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Z Tříkrálové sbírky r. 2011

ČTĚTE:
Z OÚ: Zastupitelstvo jednalo o nových dotacích. Co s neplatiči nájemného?
Akce: Tříkrálová sbírka. Setkávání v předsálí. Masopust. Módní přehlídka.
Dění v obci: Nebe a peklo. Živý betlém. Svatoštěpánský výstup.
Kronikářovo okénko: Významné roky a dny v Milíně.
Z MŠ, STP, Farnost, Kino
Vlakový a autobusový jízdní řád (výpis)

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výběr z bodů jednání obecního zastupitelstva dne 19. 12. 2016
(Celý zápis včetně usnesení bude po schválení umístěn na úřední desku
www.milin.cz)










Byl schválen rozpočet na r. 2017
Odsouhlasena rozpočtová změna č. 7 s tím, že letošní poslední
rozpočtovou změnu provede na základě pověření zastupitelstva už
jen rada obce.
Schválil se prodej pozemků a odsouhlasila věcná břemena.
(Podklady jsou uveřejněné na úřední desce www.milin.cz –
v Oznámení občanům).
Neodsouhlasil se vstup obce do Destinační společnosti Brdy. Obec
Milín se nicméně do budoucna nebrání spolupráci s touto společností při konkrétních aktivitách.
Zastupitelstvo neschválilo žádost STP Milín o přidělení služebního bytu pro své členy výboru.
Místostarosta V. Vojáček seznámil zastupitele s nejnovějšími vypsanými dotačními tituly: jedná se o projekt modernizace kotelny
a řízeného větrání v budově základní školy a také mateřské školy.
Nadále se pracuje na projektu podkroví základní školy a projektu
zateplení sídliště. Obec bude podávat žádosti o všechny vypsané
dotační tituly. Některé jsou již téměř připravené a budou se podávat začátkem roku, jiné v průběhu.

Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva bude včetně programu uveřejněno s časovým předstihem na veřejných vývěskách a na
úřední desce www.milin.cz
Vybrala D. Reiterová

