Sousedských listů, 
přinášíme vám pokračování historie objektu, kde se dnes 
nachází přádelna ZKS miltex s.r.o. Miletín, která vyrábí 
vysoce kvalitní vlnařské příze. 

Předešlé vyprávění jsme skončili v roce 1958, kdy zde 
začal působit národní podnik Tiba, bavlnářské závody, 
Dvůr Králové nad Labem, závod 06 Miletín. V té době byl 
n.p. Tiba jedním z největších sdružení, vlastnil 23 závo-
dů s celkovým počtem přibližně 9 600 zaměstnanců.     
V roce 1966 v miletínském závodě Tiby pracovalo 198 
osob a vyráběly se zde tkaniny, např. kapesníkovina.

V úterý 27. června 1967 došlo následkem silného      
a prudkého deště k zaplavení závodu, škoda tehdy 
dosáhla výše 200 000 Kčs (korun československých, pro 
vysvětlení menším čtenářům). Totéž se ještě opakovalo 
v daleko větším rozsahu v noci z pátku 21. na sobotu 22. 
července 1967, kdy vznikly další škody za 500 000 Kčs. 
Uvádí se, že při druhé záplavě voda dosáhla uvnitř ob-
jektu výše 0,5 metru a po ní zůstalo 10 cm usazeného 
jemného bahna. Týden trval nepřetržitý úklid. Za pomo-
ci všech zaměstnanců se podařilo dát do provozního 
stavu přípravnu a tkalcovský sál. Musela být předělána   
i celá elektrická instalace.

Článek „Potopa v Miletíně“

Pro ilustraci předkládáme dobový článek ze Zpravo-
daje Tiby, který popisuje první událost z 27. června 
1967.

Následující rok 1968 byl opět rušný díky nepříznivým 
politickým událostem, ale výroba běžela bez přerušení       
i přes prvotní nesouhlas s okupací republiky. Nutno po-
dotknout, že v závodě aktivně působila Závodní organi-
zace Komunistické strany Československa. Stále pokra-
čovala velká rekonstrukce objektu po záplavách. Podnik 
začal mít nedostatek pracovních sil, zejména v tkal-
covně, a to se nezměnilo ani v dalších letech. Proto bylo 
v miletínské Tibě v roce 1972 zaměstnáno 11 pracovnic  

z Polska, podobně se tak stávalo i v jiných podnicích po 
celé republice. Do výroby docházelo pracovat také 20 
důchodců. Stravování pracujících bylo tehdy zajištěno 
díky závodní kuchyni, jak ji můžete vidět na následu-
jícím snímku.

Kuchyně v roce 1972

Perlička pro zajímavost z běhu minulých událostí:      
V roce 1985 se umístila závodní jídelna na 1. místě          
v soutěži jídelen. Zřejmě se jednalo o soutěž v rámci 
podnikových provozoven.

Pro vykreslení představy o poměrech doby před 
zhruba 45 lety: v roce 1973 měl závod 217 zaměstnanců    
s průměrným výdělkem 1717 Kčs. O rok později to bylo 
197 zaměstnanců s průměrným výdělkem 1696 Kčs. 
Tento stav se dlouho výrazně nezměnil.

V 80. a 90. letech byly pořizovány nové automatizo-
vané výrobní stroje do přípravny i samotné tkalcovny. 
Zkušebna příze včetně odpovídajícího přístrojového 
vybavení byla uvedena do provozu v roce 1985. 

Do chodu tkalcovny zasáhla v roce 1987 další nepří-
jemná událost. Požár vznikl na střeše dílny a způsobil 
škodu ve výši 950 000 Kčs. V tomto roce byla dokončena 
výstavba vrátnice závodu. Pokračovalo se ve výměně 
starých úzkých tkalcovských stavů za nové široké stavy. 
Pro zajištění splnění ročního plánu chodili zaměstnanci 
na mimořádné pracovní směny v noci a v sobotu. 

V roce 1989 byla dána do provozu nová krytá skládka 
uhlí a nová kotelna s příslušenstvím. 

Jak zasáhly do provozu miletínského textilního závo-
du listopadové události v roce 1989? O tom si víc poví-
me v příštím čísle Sousedských listů.

  Květa Polášková

Historie objektu firmy ZKS miltex s.r.o. Miletín
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Vzpomínky

Jak jsme budovali koupaliště
Neobvyklé  horké  loňské léto, které dle odborníků bylo 

srovnatelné s rokem 1947, razantním způsobem rozvířilo vel-
kou diskusi o provozu koupaliště. Dle mého názoru je asi vhodné 
objasnit a připomenout si již historickou věc: jak se naše kou-
paliště rodilo a realizovalo. Je v provozu již 35 let.

Tato stavba byla, v té podobě otevřeného koupaliště s cirku-
lací úpravy vody, druhá v kraji. První ve Vamberku. Vodními 
plochami na koupání byly jen rybníky a požární nádrže. Návrh 
zbudovat toto zařízení byl velice odvážný a trochu laický, neboť 
nikdo nepředpokládal, co toto zařízení požaduje a co přinese li-
dem. Vzpomínám si na prohlášení a chválu o této stavbě vedou-
cího projekce Stavoprojektu Liberec, který konstatoval, co lidí se 
utopilo tím, že pro kluzkou šikmou plochu požární nádrže nedo-
plavali ke břehu.

Stavba byla rozdělena do 4 úseků. A to bazén, úpravna vody, 
vstupní hala a přivaděč vody. Jen s určitou přesností se vyčíslil 
náklad stavby, který  vystoupal na 6 mil. korun. Každý si asi lehce 
přepočítá, že dnešní náklad by se přibližoval ke 100 mil. korun. 
Stavba byla prováděna svépomocí v akci „Z“. Občané zdarma a s 
hrdostí ve víkendových brigádách pomáhali budovat. Nikdo jim 
za to pořádně nepoděkoval a tak si myslím, že jediné poděková-
ní bylo to vnitřní uspokojení, že dělali něco pro obec, pro společ-
nou věc. Něco pro zdraví našich potomků. 

Základní stavební činnost vykonávala stavební četa (jen dů-
chodci) v počtu od 8 do 12 osob. Subdodavatelé Tiba Slovany 
Dvůr Králové, Okresní stavební podnik Hořice, Zemědělské 
sdružení Valdice, JZD Nový směr Miletín aj. Generálním projek-
tantem byl Stavoprojekt Liberec. Pro tuto organizaci vypomá-
hali specialisté arch. Císař a specialisté vodohospodáři. Povole-
ní stavby vydával odbor výstavby a odbor vodního  hospodářství 
ONV Jičín. Při chronickém nedostatku stavebních hmot a zaří-
zení pro technologii je z dnešního pohledu až neuvěřitelné, že 

se stavba dokončila a zprovoznila. O tom, jak se sháněl materiál 
a zařízení pro technologii, by bylo na další dlouhé, třeba zajíma-
vé, ale někdy i trapné vypravování.

Před zahájením stavby se ve všech organizacích probíral, 
hodnotil, posuzoval záměr konat toto dílo. Snad největší podíl 
na prosazování měl tehdejší předseda národního výboru Jind-
řich Dubenecký. Jako stavební elév jsem musel rychle dostudo-
vávat vodohospodářské potřeby stavby. Zkušenosti, které jsme 
pracně získávali, pak od nás čerpali  v Milovicích, Pecce a jinde. 

Návrh na umístění koupaliště v tomto místě zvítězil nad ji-
nými lokalitami. Odborníky posouzeným zdrojem vody byl ryb-
ník Jordánek. Již tenkrát bylo známo, že snížení hladiny rybníka  
o 4,5 cm plně napustí bazén. V projektu byl navržen gravitační 
přivaděč. Z navrtané hráze by voda samospádem tekla až ke 
koupališti. Vzdálenost cca 1,5 km a hloubka uložení potrubí, při 
překonání terénního valu, by činila až 6,5 m a předpokládala 
velmi nákladné dílo. A tak byl schválen a proveden návrh s vyu-
žitím hlavníku melioračního potrubí plochy Penížku, které začí-
ná u rybníka Jordánek. Jelikož v melioracích a v obtoku Jordán-
ku bylo vždy poměrně dost vody, s vlastním propojením po-
trubí a Jordánku se nepospíchalo. Uprostřed pole vidíme pouze 
jímací objekt, odkud se voda přečerpává do jímky úpravny .

Je možné říci, že Miletín tato stavba razantně zviditelnila      
a zhodnotila. Dnes je však nutné zhodnotit, z hlediska správné-
ho hospodáře, jeho současný technický stav, možnosti moder-
nizace v souvislosti s kempem. Okolní obce dávají jasný příklad 
návratnosti investic a zisk z cestovního ruchu. Obrovská nabídka 
dostupných kvalitních nových stavebních materiálů a technolo-
gií umožňuje provedení různých oprav. Svým způsobem i toto 
zařízení je jímáním a zadržováním vody, které při současných 
klimatických podmínkách je významné.

Vladimír Kněžoutek

   V minulém čísle Sousedských listů jste si  
přečetli vzpomínku Bedřicha Haka na zážitky 
z roku 1989 a měsíců dalších. Napsali jsme 
tehdy, že každý dnes už dospělý jsme rok 
1989 prožívali s někým, někde, nějak. Šťast-
ně, nešťastně, pracovně nebo na mateřské 
dovolené, na vojně, možná i v zahraničí. Od 
té doby už letos uplyne celých 30 let. Krátká 
doba z pohledu historického, dlouhá na to, 
abychom zapomněli.

V únoru jsme se s Bédou Hakem domlu-
vili, že se ujme, jak on sám napsal, role před-
skokana. Po zveřejnění jeho vzpomínek už je 
zřejmé, že z toho nakonec něco bude. A byla 
by škoda, kdyby nebylo. Teď už to je na vás, 
čtenářích Sousedských listů, obyvatelích 
města Miletín a přilehlých obcí. Budete ná-

sledovat našeho předskokana a vrátíte se ve 
vzpomínkách těch 30 let zpět? Napište nám, 
co jste v měsících před sametovou revolucí  
a po ní dělali. Jak jste to prožívali? Co vám to 
dalo i vzalo? Co bylo tehdy důležité a třeba 
dnes už není? 

Očekáváme, že nám svoje příspěvky na-
píšete a doručíte je osobně do informačního 
centra Mateřídouška. Můžeme se domluvit 
a pomoci vám vzpomínky zachytit formou 
rozhovoru. Ti, kteří píší na počítači, zasílají už 
své povídání na adresu Sousedských listů: 

 novinymiletin@seznam.cz.
Na napsání máte dost času, uzávěrka  mi-

mořádného vydání je 10. října 2019. Začít 
ale samozřejmě můžete hned. Příspěvky si 
ukládáme, v říjnu je připravíme do tisku.

Koncem října vyjdou 
mimořádné Sousedské listy, věnované 

30. výročí sametové revoluce. 
Budou v nich vaše vzpomínky tak, jak 

nám je napíšete. Krátké či delší, s fotografií 
nebo bez ... tedy pokud nám je pošlete.

Věříme, že se v našem městečku, ve kte-
rém žije tolik skvělých podkrkonošských pís-
máků, najde mnoho těch, kteří vezmou tuž-
ku a papír, nebo sednou k počítači, a vzpo-
menou si: Jak to vlastně tenkrát v tom listo-
padu bylo? Nejenom já sama jsem to už 
udělala. 

A také věříme, že si takové vzpomínky vy, 
naši čtenáři, rádi přečtete. Vašich vzpomínek 
si vážíme a těšíme se na ně.

Iva Reichlová

Zavzpomínejte na rok 1989  
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Málokterý venkovský region se může pochlubit 
takovou koncentrací drobných kamenných památek, 
umístěných v zastavěném prostoru i ve volné krajině, 
jako české Podkrkonoší. O Podzvičinsku či dokonce         
o Miletínsku samotném to platí doslovně. A není to jen 
tím, že naše krajina je bohatá na kvalitní pískovec a v ne-
dalekých Hořicích sídlí věhlasná sochařsko-kamenická 
škola s dlouholetou tradicí. Svědčí to i o zbožnosti našich 
předků a naší úctě k zanechaným památkám a nemovi-
tému kulturnímu dědictví vůbec. V obvodu bývalé mile-
tínské farnosti se díky tomu dodnes zachovaly více než 
tři desítky volně stojících kamenných Božích muk, 
prostých křížů i bohatě vypravených soch světců. A vět-
šinu z nich si připomeneme v následujícím seriálu.

Socha svatého Jiří
Po velkém požáru Miletína byla uprostřed náměstí    

v roce 1853 vybudována centrální pískovcová kašna, 
ozdobená ve svém středu chrličem v podobě mořské 
panny. Mnoha občany byla tato figura považována za 
nevkusnou, nadlesní Hrdlička o ní ve svých zápiscích 
mluvil jako o „mořské potvoře“, přesto však na kašně 
vydržela téměř 40 let. 

Změna nastala až po roce 1891, kdy farář Jan 
Kamarýt odkázal městu částku 300 zlatých k tomu, aby 

byla kašna ozdobena vhodnou plastikou znázorňující 
městský znak – sv. Jiří na koni s drakem.

Miletín získal sv. Jiří do svého znaku pravděpodobně 
od svého pána Jiřího z Valdštejna. Nalezneme jej poprvé 
na nejstarší známé městské pečeti z roku 1564.

 Mučedník Jiří (†303) pocházel z urozené rodiny a stal 
se důstojníkem římského vojska. Za obhajování křesťan-
ské víry byl mnohonásobně týrán a nakonec popraven. 
Jeho život je opředen mnoha legendami, nejznámější je 
pohádkový motiv záchrany princezny před drakem, 
který je však alegorií na boj dobra se zlem a prosazování 
křesťanství. 

Svatý Jiří je patronem mnoha profesí, např. vojáků, 
jezdců, kovářů, bednářů, rolníků, horníku nebo pocest-
ných. Chrání koně a dobytek před nemocemi, morem, 
uštknutím nebo horečkou. Jako svého patrona jej pou-
žívá řada států a měst. 

Nadšeným sběratelem předmětů s motivem sv. Jiří 
byl i arcivévoda František Ferdinand d´Este. 

Své návrhy na zhotovení nové sochy pro Miletín za-
slali např. sochař z Pecky Jan Kühn nebo profesoři 
hořické sochařsko-kamenické školy Josef Jiříček a Moric 
Černil. 

Zajímavostí může být, že profesor Moric Černil plá-
noval využít figuru draka jako vodní chrlič.

Kamenné památky Miletínska

Miletínské památníky 

 Socha krátce po umístění na kašnu v létě 1892
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O pouti v roce 1965

Dílo bylo nakonec svěřeno hořické dílně sochaře 
Josefa Černého. Hotová socha z doubravského pískovce 
byla na kašnu usazena 6. srpna 1892 a v neděli 11. září, 
během celodenních oslav desátého výročí vzniku 
hasičského sboru, vysvěcena. Celkové náklady dosáhly 
sumy 650 zlatých.

Socha představuje sv. Jiří na koni s kopím, jímž bojuje 
s drakem. Stojí na obdélníkovém soklu zakončeném 
profilovanou římsou. Na severní straně podstavce je 
rytý letopočet vzniku 1892, na jižní straně jméno autora 
„J. F. Černý z Hořic“. Jiné nápisy zde nejsou. Výška sochy  
i s podstavcem dosahuje čtyř metrů.

Jak šel čas
1915 Socha byla opravena.
1928 Dělníci při odstraňování zimního bednění kaš-

ny urazili sv. Jiří levou ruku a jeho koni ucho a levé kopy-
to. Téhož roku byla provedena úplná oprava.

1934 Po vybudování městského vodovodu ztratila 
kašna svůj původní účel a byla přeměněna na květinový 
záhon.

1948 V říjnu byla kašna rozebrána a Sv. Jiří zůstal stát 
osamocen.

1952 S ohledem na nedávné rozšíření silniční křižo-
vatky byla socha v září přestěhována o několik metrů 

severozápadním směrem, do jedné osy s pomníkem    
K. J. Erbena a mariánským sloupem.

1953 Sv. Jiří byl spojen s Erbenem kamenným obrub-
níkem a květinovými terasami. Tak obě kamenné pla-
stiky zůstaly až do roku 1991, kdy byly opět rozděleny.

1991 Proběhla též rekonstrukce zanedbané a časem 
značně poškozené jezdecké sochy. Restaurátor Jiří Kaš-
par její povrch očistil a konzervoval, chybějící části (ruku 
s kopím, kopyto vzpínajícího se koně) rekonstruoval.

1992 Socha byla prohlášena za kulturní památku.
Od poslední ucelené opravy v roce 1991 byla socha 

znovu několikrát poškozena. Nejprve koni odpadla uz-
da, v říjnu 2004 následkem opilecké výtržnosti přišel sv. 
Jiří o kopí i s kusem ruky. V létě 2006 proběhla neodbor-
ná nouzová oprava. Další útok vandalů přišel v květnu 
2014, od té doby schází mučedníkovi celá levá paže. Na 
důkladnou rekonstrukci tato památka zatím stále čeká.

Jan Hlavatý

Prameny a literatura: 
Státní okresní archiv Jičín, Archiv města Miletín: 
Kronika Miletína, města a okolí. Svazky V a VI (Josef Špringer)
Kronika města Miletína 1849–1930 (J.N. Lhota a pokračovatelé)
Pamětní kniha 1939–1952 (František Kučera)
Kronika města Miletína 1953–1983 (František Kučera, Alois Kněžourek)
Dokumentace Městského úřadu Miletín
Rulíšek, Hynek: Slovník křesťanské ikonografie. Nakladatelství Karmášek, 2006
Fotografie: Emil Andres, Jaroslav Šulc a autor

Miletínské památníky 
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Svatojakubský jarmark
27. července 2019
od 9 do 18 hodin

náměstí K. J. Erbena, Miletín

V letošním roce oslav s bohatším programem 
a zajímavými možnostmi občerstvení i nákupů ve stáncích.

Jako obvykle zakoupením vstupenky na jarmark získáme zdarma vstup 
do Muzea amatérského divadla, zámeckého parku, klášterních sklepů, 

miletínské věže i rodného domku K. J. Erbena.
Ve spolkovém domě č. 5 bude k vidění výstava ručních prací a obrazů našich spoluobčanů 

a také výsledky soutěže Miletín v minulosti, současnosti i budoucnosti.
V Pivovarské zahrádce zahraje Hořeňák z Bělohradu, Gallileo jazz band a The Golden Sixties 

z Hradce Králové. O přestávkách nás potěší módní přehlídky dobového oblečení 
Jilemnického spolku paní a dívek.