Poslední loňské zastupitelstvo se konalo
v Centru volnočasových aktivit, kde byly
tou dobou nainstalované betlémy pana kronikáře J. Vostarka (sedící
vlevo)
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Co s neplatiči nájemného?
Do nového roku se nemá vstupovat s dluhy…
Během jednání rozšířené rady obce dne 28. 11. 2016 se řešila
situace „Neplatičů nájemného v obecních bytech“ za účasti zastupitelů a
obecního právníka. Všichni byli podrobně seznámeni s konkrétními
jmény dlužníků (a výší dluhu) a s nezbytnými kroky, které obec uskutečnila nebo hodlá v novém roce podniknout. Jednalo se o nejjednodušších případech, kdy byl dluh způsoben opomenutím příp. momentální krátkodobou finanční nouzí, dále o domluvených splátkových kalendářích a v několika případech je již rozhodnuto o soudní výpovědi z bytu. Obec se shodla v tom, že již nebude nadále trpět neodpovědný přístup některých občanů na úkor ostatních poctivých nájemců a přistoupí
k vystěhování z bytu bez přidělení náhradního bydlení (ani nebude zajišťovat prostory pro uskladnění nábytku a osobních věcí). Také se přistoupí k připočítávání úroků z prodlení, na což má podle zákona právo.
Vše je v souladu s novým občanským zákoníkem.
Citace právního výkladu z občanského zákona:
„… pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem bez výpovědní doby a
požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, ale
jen za situace, kdy nájemce poruší své povinnosti zvlášť závažným způsobem. Za takovéto porušení se považuje např. prodlení nájemce s
úhradou nájemného a nákladů za služby za alespoň tři měsíce. (Dále
také poškozování bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem.) Nájemce pak má ze zákona na odevzdání bytu maximálně jeden
měsíc od skončení nájmu. Pokud nájemce v této lhůtě byt pronajímateli
neodevzdá, je pronajímatel oprávněn podat k soudu návrh na vyklizení
bytu.“
Z obecních podkladů sepsala Dana Reiterová
Svoz komunálního odpadu v r. 2017
Harmonogram svozu popelnic a informace ohledně platby na
letošní rok budou uveřejněny na www.milin.cz - v záložce vlevo: Odpadové hospodářství.
Chtěl by někdo povánoční dárek?
Můžete si přijít do knihovny pro tříbarevné dvouměsíční morčátko. (Máme tři, už jsou k odběru).
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se
v prvním měsíci roku dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Jaroslava Nešporová z Milína,
Katarína Toužimská z Milína,
Jiří Vítek z Milína,
Marie Eliášová z Milína,
Jitřena Skalová z Milína,
Václav Vošahlík z Milína,
Jiřina Ženíšková z Milína,
Emilie Sýkorová ze Rtišovic,
Jiří Hrubant z Milína,
a paní Marie Petrusová z Milína.
Všem oslavencům přejeme pohodu nejen ve dnech svátečních,
ale i v těch všedních, mnoho důvodů k úsměvu a také velkou dávku laskavosti od nejbližších a přátel.
V rozhlasovém pořadu budeme přát v den Vašeho výročí. Ve
dnech od pondělí do pátku od 10 – 13 hodin a o víkendu od 10 –
12.30 hodin. (Pozn. Český rozhlas – České Budějovice 106,4 MHz).
Obec Milín blahopřeje svým občanům k výročím 70, 75 a od 80
let každý rok. V případě, že by si oslavenec nepřál zveřejnit blahopřání,
hrát v rozhlase, příp. ani osobní gratulaci kulturní komise, stačí to
oznámit v knihovně alespoň s dvouměsíčním předstihem.
za Obec Milín Jitka Jahodová
Nové jízdní řády
Na protější straně uveřejňujeme výpis z vlakových grafikonů, potěšující
je, že byly přidány dva další večerní spoje (v obou směrech).
Autobusový výpis najdete na str. 14.
Pražské spojení se již touto formou nezpracovává, protože dochází
k velkému množství změn v průběhu roku. Aktuálně si můžete najít na
www.idos.cz, příp. Vám v knihovně zdarma najdou na konkrétní den
odpovídající spojení. (Telefon: 318 691 414).
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O jednom velkofilmu
V pátek dne 2. prosince 2016 nám pan Jiří Fuka ochotně promítl krásný velkofilm „Heidi, děvčátko z hor“. Je to film natočený podle klasického díla
světové literatury. Film je švýcarsko-německý, rodinný, dobrodružný, který
osloví každého, od toho nejmladšího až po babičky. Jeho obsah je hluboce výchovný a lidský.
Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví své šťastné dětství s kamarádem
Peterem při hlídání koz v krásném prostředí švýcarských Alp, kde bydlí u svého dědečka. Hezkým dnům je náhle konec, když je Heidi svojí tetou převezena
do Frankfurtu, kde má dělat společnost Kláře, nemocné dívce ze zámožné rodiny, která je na vozíčku. Naučí se tam číst a psát. Výkony všech herců jsou vynikající, zvláště malé Heidi a Kláry.
Lituji, že jsem na film neupozornil ve škole. Viděl jsem jej před mnoha
lety, nyní byl přepracován na velkofilm. Na podvečerním promítání nás bylo
jen deset, večer už nebyl zájem. Doporučuji ho každému, kdo bude mít možnost jej kdekoliv zhlédnout. Jistě mi pak dá za pravdu, že je to film jedinečný a
krásný.
Josef Hora
VLAKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD - výpis z tratě č. 200 (Protivín - Zdice)
(platné od 11. prosince 2016)
z MILÍNA do PŘÍBRAMI
z PŘÍBRAMI do MILÍNA
Milín odj. Příbram příj. čís. vlaku
4:02
4:10
7941
5:07
5:17
7943
6:03
6:11
7945
6:06
6:15
7901
7:33
7:43
7903
9:59
10:08
7905
11:59
12:08
7907
13:17
13:25
7980
13:59
14:08
7909
15:59
16:08
7911
17:59
18:08
7913
19:59
20:08
7915

zn.
X, 6

Příbram odj. Milín příj. čís. vlaku
5:18
5:26
7900
6:39
6:49 7942/44
7:43
7:51
7902
9:49
9:59
7904
11:49
11:59
7906
13:49
13:59
7908
14:12
14:20
7982
14:38
14:48
7984
15:49
15:59
7910
17:49
17:59
7912
19:49
19:59
7914
20:37
20:46
7946
22:40
22:48
7948
23:53
0:02
7940