Prohlédneme si zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici 
a podíváme se na vystoupení skupiny scénického šermu REGO z Vrchlabí.

Pozvěte své příbuzné a známe a přijďte se pobavit.

 Pracovní doba na úřadě
Vzhledem k neustále narůstající 

státní byrokracii byl pan starosta nucen 
snížit počet hodin pro veřejnost.

Pamatujte tedy na to, že ve čtvrtek je 
na úřadě zavřeno. Otevřeno je takto:

 Po    6.00 - 17.00 hod.
 Út    6.30 - 14.30 hod.
 St    6.30 - 16.00 hod.
 Čt        ZAVŘENO
 Pá    6.30 - 13.00 hod.
Polední přestávka 11.00 - 11.30 hod.

Osvědčení o úspoře emisí
Díky tomu, jaký máme ve městě za-

vedený systém tříděného odpadu a re-
cyklace, jsme v roce 2018 uspořili emise 
CO₂, ekv. 47,998 tun a energie 1403829 
měrných jednotek. Město Miletín tak 
získalo Osvědčení o úspoře emisí od 
společnosti EKO-KOM a.s. Praha.

„Nová sokolovna”
Jak jste už jistě zaregistrovali, naše 

sokolovna dostala nový kabát. A oprav-
du jí sluší. Po mnoha žádostech o dota-
ce jsme nakonec uspěli a ke krásnému, 
všemi obdivovanému trávníku na fot-
balovém hřišti přibyla i vyfešákovaná 
budova. Teď už se budeme těšit na op-
ravenou běžeckou dráhu kolem hřiště   
a další postupné vylepšování budovy 
hospody Na hřišti, kempu a koupaliště.

Dobrovolní hasiči si splnili sen
13. dubna mnozí z nás využili mož-

nosti nahlédnout do nově zrekonstruo-
vané hasičské zbrojnice. Starosta, zá-
stupci HZS Jičín a Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska slavnostně přestřihli 
pásku a hosté si prohlédli šatny, zase-
dačku, sociální zařízení a další vylepšení 
zbrojnice. 

Obec Tetín vás zve! 
Posvícení na Vlkanově

Sobota 14. září 2019 
Bude připraven zábavný program 

pro děti i dospělé. K poslechu zahraje 
kapela, pochutnáte si na výborném gri-
lovaném masíčku, popijete miletínské 
pivečko. Těšíme se na Vás!

Průvodcovské služby 
miletínskými památkami
Rodný domek K. J. Erbena 

Klášterní sklepy 
Muzeum 

českého amatérského divadla 
Prohlídku je třeba si objednat 

telefonicky. 
Milan Lánský tel: 739 461 994 

Mgr. Alena Bendová tel: 737 360 228
Po-Ne v 10:00 a ve 14:00

Polední přestávka 11-13 hod. 

Novinky a pozvánky na akce
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Pozvánky

  O posledním prázdninovém ví-
kendu, tj. od 30. 8. do 1. 9., dojde na 
pravidelné setkání s přáteli z part-
nerské obce Großstöbnitz. 
  Po naší loňské návštěvě v Němec-
ku, kdy se nám podařilo skomírající 
družbu mezi sportovními kluby roz-
šířit o další partnery, především pak 
o mladé hasiče, a kdy jsme strávili tři 
příjemné dny v Großstöbnitz, stojí 
před námi příjemný úkol: zhostit se 
neméně kvalitně pořadatelské role 
a vytvořit atmosféru, která zaujme 
všechny zúčastněné. 

   Naši přátelé přijedou během pá-
tečního odpoledne a po menším 
občerstvení a následném ubytování 
je v plánu setkání na hřišti. U volné 
zábavy plánujeme změřit doved-
nosti v úvodní disciplíně, šipkách. 
  V sobotu dopoledne máme nejen 
pro naše přátele připraven výlet do 
nedaleké královédvorské zoo. Po 
návratu ze zoo se naši hasiči po-
chlubí zrekonstruovanou hasič-
skou zbrojnicí, zázemím a vozovou 
technikou.
  Během dopoledne plánujeme 
uspořádat turnaj v nohejbale.
  Hlavní měření sil nastane v odpo-
ledním programu, kdy proběhne 
fotbalový zápas mezi oběma týmy. 
   Své umění nám předvedou mile-
tínské mažoretky a roztleskávačky   

z Großstöbnitz. Následovat budou 
soutěže v hasičských zdatnostech: 
útok a hry s brannou tematikou. 
   Večer strávíme opět při společné 
zábavě v restauraci Na hřišti.
   Tento letmý program může doznat  
změn, neboť na obou stranách pro-
bíhají jednání o možnosti rozšíření 
přátelství o další sportovní oddíly 
(volejbalisté, stolní tenisté). Sleduj-
te proto vývěsní skříňku fotbalové-
ho oddílu, plakátovací plochy a we-
bové stránky města Miletín.

Ondřej Machačka

 

Blíží se setkání s našimi německými přáteli



20

Historie

Kdo byl kdo v Miletíně

   V roce 895. výročí historicky první zmínky     
o Miletíně jsme uvítali nový nápad Mgr. Jana 
Hlavatého postupně připravit seriál o v minu-
losti významných osobnostech města Miletín. 
Jistě se rádi seznámíte s těmi, kteří se spolupo-
díleli na historii našeho města.
  Na starých fotografiích nám tento nový seriál 
připomene tváře těch, kteří již dávno nejsou 
mezi námi, ale jejichž jména a osudy jsou 
součástí miletínské historie. Nejprve si napříč 
uplynulým stoletím připomeneme miletínské 
učitele.

    1. Učitelský sbor v Miletíně v roce 1889
        (archiv muzea v Miletíně)

      Zleva:
      František Horák (1858–1929)
      Adolf Řehák (1866–1929)
      řídící učitel Josef Bidlo (1848–1929)
      Josef Síbr (1865–?)
      František Freiberk (1859–1925)

Josef Bidlo byl koncem 19. století jedním      
z nejpřednějších a nejrespektovanějších 
představitelů veřejného života v Miletíně. Narodil se v Lipolticích, učit začínal v Hořičkách, ale již v roce 1867 přišel jako 
podučitel do Miletína. Zde již zůstal, v Miletíně učil po 40 let, od roku 1878 až do odchodu na odpočinek jako řídící učitel. 
Po stejnou dobu působil též jako varhaník a ředitel kůru, spoluzakládal Občanskou besedu i Občanskou záložnu, byl 
členem divadelního spolku Erben atd. Od roku 1933 nese jedna z miletínských ulic jeho jméno-právě tam, v domě čp. 297 
trávil poslední léta svého života. Od roku 1952 je zde mateřská škola.

František Horák pocházel ze Skřivan, učit začínal ve Stěžerách a Nechanicích, v letech 1882–1894 žil a učil v Miletíně, 
odkud odešel jako řídící do Nepasic. V Miletíně se však oženil a v roce 1927 se sem na penzi opět vrátil. Na fotografii má 
na čamaře připnut rakouský Civilní záslužný kříž: obdržel jej během svého působení ve Stěžerách za záchranu tonoucího 
chlapce. Zajímavostí může být rovněž to, že Horákova dcera Marie (1887–1967), provdaná Ferbasová, byla tetou popu-
lární filmové herečky Věry Ferbasové.

Adolf Řehák pocházel z Mezihoří, do Miletína přišel z Babic v roce 1888, již po dvou letech však odešel do Hořic. Byl 
talentovaným grafikem a kresličem map. Později působil v Mladé Boleslavi a poté až do konce života v Jaroměři.

Josef Síbr, rodák z Kalu, přišel do Miletína v roce 1889 z Hněvčevse, v Miletíně působil do roku 1907, než odešel do Hořic. 

František Freiberk pocházel z Kladiny u Pardubic, do Miletína nastoupil jako kandidát učitelství v roce 1880. V roce 1897 
odešel do Hořic, kde působil až do konce života.

Příště: Učitelský sbor v roce 1935
Jan Hlavatý
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Hasiči z Rohoznice to dokázali
V sobotu 11. května se na hřišti v Rohoznici konaly 

okrskové závody mužů, žen a dětí v požárním útoku. 

Krátce po desáté hodině si rozlosovala družstva svá star-
tovní čísla. Celkem nastoupilo 10 mužských, 5 ženských a 3 
dětské kolektivy. S číslem 1 celou soutěž odstartovaly domácí 
ženy, které se účastnily po 7 letech. Dramatické a smolné 
okamžiky přineslo hned několik nezdařilých pokusů s roz-
pojením hadice na rozdělovači. Po prvním kole vedlo druž-
stvo mužů z Rohoznice a ženy z Lukavce.

Přestávku vyplnili svoji ukázkou nejmenší špunti z Mile-
tína v požárním útoku s překážkami a sklidili veliký potlesk.

Do druhých pokusů nám nastoupila družstva se snahou 
vylepšit si časy a většině se to povedlo.

Začal boj o každou desetinku. Do boje mužů Rohoznice A  
s Rohoznicí B zasáhlo vydařeným pokusem družstvo z Mi-
letína. Podobná situace nastala i v soutěži žen a přineslo nám 
to i veliké napětí až do posledních pokusů. A jak to dopadlo?              

 
Výsledková listina

Muži    Ženy
1. Rohoznice  A   1. Rohoznice  
2. Miletín mladší   2. Miletín                      
3. Rohoznice B                            3. Želejov-Borek        
4. Vřesník                               4. Lukavec                   
5. Borek-Želejov fešáci  5. Červená Třemešná     
6. Tetín                                        
7. Červená Třemešná
8. Lukavec 
9. Miletín starší 
10. Želejov-Borek ml. 
Závěr patřil našim mladým hasičům. V soutěži si to roz-

daly kolektivy Rohoznice a Miletína. Žáci z Miletína dosáhli 
času 20,94 s  a zaslouženě vyhráli před Rohoznicí 25,15 s.

Na závěrečném vyhlášení, kde vítězná družstva přebírala 
poháry, nás malinko zkropil déšť, ale to nám neubralo na 
dobré náladě. Odměnili jsme i naše nejmenší medailemi       
a sladkostmi.

Závěrečné poděkování patří všem zúčastněným druž-

stvům hasičů a hasiček, dále členům SDH Miletín za dopravu 
vody. Občerstvení nám připravili členové KČT Rohoznice, 
gulášek navařil Jarda Dulínek a hudební doprovod zajistil DJ 
Brácha. Všem bych chtěl poděkovat.

Příští rok se sejdeme na Vřesníku.
                                                Okrskový starosta Láďa Dufek

Rohoznický Darmošlap 
V sobotu 6. dubna se již od časného rána trousila řada 

turistů do turistické klubovny k 11. ročníku našeho pochodu. 
Díky vydařenému počasí začínalo být u startu těsno a hřiště 
se zcela zaplnilo auty. Každý si určitě vybral trasu dle své 
zdatnosti od 8 do 35 km. Trasy vedly naší podzvičinskou 
krajinou. Nezapomněli jsme ani na cyklisty, pro které byly 
rovněž vyznačeny trasy.

Pochod navštěvují převážně stálí turisté, kteří se sem rádi 
vracejí, ale zavítá k nám i řádka nových turistů. Letos jsme 
přivítali i početnou 20člennou výpravu z KČT Mladá Boleslav.

Všichni si rádi pochutnali na čerstvých koláčcích, které 
naše hospodyňky Zdena Dufková a Věra Trejbalová napekly   
z 20 kil mouky. Jen se po nich zaprášilo. 

Není se čemu divit, vždyť pochod navštívilo rekordních 
965 účastníků.

Ladislav Dufek

Co se dělo v Rohoznici

Pozdrav od sousedů
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Střípky od pramene Trotiny

„Babinec“:  Od 1. ledna se setkává dámský klub „Ba-
binec“ na Trotině. Vždy první čtvrtek v měsíci ve spole-
čenské místnosti v budově OÚ Trotina. Dámy, jste 
srdečně zvány. 

23. března proběhl první turnaj „Pinec-cup Trotina 
2019“ ve stolním tenise. Vítězem se stal pan Ondřej 
David s pěti vítězstvími a nejlepším skóre. Turnaje se zú-
častnilo sedm hráčů. Věříme, že na podzim jich bude víc. 

14. dubna proběhl 3. seminář „Jóga–víc než cvičení“, 
kde jsme si s lektorkou Dankou Pešovou nejen pořádně 
protáhly tělo a zklidnily mysl, ale také nahlédly do zá-
kladů ayurvédy, indického učení jak zdravě žít. Čtvrté 
setkání se konalo 9. června a na páté se můžete těšit na 
podzim. 

Díky dotaci z KHK jsme vyměnili osvětlení v budově 
OÚ za úsporné LED osvětlení a také jsme zrenovovali 
parkety v tělocvičně a společenské místnosti. Pánové 
Josef Pixa a Radek Seifert udělali krásnou dlažbu pod 
kamna. Přijďte se podívat a zacvičit si. 

25. května se uskutečnila brigáda, čištění obecní ná-
drže. Všem, kdo přišli, moc děkujeme. Škoda jen, že nás 
nebylo víc. Odpoledne jsme si s dětmi opekli buřty.

Volby do parlamentu EU vyhráli na Trotině Piráti.
Obec koupila nový malotraktor VARI IV GLOBAL+ 

ANV-400 (motor GSV 190), štěpkovač VARI Rapido Plus, 
ocelový kartáč B-35 VEDEX a tlakovou myčku VARI 
W3000V.

Co se chystá?
9. září  schůze zastupitelstva obce
14. září Posvícenské posezení na Trotině
Výměna starých lamp veřejného osvětlení za LED 

lampy (dotace KHK), nátěr oken na budově OÚ, nový 
chodník v obci.

Sledujte www.obec-trotina.cz nebo https://www.fa-
cebook.com/pramen.trotiny

Jana Saifrtová 
starostka Trotiny

Pozdrav od sousedů

NABÍDKA PRO VÁS!

VÍCEÚČELOVÁ MÍSTNOST (TĚLOCVIČNA) na Trotině

Zrekonstruovaná malá tělocvična nabízí prostor pro cvičení, stolní tenis (máme dva stoly), 
besedy a další akce. Pokud máte zájem vést nějaké pohybové nebo sportovní aktivity 

a hledáte prostor, přijďte se podívat k nám. Možnost pořádání víkendových seminářů 
a workshopů. K dispozici také společenská místnost  s malou kuchyňkou. 

Vhodné prostory i pro příměstské tábory a prázdninová setkání. 
V blízkosti dětské hřiště, vodní nádrž, les. Obec je klidná a leží stranou od frekventované komunikace.

Více informací na tel: 725 081 225 nebo e-mail: trotina.urad@tiscali.cz
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V dubnu skončily okresní soutě-
že stolních tenistů a my Vám přiná-
šíme hodnocení uplynulé sezóny.

Začneme tím nejpříjemnějším,    
a tím je družstvo dorostu.

Soňa Petrová a Filip Kozák vybo-
jovali 3. místo v okresním kole do-
rostu. Nestačili pouze na suverénní 
Chomutice a 2. Butoves. Nechali ale 
za sebou týmy Hořic, Nové Paky       
a Lázní Bělohrad.

Do okresního přeboru mužů za-
sáhla čtyři družstva z našeho města.

Družstvo A
Naše A družstvo hraje pravidelně 

nejvyšší okresní třídu. 
Bohužel, týmu se sezóna moc 

nevyvedla, skončil na posledním se-
stupovém místě. 

Je však možné, že se v soutěži 
zachrání na úkor jiného týmu, který 
se přihlásí do krajské soutěže. 

V družstvu se vystřídali tito hráči: 
Daniel Rychtera (51,3%), Aleš No-
vák (47,1%),  Roman Plecháč 
(17,2%), Soňa Petrová (4.4%) a za-
skakující Jan Balihar, Luboš Portík, 
Ladislav Fof, Marek Drahonínský, 
Michal Řehák a Tomáš Kozák.

Regionální přebor muži 1. třída      
1. TJ Sokol Chomutice A   
2. TJ Jiskra Hořice B   
3. TJ Sokol Libáň A   
4. TJ Sokol Radim    
5. TJ Nová Paka C   
6. TJ Lázně Bělohrad B   
7. TJ Jičín C    
8. TJ Sokol Nemyčeves B    
9. TJ Sokol Stará Paka C  
10. TJ Jiskra Nový Bydžov B  
11. TJ Sokol Lány A   
12. SK Miletín A

Družstvo B
B družstvo hrálo druhou nejvyšší 

okresní soutěž a bohužel si nevedlo 
o moc lépe. Také mu patří poslední 
příčka v tabulce. Za B tým hráli tito 
hráči: Dezider Rezmuves (64,2%), 
Karel Hladký (51,8%), Miloš Petr 
(42,5%) a Luděk Černík (13,2%), za-
pojili se Tomáš Kozák, Ladislav Fof, 
Jan Balihar, Luboš Portík, Jan Hátle  
a Michal Řehák.

Regionální přebor muži 2. třída
1. TJ Nová Paka D   
2. TJ Sokol Chomutice B   
3. TJ Sokol Železnice A  
4. TJ Sokol Valdice B   
5. TJ Sokol Lány B   
6. TJ Sokol Rovensko p.T.  A  
7. TJ Sokol Úbislavice A   
8. TJ Sokol Kopidlno A  
9. TJ Lázně Bělohrad C  
10. TJ Jičín D    
11. TJ Sokol Nemyčeves C    
12. SK Miletín B

Družstva C a D
C a D družstva hrála v nejnižší pá-

té soutěži. C družstvo ve složení Ro-
man Rais (85,7% nejúspěšnější hráč 
této třídy), Ladislav Fof (74,6%), Jan 
Balihar (70,9%), Michal Řehák 
(70,5%), Luboš Portík (61,2%) vybo- 
jovalo postup z 2. místa a doprovo-
dí vítězné Chyjice do vyšší třídy. 

D tým uzavřel na velice solidním 
5. místě první polovinu tabulky ve 
s ložen í :  Marek  Drahonínský 
(73,7%), Tomáš Kozák (57,5%), Vla-
dimír Kněžourek (40,0%), Petr Šo-
tola (37,3%). Lavička Jan Hátle, Lu-
káš Lang, Filip Kozák a Milan Kozák.