1
2 - 6, +

X

X, 6

zn.
X, 6

5
1-4

+
X, 6

Značky:
1/2 - 6/7
1 - jezdí v pondělí
1/2 - 6/7 - jezdí od pondělí do soboty
2 - 6 - jezdí od úterý do soboty
1 - 4 - jezdí od pondělí do čtvrtka
+ - jezdí v neděli a ve státní svátek svátek
X - jezdí jen v pracovních dnech
5 - jezdí v pátek
6 - jezdí v sobotu
Bližší informace v inform. centru PB (č. tel. 972 251 611), příp. Bílá linka - celá ČR (č. tel. 840 112 113).
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AKCE
Tříkrálová sbírka K + M + B
Od pondělí 2. ledna do neděle 15. ledna 2017 bude v Milíně a okolních obcích
organizována dobrovolníky ze Slivické farnosti sbírka, jejíž výtěžek bude opět
zaslán Adopci na dálku. Část peněz doputuje na volnočasové aktivity dětí a
mládeže v regionu a také na humanitární pomoc.

Setkávání v předsálí kulturního domu
Vždy ve čtvrtek od 16 hod si mohou přijít posedět všichni, kteří nemají chuť
nic organizovaně vyrábět, jen si chtějí přátelsky popovídat při kávě a čaji…

Vzpomínky Milínských
To je současný projekt knihovny, ve kterém jsou hlavními aktéry naši občané,
kteří vzpomínají na dobu dávno minulou (své dětství a mládí v ulicích Milína a
okolí). Vše je zaznamenáváno diktafonem a bude poté přepisováno do textové
podoby. Je nahráno již přibližně deset „vzpomínání“ a s několika občany je
domluveno setkání na začátek roku. Kdyby měl ještě někdo zájem, kdo nebyl
zatím osloven, ozvěte se prosím do knihovny.
Výzva - MASOPUST 2017
V plném proudu jsou již přípravné práce na milínský masopust.
Akce se bude konat v sobotu 18. února v odpoledních až večerních hodinách. A jeho název? „Ať žijí krotitelé duchů!“
Vyzýváme tedy všechny Milínské, kteří se chtějí aktivně zúčastnit, aby si již připravovali různé strašidelné hábity a rekvizity. Bude se to
u nás hemžit duchy, čarodějnicemi, kouzelníky, jezinkami, zombie, umrlci
apod.
Další výzvou je nabídka prodeje občerstvení v obecních stáncích,
které budou umístěny na parkovišti za radnicí (a prodejnou COOP). Přednost budou mít místní, popř. se tato možnost výdělku nabídne i
„přespolním“.
Bližší informace v milínské knihovně nebo u Edity Trnkové.

Módní autorská přehlídka z dílny Lucie Staňkové
ve 2. patře Centra volnočasových aktivit Milín – v sobotu 11. února 2017
v odpoledních hodinách. Bude upřesněno v příštím čísle Zpravodaje.
Výstava výtvarnice Petry Volfové Zemanové
ve 2. patře Centra volnočasových aktivit Milín – od března do dubna. Více
informací uveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.
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DĚNÍ V OBCI
Nebe a peklo ve starém milínském pivovaru
Akce se uskutečnila v sobotu 3. prosince 2016 v odpoledních a večerních hodinách. Nejlepší obrázek si uděláte, pokud zhlédnete natočená videa:
https://www.pribram.cz/clanek/tv-pribram-cz-mikulas-dorazil-i-do-milina/5892/
https://www.youtube.com/watch?v=0B1Jx5rTu-g (reportáž z Milína začíná: 32:37).