Regionální přebor muži 5. třída       
1. PINGO Chyjice A     
2. SK Miletín C    
3. TJ Sokol Rovensko p. T. C      
4. TJ Sokol Radim B     
5. SK Miletín D   
6. TTC Slatiny    
7. TJ Sokol Popovice B    
8. TJ Třešňový květ Žlunice B  
9. PINGO Chyjice B   
10. TJ Lázně Bělohrad F
Do příští sezóny, která začne kon-

cem září, stolní tenis opět přihlásí 
jedno dorostenecké družstvo a čty-
ři mužské týmy. Trénovat by se mělo 
od srpna. 

Co můžeme dále o stolním tenise 
prozradit? Poslední květnový den 
proběhla schůze, na které byl zvo-
len nový výbor na nadcházející čtyř-
leté období ve složení: Ladislav Fof , 
předseda, Daniel Rychtera, místo-
předseda a Aleš Novák, hospodář. 

A v neposlední řadě bychom vás 
chtěli už teď, sice trochu předčasně, 
ale přece, a proč ne, pozvat na tra-
diční vánoční turnaj, který pořádá-
me pro neregistrované každoročně 
v naší sokolovně, tentokrát v termí-
nu 21. prosince 2019. 

Roman Rais

Od zeleného stolu

Stolní tenis
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V pátek 31. května v odpoledních 
hodinách se do areálu kempu Na Vy-
hlídce a koupaliště v Miletíně začaly sjíž-
dět kolektivy mladých hasičů okresu Ji-
čín, aby zde zúročily celoroční snažení     
v jarní části okresního kola celostátní 
hry Plamen, která následuje po okres-
ním Závodu požárnické všestrannosti, 
konaném na podzim. 

V této části okresního kola mladí ha-
siči změřili své síly v disciplínách štafeta 
dvojic, štafeta CTIF, štafeta 4x60m pře-
kážek, požárním útoku CTIF a klasickém 
požárním útoku. Každoroční maratón 
začal v pátek po 17. hodině a trval do  
neděle 2. června odpoledne. Soutěže se 
účastnilo celkem 14 družstev mladších 
žáků, 18 družstev žáků starších, 4 druž-
stva dorostu a 22 dorostu jednotlivců.

Ve starších žácích se nejlépe na vr-
chol sezóny připravilo družstvo z Lužan 
před družstvy z Holovous a Vrchoviny. 
První dvě družstva budou třetí víkend 
na Trutnovsku reprezentovat jičínský 
okres na krajském kole. Naše družstvo 
starších skončilo na místě 6., byť aspiro-
valo na bednové umístění. Ale nejdříve 
neposedná pusa velitele v požárním ú-
toku CTIF a poté zranění na štafetě 
4x60m je o tuto šanci připravily. Škoda, 
že se nepodařilo zopakovat úspěch 
našeho družstva z roku 2007, kdy na 
stejném místě postoupilo do krajského 
kola z prvního místa. Ale tehdy pocho-
pili všichni členové a všichni jejich ro-
diče, že nám jde o hodně a podle toho 
se také zachovali. Velitel a nejen velitel 
pochopil, že když se nemá mluvit, tak se 
prostě mluvit nemá! A žádné proč? 

V kategorii mladších žáků zvítězilo 
družstvo z Vrchoviny, před družstvy       

z Lužan a Holovous. Je vidět, které ko-
lektivy v současné době hrají na Jičínsku 
prim. Naše družstvo, částečně složené  
z dětí přípravky, se umístilo na 11. mís-
tě. Pro mladší a starší žáky maratón, kte-
rý byl v sobotu večer doplněn očekáva-
nou diskotékou slavného DJ Bráchy, 
skončil v neděli ráno slavnostním nástu-
pem a vyhodnocením nejlepších kolek-
tivů.  

Pro pořadatele a rozhodčí maratón 
pokračoval vesele dál okresním kolem 
požárního sportu dorostu. Družstva se 
utkala v disciplínách štafeta 4x100m 
překážek, 100m překážek jednotlivců, 
požárním útoku a v ne zrovna oblíbe-
ném testu. Jednotlivci se utkali ve 100m 
překážek a dvojboji. V kategorii doros-
tenců do krajského kola postoupilo 
naše družstvo ve složení Jan Korda, 
Alexandr Malík, Matěj Nydrle, Šimon 
Hak, Štěpán Laušman, Michal Malý, Voj-
ta Pour a Josef  Festa z Rohoznice. V ka-
tegorii dorostenek postup vybojovalo 
družstvo ze Slatin, jehož členkou je i na-
še Káťa Štěrbová. 

To byl maratón účastníků, ale mara-
tón pro pořadatele začal podstatně 
dříve a skončil podstatně déle. Hlavní 
pořadatelé Marcela Svobodová a David 
Pour strávili neskutečnou fůru času zaři-
zováním, sháněním a hlavně připravo-
váním areálu na tuto vrcholnou akci 

okresu Jičín. Podle krokoměru nachodili 
za víkend společně na 70 km, no o cho-
zení asi nemůže být řeč, řekl bych asi tak 
indiánský běh. 

O skoro 500 účastníků a jejich chutě 
se vzorně staralo 15 dobrovolníků z řad 
rodičů, v technické četě do úmoru na 
nemilosrdném sluníčku dřelo 5 odváž-
ných z řad SDH v čele s velitelem Tomá-
šem Trnovským, nad regulérností sou-
těže bdělo 25 rozhodčích v čele s hlavní 
rozhodčí Romanou Steinerovou.

Všichni tito lidé, kteří byli ochotni vě-
novat pěkný kus svého volna jiným, to 
dělali bez nároku na odměnu. Tak jako 
všichni rozhodčí na všech hasičských zá-
vodech to dělají většinou za tzv. rozhod-
covský trojplat: párek+pivo/limo+káva 
nebo čaj. Zrovna tak jako všichni vedou-
cí a trenéři hasičského potěru to dělají 
zadarmo! A ne co běží i po Miletíně, že 
jsou za to placeni. Osobně se „cizími“ 
dětmi zaobírám celých 25 let a neviděl 
jsem za tu dobu ještě ani  floka.  

Proto všem pořadatelům, kioská-
řům, maníkům v technické četě a roz-
hodčím putuje velký dík. Všech si SDH 
Miletín velmi váží a smeká před nimi. 
Rádi bychom jmenovali všechny po-
mocníky, kteří přispěli nemalou měrou 
ke zdaru akce, ale bohužel tolik místa     
v Sousedských listech asi nemáme.

Poděkování putuje městu Miletín    
a SK Miletín. Na tuto akci poskytly areál 
hřiště, kempu a koupaliště. 

Jen škoda, že sportovní areál pod so-
kolovnou je udržován a zvelebován té-
měř už jen pro jeden sport. Atletická 
dráha, kde se měly odehrát štafetové 
běhy, je na jedné straně nemálo podob-
na našim okreskám a na druhé straně 
přerušena pásem betonových dlaždic. 
Proto byli pořadatelé nuceni použít       
k vytyčení drah okraje hřiště. Bohužel, 
tyto dráhy skýtaly pro závodníky nemá-
lo nebezpečenství v podobě dolíků, ob-
rubníků a k večeru i trávníku pokrytého 
rosou. Nejeden závodník to poznal na 
vlastní kůži. Domácí nevyjímaje.

                       Bedřich Hak
Fotografie Iva Reichlová

Mladí hasiči

Hasičský maratón v Miletíně
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Odezva na Hasičský maraton

Mladí hasiči

Sportovní areál neslouží jen fotbalu
  Autorem článku na str. 24 je Béďa Hak, 
kterého znám celý život: Je to můj spo-
lužák, byli jsme spolu také na vojně       
a velice dobře se známe. Právě proto 
jsem přesvědčen, že svým příspěvkem 
chtěl hlavně upozornit na to, že atle-
tický ovál na hřišti je ve špatném stavu, 
což je naprostá pravda. 
  Ovál si skutečně zasluhuje generální 
opravu. Nabízejí se tři varianty: První je  
vybudovat zde umělý povrh. To je veli-
ce drahé, cca 6 miliónů korun. Využití 
oválu by bylo spíš zanedbatelné, je ur-
čitě nesmysl jít touto cestou. Druhá va-
rianta je nejlevnější, ovál zatravnit. 
Údržba by byla jednoduchá včetně kro-
pení, které tam je již nainstalováno. To 
je ale varianta nepřijatelná pro oddíl 
Mladých hasičů, kterým tráva nevyho-
vuje. Je zde tedy třetí varianta, škváro-
vý ovál zgenerálkovat. 
  Byli jsme se s Marcelou Svobodovou 
začátkem června podívat na ovál v Úpi-
ci. Údržbu a provoz jsme probrali se 
správcem i s člověkem, který se o ovál 
stará. Po rozhovoru s těmito odborníky 
jsem dospěl k názoru, že nejlépe by by-
lo zachovat škvárový povrh a provést 
generální opravu.
   V Úpici mají za roky mraky zkušeností 
a vyrobili si i sami různé stroje, které za-
jišťují perfektní údržbu. I riziko spojené 
s možným prachem by bylo vyřešeno 
kropením, které je již na našem hřišti 
vybudované a bylo by možné ho využí-
vat. Toto řešení budu probírat se spor-
tovci  i s hasiči. Nicméně už nyní je jisté, 
že bez pomoci dobrovolníků nebude 
možné ovál brzo zrekonstruovat.
   V čem však musím oponovat Bédovu 
příspěvku: není pravda, že by byl areál 
zvelebován už jen pro jeden sport, 
zřejmě míněno fotbal - není to pravda. 
Co tenisové kurty? Začátkem června 
jsme dodělali nové kropení. Co kurt na 
nohejbal a dětské hřiště? Co U-rampa, 
hřiště na plážový volejbal, hřiště s umě-
lým povrchem? Co kompletní rekon-
strukce sokolovny?

  Navíc plánujeme před sokolovnou 
venkovní posilovnu. Ono prostě nejde 
všechno hned, musíme postupně. A ta-
ké život v našem městě není jenom       
a pouze o sportu. 
   A když se vrátím k fotbalu, náklady na 
údržbu trávníku kromě sečení nese fot-
balový oddíl. Hnojení, jarní a podzimní 
příprava hřiště jsou velice finančně ná-
ročné. Nemůžeme se tedy divit, že fot-
balisté mají o hřiště strach. Nicméně 
hřiště běžně využívají mladí hasiči, zá-
kladní škola, mateřské školky. Nikdo je 
nevyhání. Naopak byl jsem svědkem 
toho, že předseda fotbalového oddílu 
Ondřej Machačka jasně řekl Marcele 
Svobodové jako hlavní organizátorce, 
ať klidně hřiště využijí. Osobně jsem byl 
účasten schůzky, na které byli pan Da-
vid Pour, Marcela Svobodová a Ladislav 
Fof a na které byli vyloženě dotazová-
ni, zda chtějí využít ovál. Bylo nám ře-
čeno, že ne, že jim postačí okraj za-
travněné plochy okolo hřiště. Nabízel 
jsem, že dráhu u střídaček urovnáme. 
Byly zde vyježděné koleje po velkých 
deštích. Jen opakuji, bylo nám řečeno, 
že ovál není potřeba. Osobně si mys-
lím, že došlo spíše ke komunikačnímu 
šumu při předávání informací.
  Na závěr bych chtěl této příležitosti 
využít k tomu, abych vysekl obrovskou 
poklonu a poděkování všem organizá-
torům super akce Plamen. Byla to pros-
tě paráda a vše makalo jako na drátku. 
A nebylo to opravdu jednoduché. Vši-
chni si sáhli na dno sil, navíc v takovém 
vedru. Akce se skutečně povedla a pev-
ně věřím, že se k nám příští rok vrátí. 
Pokud tomu tak bude, město opět bu-
de při akci Plamen nápomocno jako 
letos. A ovál už bude upraven. Děti,  
trenéři, organizátoři, rozhodčí i ostatní 
uživatele hřiště si to zaslouží.

Miroslav Nosek

   Dovolte i mně, předsedovi fotbalové-
ho oddílu, objasnit situaci ohledně pro-
nájmu sportovního areálu včetně hrací 
plochy fotbalového hřiště při okresním 
kole celostátní soutěže PLAMEN. 

  Fotbalový oddíl od prvního okamžiku 
přislíbil uvolnit o tomto víkendu areál 
sportovního hřiště, a to i přes skuteč-
nost, že v té době netušil, se kterými 
soupeři bude nutné jednat o přeložení 
mistrovských utkání, jež měla být v pů-
vodním termínu o tomto víkendu u nás 
sehrána. 
  Místním mladým hasičům, za které se 
mnou komunikovala Marcela Svobo-
dová, jsem za fotbalový oddíl slíbil spl-
nit veškeré požadavky, se kterými po-
stupně přicházeli, např. použití hrací 
plochy k závodům či běhání závodníků 
v tretrách. 
  O to více mě pak zamrzí, když se dočtu 
v článku z pera Bedřicha Haka, kde hod-
notí víkendové závody celostátní sou-
těže PLAMEN, že pořadatelé byli nuce-
ni použít k vytyčení drah okraje hřiště. 
Nebyli nuceni, neboť fotbalový oddíl 
neměl problém s tím, že by se běhalo 
po hřišti nebo že se ze škváry na oválu 
odstraní dlaždice. 
  A zrovna tak městu Miletín nevadilo 
srovnat škvárový ovál v místech, kde 
byly vyjeté koleje.
  Pořadatelé se tak rozhodli sami, a pro-
to vůbec nechápu, proč autor článku, 
který za organizátory nekomunikoval 
ani se zástupci fotbalového oddílu, ani 
se zástupci města, se vyjadřuje v du-
chu, že organizátoři byli nuceni použít 
okraje hřiště. 
  Jsem přesvědčen o tom, že fotbalový 
oddíl, alias Sportovní klub, nemohly 
pro tuto akci nabídnout více.
  A když si na závěr uvědomím, že jsem 
na možnost využít hrací plochu hasi-
čům kývl i přes nesouhlas některých 
členů vedení fotbalového oddílu, tak 
nyní nevím, koho jsem svým rozhodnu-
tím vlastně potěšil. 
  Možná skutečně příště bude lepší, 
když fotbalový oddíl vystaví podobné 
akci „stopku“, a dá tak stěžovateli sku-
tečný důvod pro sepsání podobného 
odstavce, kterým uzavřel hodnocení 
letošního okresního kola soutěže mla-
dých hasičů PLAMEN.         

   Ondřej Machačka
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Mladí hasiči

Jaro u Mladých hasičů

Sezóna Mladých hasičů v Miletíně začala 20. dubna, kdy 
jsme se zúčastnili Memoriálu Ivy Valnohové. Honza Korda 
zde vybojoval krásné 3. místo v běhu na 60 metrů s překáž-
kami.  

Další akcí byl festival přípravek jičínského okresu. Naši 
nejmenší  ve věku do 6 let ukázali, jak jsou šikovní.  

8. května jsme měli napilno. Nejdříve jsme si ráno obešli 
zdravotní okruh soutěže Podzvičinský záchranář, pořádaný 
našim SDH. I když jsme neabsolvovali technický okruh, tak 
jsme si potvrdili, že naše děti by se určitě neztratily. Jsme na 
ně právem pyšní, jak si dokázaly se vším poradit. 

Po příchodu do cíle, kde nás už čekal zbytek kolektivu, 
jsme vyrazili směr Chlumec nad Cidlinou. Tam jsme zápolili   
v disciplínách štafeta dvojic, štafeta 4x60m a požární útok. 
Přípravka se umístila na prvním místě, mladší na osmém 
místě a starší na místě sedmém. 

Hned následující sobotu jsme se zúčastnili okrskového 
kola v Rohoznici. S přípravkou jsme ukázali upravený útok 
CTIF a klasický požární útok. Mladší i starší žáci běhali požární 
útok. Starší si zaběhli krásný a pro letošek zatím nejlepší čas 
20,95 s.   

Víkend 18. a 19. května jsme strávili u kamarádů v Hajnici. 
Probíhal u nich v sobotu pohár starosty družstev. Družstvo 
mladších dlouho sahalo na bednu, bohužel školácká chyba 
naší proudařky odsunula družstvo na místo 6. 

Družstvo starších mělo na dosah příčku nejvyšší, požární 
útok ovšem většinou rozhodne. A tak neposedný koš a tro-
cha smůly stačilo na stříbrnou příčku.  

Po večerním opékání jako překvapení, které mi děti při-
pravily k narozeninám, jsme šli načerpat síly do místní 
hasičárny. V neděli ráno po snídani jsme se vrátili na místo 
činu a soutěžili v běhu na 60m překážek. Nejlépe se umístila 
Kateřina Štěrbová, která pokořila skoro o 2 sekundy dosa-
vadní osobní rekord a časem 14,97 s.  si odnesla medaili za 4. 
místo. V kategorii starších chlapců padl též osobní rekord 
úplně stejný jako má Káťa. Ten si zaběhl Saša Malík a stačil mu 
na místo druhé. 

Za celou jarní sezónu bych chtěla poděkovat dětem za 
pěkné výsledky, které se snažily zúročit na okresním kole       
u nás v Miletíně. 

Marcela Svobodová
Fotografie z archivu Mladých hasičů
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Náročné, ale úspěšné čtvrtletí mažoretek

Sport

  2. čtvrtletí roku bylo pro mažoretky 
velmi náročné. Svou celoroční práci 
předvedly hned na několika soutěžích. 
Odrazovým můstkem pro všechny byla 
soutěž „Postoloprtský střevíc“. Výprava 
cestou domů cinkala: 4 zlaté, 1 stříbrná, 
3 bronzové a 1 bramborová medaile.
  Důležitějším bylo kvalifikační kolo 
ČMTF v Čáslavi. Ani tam se naše skrom-
ná výprava ve složení Daniela Svatošo-
vá, Dorota Pourová, Aneta Machková, 
Lucie Vinšálková a Bára Nováková ne-

ztratila. V čele s trenérkami Annou 
Medlíkovou a Lucií Laušmanovou si od-
vezla 2 zlaté, 2 stříbrné, 3 bramborové 
medaile a jako bonus pohár pořadatele 
soutěže za zdařilou choreografii pro 
Danielu Svatošovou. 
  Děvčata nelenila a hned další týden vy-
razila na soutěž do Jaroměře, odkud 
opět přivezla cenné kovy: 4 zlaté me-
daile, 1 stříbrnou a jednu bronzovou. 
  Po třítýdenní pauze přišel vrchol sezó-
ny, finále ČMTF opět v Čáslavi. Daniela 
Svatošová se stala dvojnásobnou mis-
tryní ČR a reprezentantkou ČR na Mist-
rovství Evropy v disciplínách pom-pom 
show a pom-pom classic. Se svojí cho-
reografií s hůlkou si pak odváží v silné 
konkurenci krásné 5. místo. Aneta 
Machková s Dorotou Pourovou si s pom 
-pomy odvezly zlatou medaili i s postu-
pem na ME. Největším překvapením 
dne bylo jejich hůlkové duo, které 

skončilo na krásném čtvrtém místě. 
Bramborovu medaili si odváží také Bar-
bora Nováková se svým sólem s pom-
pomy. S Lucií Vinšálkovou si vybojovaly 
4. místo a také postup na ME.  

Anna Medlíková

Na státní svátek 8. května pořádali 
hasiči v Miletíně záchranářskou soutěž  
Podzvičinský záchranář, aneb štěstí pře-
je připraveným. Již 6. rokem se touto 
formou snaží připravovat děti a mládež 
od 9 do 18 let na mimořádné situace      
v oblasti poskytování první pomoci.  

Letos více jak 30 pořadatelů, figu-
rantů a rozhodčích připravilo pro sedm 
hlídek mladších žáků, devět hlídek star-
ších a sedm dorosteneckých hlídek pět 
stanovišť se zdravovědou a pět stano-
višť v technických disciplínách. 

Ve zdravovědném okruhu se hlídky 
musely popasovat s hypoglykemickým 
šokem, tepenným krvácením na krku, 
srdeční příhodou, autonehodou a fe-
ťáckým doupětem. 

Hlídky se potkaly také s tajnou 
kontrolou, o které věděl pouze hlavní 
organizátor a figurant. Šlo o srdeční ko-
laps turisty. Nutno podotknout, že 
všechny hlídky kromě jedné reagovaly, 
jak měly. Jediná, která nereagovala, 
alespoň slušně pozdravila.  

V technickém okruhu se hlídky po-
praly s uzlováním, skákáním přes šviha-
dlo, člunkovým během, požárním úto-
kem, hasičským biatlonem a opičí drá-
hou, která se skládala z 15metrového 
lezení pomocí hliníkových a provazo-
vých žebříků. Toto stanoviště si na 
závodníky připravil Aleš Lhota.

 Nezapomnělo se ani na mozkové zá-
vity účastníků, když si museli po dobu 
požárního útoku pamatovat 20 před-
mětů. 

Účastníkům se nejvíce líbilo stano-
viště opičí dráhy a hlavně feťácké dou-
pě. Ani se nedivím, hlídky chodily s po-
zvraceným oblečením, tak byli ti pu-
berťáci sjetí. 

Se zákeřnostmi soutěže se v mlad-
ších žácích nejlépe popasovala hlídka    
z Velkých Svatoňovic, před hlídkou Tře-
bihoště a Sekeřic. 

Kdyby hlídka Miletína stihla absol-
vovat i technický okruh, tak by tuto ka-
tegorii vyhrála, protože po zdravověd-
ném okruhu jí chybělo necelých 400 

bodů na celkový počet vítězné hlídky. 
V kategorii starších žáků zvítězila 

hlídka z Nevratic, před Dobrou Vodou    
a Velkými Svatoňovicemi. 

V dorostu již potřetí zvítězila hlídka   
z Nové Paky, která se stala potřetí cel-
kovým vítězem, před hlídkami Ždírec 
nad Doubravou a Nová Paka 2, kde veli-
telem byl bratr velitelky Nové Paky 1. 

Tituly nejlepšího skokana v obou ka-
tegoriích chlapec/dívka letos putovaly 
do Dobré Vody. 

Nejvzdálenějším účastníkem soutě-
že byly dvě hlídky ze Štětí, které k nám 
do Miletína najely více jak 120 km.

Pořadatelsky se na soutěži podíleli 
členové SDH Miletín, Bílá Třemešná, 
Dolní Radechová, kamarádi okolo Tere-
zy Pajasové a Petry Špůrové a další. 

Všem patří velké poděkování.
Děkujeme městu Miletín, které akci 

spolufinancovalo. 
Děkujeme i Honzovi Kněžourkovi za 

pěkné dřevěné medaile.                          
 Bedřich Hak

Miletínští hasiči pro budoucnost nás všech
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Děti z mateřských škol 
si užily dopoledne s fotbalem

Velmi pěknou akcí bylo setkání s místními fotbalisty.     
S radostí jsme využili jejich nabídky na "Sportovní do-
poledne" na miletínském fotbalovém hřišti. Děti si 
mohly pod vedením trenérů vyzkoušet různé fyzické 
aktivity, které probíhají při typickém juniorském fotba-
lovém tréninku. 

Všichni si s chutí zasportovali, za snahu dostali od-
měnu, do školky jsme dostali šikovný míček. Vážíme si 
toho, že tato sportovní organizace a její trenéři věnovali 
svůj čas i našim dětem. 

Lucie Vašátková  
učitelka MŠ Korálka

Fotbalový oddíl si připravil ukázku tréninku 
pro děti z mateřských škol

Na druhý pokus o druhém květnovém pátečním do-
poledni (první pokus zhatily rozmary počasí) si fotbalo-
vý oddíl pozval děti z miletínské a rohoznické školky, aby 
je při praktické ukázce fotbalového tréninku a pohybo-
vých her přivedl k myšlence pravidelné sportovní 
aktivity. Tedy stát se mladým fotbalistou v miletínských 

barvách a následovat tak své starší sourozence či rodiče.
Obě „místní“ školky se k této myšlence postavily veli-

ce pozitivně, za což fotbalový oddíl SK Miletín děkuje.   
A tak si na fotbalovém hřišti zasportovalo téměř pět de-
sítek dětí z obou mateřinek. Krom viditelné radosti z po-
hybu a dosažených sportovních výkonů si děti odnesly 
domů i letáček s informacemi o možnosti pravidelně 
navštěvovat fotbalové tréninky nejmladší kategorie. 

Pravidelné tréninky, zatím jen jedenkrát týdně, se 
konaly vždy v úterý od 16:30 hod. Cestu k nám si našlo 
už více jak 10 dětí, z nichž nejmladším je 5 let. V těchto 
tréninkových jednotkách fotbalový oddíl pokračoval do 
poloviny června a následně pak budou připraveny od 
konce prázdnin. 

Fotbalový oddíl zároveň hledá trenéry k této a dalším 
mládežnickým kategoriím. Zájemci mohou kontaktovat 
předsedu fotbalového oddílu na tel 737 235 970 nebo 
kteréhokoliv člena výkonného výboru fotbalového 
oddílu SK Miletín. 

Ondřej Machačka
předseda FO Miletín

Fotografie Iva Reichlová

Fotbal

Miletínští fotbalisté pro děti
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Jarní sezóna v miletínském fotbale 

Fotbal

Muži Miletín B
Tak sezóna nám skončila, a my tu pro vás máme trochu 

písmenek. Naše rezervní družstvo skončilo na 4.–5. místě 
tabulky, při 16 zápasech: 9 výhrách, 2 remízách a 7 prohrách, 
při skóre 40–47. Letošní sezóna nebyla ideální, malá trénin-
ková účast měla vliv na naši hru, když každý zápas hrála jiná 
sestava, ve které se vystřídalo 21 hráčů. A jelikož naše Áčko 
mělo celou sezónu velikou marodku, někteří naši borci mu-
seli odehrát dva zápasy za víkend. 

Tak nám nezbývá než doufat v uzdravení hráčů a příchod 
nových, abychom byli připraveni na novou sezónu a zkusili se 
poprat o příčky nejvyšší. Kdyby měl kdokoliv v okolí chuť hrát, 
bude vítán. Tajné přání hráčů B mužstva je poprat se o postup        
z pralesa do lesa.

Jindřich Kulhánek
Hodnocení jarní části soutěže A mužstva mužů

Jarní část soutěže pro nás nezačala nejlépe. Velkou 
marodkou trápící se mužstvo přivítalo v prvních třech kolech 
dva kandidáty postupu. Nečekaná porážka v Dolní Kalné nám 
přidělala nemalé starosti, protože ve vyrovnané tabulce jsme 
neměli po 3 jarních kolech žádný bod. Zlom nastal ve Vrch-
labí, kde jsme po penaltovém rozstřelu získali první 2 body. 
To nás nakoplo a krom nešťastné porážky ve Dvoře Králové 
jsme ostatní zápasy vyhráli za 3 body. Tato vítězná vlna nám 
tak zajišťuje účast v 1.B třídě i pro příští sezónu. 

Na tomto místě je potřeba poděkovat všem, kdo přispěli  
k záchraně této soutěže. Hlavně však hráčům B mužstva.       
V nemalém počtu zaskakovali do soutěže, která pro ně byla 
velmi těžká. Jako opravdová posila se ukázali Pepa Rubeš, při-
šel do našeho mužstva v zimní přestávce z Hořic, a Lukáš Ná-
levka, po roční pauze se vrátil na miletínský pažit. Sezóna by-
la pro nás neskutečně těžká, ale všechno dobře dopadlo        
a můžeme se těšit na tu příští. Po vylepšení kádru by měla být 
rozhodně úspěšnější. Věříme, že přinese více radosti ze hry 
trenérům, hráčům, funkcionářům a hlavně vám, příznivcům 
miletínského fotbalu.

Antonín Kraus, vedoucí mužstva
Fotografie Iva Reichlová

Děti ve Vidoni si mohou zahrát fotbal
Mnoho dětí dnes hned po příchodu ze 

školy zapne televizi nebo počítač a pohy-
buje se na sociálních sítích nebo hrají po-
čítačové hry. Ty se neustále zdokonalují,     
a proto lze u obrazovky prožívat různá do-
brodružství, od podmořského světa přes 
různé závody, válečné hry, až po dobývání 
vesmíru. Dokonce i na naší planetě nej-
rozšířenější sport, fotbal, lze hrát na 
počítači a stát se mistrem světa. 

Ale je počítač opravdu to nejlepší řeše-
ní, jak trávit volný čas? Co takhle vzít 
opravdový balón, vyběhnout na hřiště       
a když míč napne síť, zakřičet si „góóóól”. 
Dříve byl takový plácek na sport v každé 
vesnici a každé odpoledne a víkendy se      
z něho ozývalo radostné volání sportují-
cích dětí. 

Jenže kde vzít hřiště? Mnohá jsou dnes 
zarostlá vysokou trávou a plevelem, 
branky zničené nebo ukradené.

Jedno takové hřiště se podařilo obno-
vit ve Vidoni, díky ochotě a pochopení 

obecního úřadu v Tetíně a sponzorskému 
daru fotbalového oddílu SK Miletín. 

Je i pro všechny děti z okolních obcí, 
které si chtějí vyzkoušet virtuální sport ve 
skutečnosti. Zažít stejný pocit vítězství ne-
bo prohry jako na monitoru, ale tentokrát 
se skutečnými kamarády, kteří nejsou vždy 
dokonalí. Někdy neběží správně rychle, 
někdy se netrefí do balónu, ale  v propoce-
ném tričku si dají po zápase společně 
oslavičku. 

Pokud se jim to zalíbí, rádi je přivítají 
trenéři ve skutečném fotbalovém oddíle. 
Ať už v Miletíně nebo v Lázních Bělohra-
dě. Proč nežít ve skutečnosti svůj dětský 
sen, že budu jako Ronaldo či Messi, nebo 
že budu hrát ve Slávii či Spartě. 

Svět dětských her je krátký, tak ať mají 
jednou na co vzpomínat. Stačí jen oprášit 
to, co spolehlivě fungovalo. 

A jak jste na tom v ostatních okolních 
obcích? Mají si vaše děti kde hrát?                                                                                                      

Jan Vaniš

Touto cestou chci poděkovat jménem 
obce Tetín všem, kteří se aktivně podíleli na 
realizaci fotbalového hřiště ve Vidoni. 
Především fotbalovému oddílu SK Miletín 
a panu Janu Vanišovi.

V dnešní době je velice důležité, aby ve-
řejnost spolupracovala s veřejnými sprá-
vami, dobrovolnými sdruženími a zájmo-
vými kluby a abychom tvořili společné pro-
jekty, které budou sloužit k dobrým věcem 
a účelům. V naší obci máme jednu výhodu: 
máme spoustu občanů, kteří se chtějí 
podílet na rozvoji obce. A budoucnost 
jejich bydliště jim není lhostejná. 

Doufám, že se nám podaří splnit jedno 
z našich přání a dostaneme opět děti ven 
od virtuálního světa. A na hřišti pak budou 
prožívat čas se svými přáteli. 

Tímto bych vás chtěl všechny pozvat do 
naší obce na nové fotbalové hřiště, kde 
můžete trávit se svými dětmi volný čas i vy. 
Naše dveře jsou pro vás otevřené.

Matěj Hlavatý, starosta obce Tetín



30

Prasklej řetěz

Scorelauf 2019

 Propozice 2019
Pořadatel:  Prasklej řetěz a VOTO Zelená stopa
Typ závodu:  Scorelauf dvojic – volné pořadí kontrol
Datum konání:  7. září 2019
Místo:  Areál koupaliště a sportovní areál Miletín 
Start:   8.00 až 10.00 hod. 
Cíl:  po 6 hodinách na trase na koupališti Miletín
Časový limit:  6 hodin + 10 minut na prostudování mapy
Mapy:   Doporučena mapa Podkrkonoší v měřítku  
  1:50 000 (mapu se zakreslenými kontrolní-                               
     mi body obdrží závodníci při startu)
Kategorie: Muž–Muž
                 Žena–Žena
                  Muž–Žena
                  Dospělý–Dítě (mladší 15 let, rozhoduje 
     datum narození v době konání závodu)
                + 99 (společný věk páru je nad 99 let)
                  Elektrokola, Pěší, Běžci
Maximální počet přihlášených: 150 párů
Možnost přihlášení: 
na www.scorelauf.cz, na Městském úřadě Miletín, v době 
před startem na místě konání závodu
Startovné: přihlášení a zaplacení startovného do 25. srpna 
2019: 150 Kč dospělý a 50 Kč dítě (rozhoduje datum připsání 
částky na účet pořadatele), včetně dárku; přihlášení po 25. 
srpnu a na místě: 250 Kč dospělý a 50 Kč dítě, bez dárku.
Platba: startovné možno zaplatit buď v hotovosti na Měst-
ském úřadě v Miletíně u paní Aleny Jalové, nebo na účet č.: 
1026273044/6100, jako VS uveďte 7092019, do poznámky 
pro příjemce napište název vašeho týmu
V ceně startovného: startovní číslo, podklady potřebné         
pro hledání a zapisování kontrol, občerstvení: klobása, pivo 
limo dítě, sprcha, umytí kol, hudba po dojezdu do cíle, pro ty, 
co zaplatí předem do 25. srpna, dárek pro každého závodníka
Ceny: celkově nejlepší dvojice získá putovní pohár, nejlepší 
tři dvojice v každé kategorii obdrží diplom a věcné ceny
Výsledky: po dojezdu do cíle, zpracování výsledků cca v 17 
hodin, vylepení na nástěnce na koupališti a vyhlášení vítězů; 
výsledky budou umístěny i na stránkách www.scorelauf.cz
Občerstvení: po dojezdu do cíle v občerstvení na koupališti, 
ke zkrácení čekání na výsledky vám bude hrát DJ Brácha až do 
večerních hodin
WC: během závodu ve volné přírodě, po závodě v areálu kou-
paliště
Umytí: každý závodník má možnost se vysprchovat v kempu 
Na Vyhlídce
Umytí kol: možnost v areálu koupaliště
Ubytování: možnost zajistit ubytování v kempu Na Vyhlídce 
www.autokempmiletin.cz
Parkování: Kemp Na Vyhlídce, Miletín

Funkcionáři: Zdeněk Paulus: 606 788 403
                     Bedřich Hak: 603 495 188

Průběh závodu 
   Typ závodu s volným pořadím kontrol, kdy každá kontrola je 
jinak bodována, tudíž závodník může objet libovolný počet 
kontrol, avšak za maximálně 6 hodin. 
   Umístění se počítá podle počtu bodů. V případě rovnosti 
bodů dle času, za jaký závodníci kontroly objeli.
  Při prezenci obdrží závodník průkazku, do které bude zapi-
sovat objeté kontroly pomocí tužky. Dále mu bude vepsán do 
průkazky startovní čas a přidělené startovní číslo. Závodníci 
si sami vyplní hůlkovým písmem jméno, příjmení, rok naro-
zení, tým a kategorii. 
  Na startu závodníci obdrží mapu se zakreslenými body 
kontrol. Poté mohou ihned odstartovat. Jako první je čeká je-
diná povinná kontrola, na které dostanou popis kontrolních 
bodů s upřesněním, co na kterém kontrolním bodu mají opi-
sovat. Pořadí dalších kontrolních bodů a jejich počet si již určí 
sami závodníci. 
   Jedna z kontrol je tzv. živá kontrola, je pouze do 15 hodin. 
Jednotlivé kontroly se budou zapisovat tužkou do připrave-
ných políček v průkazce. Na kontrolním bodu se opisuje pís-
meno. Dvojice se nesmí rozdělit a všechny objeté kontrolní 
body musí objet oba závodníci.

   Maximální čas na trati je 6 hodin a 10 minut.
   10 minut mají závodníci na prostudování mapy.
 
 Po dojetí do cíle bude závodníkům změřen čas a zapsán do 
průkazky. Každá započatá minuta nad povolených 6 hodin     
a 10 minut je odečet 10 bodů. 
   Průkazku závodníci po dojetí odevzdají pořadateli. Dále pak 
bude spočten čas a počet bodů za objeté kontroly.

Závod se jede na vlastní nebezpečí každého závodníka.

Hlavním pravidlem závodu je pravidlo Fair Play.

Zdeněk Paulus
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Město Miletín
náměstí Karla Jaromíra Erbena č. p. 99, Miletín

vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.

výběrové řízení na funkci

odborný referent stavebního úřadu a územního plánování
Městského úřadu Miletín

Druh práce: správní činnosti, agenda stavebního úřadu a územního plánování
Místo výkonu funkce: správní obvod města Miletín
Platová třída: 9 - 10
Hlavní předpoklady pro výkon funkce: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním
úkonům, státní občanství ČR, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, minimálně
střední vzdělání s maturitou
Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2019, případně po dohodě

Podrobné informace zájemcům rád poskytne pan Ladislav Hejna, 
referent stavebního úřadu a územního plánování, telefon 493 693 031.

Informace též na úřední desce města.
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