V knihovně je také možno zapůjčit si DVD - profesionálně sestříhané video.
Na celé akci se podílela finančně obec Milín, produkci akce zajišťovala Knihovna Dr. E. Bořického, režii
pekla a nebe měla v rukou Edita Trnková, předpeklí a výtvarnou dílnu knihovnice, v nebi a pekle účinkovali
dobrovolní nadšenci z rodiny a přátel
Edity Trnkové, zázemí poskytla rodina Srbkova, něco teplého a výživného

do žaludku zajistil místostarosta Vladimír Vojáček, dekorační čertovské
polštářky šila Lucie Staňková a zdobily knihovnice a šikovné děti v knihovně. Všem, kteří se podíleli na zdaru celé akce, patří velké pekelné a
nebeské poděkování!
Dana Reiterová
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DĚNÍ V OBCI
Živý betlém
Předštědrovečerní akce se
konala 23. prosince 2016 od 17 hodin
před milínskou knihovnou. Jen pro
úplnost: Ježíška si tentokrát zahrála
malá Terezka Drážďanská, produkčně
akci zajišťovala knihovna, průvodního slova se ujala rodina Zemanova
(stejně tak přípravy svařáku), betlémské světlo dovezl na poslední chvíli
místostarosta Vladimír Vojáček, za
hudební ztvárnění koled děkujeme
Jirkovi Trnkovi, Kájině Štěpánkové a Petře Drážďanské (alias Marii), živého
oslíka zajistil Jenda Růžička, reflektorové osvětlení namontoval Martin Levíček a světlo rozdával Vladimír Srbek.

Svatoštěpánský výstup na Kozí vrch
V odpoledních hodinách na 2. svátek vánoční byl na nejvyšším bodu u
Milína zbudován tábor s ohýnkem a možností opéci si uzeninu a občerstvit se
čajem příp. grogem. Jedná se vždy o příjemné setkání se známými, přáteli,
kamarády. A co si budeme povídat: po vánočním hodování našemu tělu krátká
procházka do přírody určitě prospěla. Dík patří jako každoročně odpovědné
rodině Trantinových a samozřejmě všem člověčím i psím účastníkům, bez
nichž by diplomy zůstaly jen obyčejným potištěným papírem.

KRONIKÁŘOVO OKÉNKO
Významné roky a dny v Milíně
Jak se u nás žilo v minulém století
Před 90 lety – r. 1927
Milínský Sbor dobrovolných hasičů vzpomínal 45. výročí založení spolku.
Živnostenská škola v Milíně slavila svých 15 let existence.
***
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Před 80 lety – r. 1937
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zřízení „MASARYKOVY STUDIJNÍ
NADACE.“
Úroky z částky 5000 Kčs se rozdělily mezi chudé studenty z Milína.
Významné výroční zasedání svolala „Místní domovina domkářů a malozemědělců“.
Památná schůze se konala 14. února v hostinci u Kubátů.
***
Před 75 lety – r. 1942
Z nařízení Německé říše dochází k sejmutí zvonů pro válečné účely z
kostela sv. Václava a chrámu sv. Petra na Slivici.
Do koncentračních táborů je z obce deportováno 13 příslušníků židovských rodin.
V milínském pivovaru je ukončeno vaření piva. Majitel p. Čaloun nesouhlasil se zavedením německé správy.
***
Před 70 lety – r. 1947
Josef VALENTA odb. učitel a první kronikář Milína, získal in memoriam ocenění titulem „Okr. školní inspektor“. Byl členem podzem. odbojového hnutí. Zahynul 14. 2. 1945 při náletu na Drážďany v koncentračním táboře.
V chrámu sv. Petra na Slivici se konalo svaté biřmování, obřad vykonal
Dr. Josef Beran, arcibiskup pražský. Do presbytáře zdi chrámu uložena
pamětní poslední střela 2. sv. války.
***
Před 60 lety – r. 1957
Na milínské nádraží je konečně zavedena elektřina.90 let tu svítily jen
petrolejové lampy. Milínské sídliště se rozrůstá, bydlí tu už zaměstnanci
Orlické přehrady, staví tu i Jáchymovské doly pro své zaměstnance. Žije
tu už 29 nových rodin.
Začaly se hloubit základy pro novou milínskou školu.
Milínští fotbalisté znovu hrají okresní přebor. Znovu se hraje na bývalém hřišti „U Vlčku“, protože milínské hřiště muselo ustoupit stavbě
sídliště.
4. května projíždějí Milínem cyklisté Závodu míru: Berlín-VaršavaPraha.
V ordinaci obvodního lékaře je evidováno 14576 pacientů. Lékař vykonal 2344 návštěv nemocných v domácnosti.
19. května se konaly volby do místního, okresního a krajského národního výboru. Milínští zvolili do pléna MNV 15 nových členů.
Z Pamětí kronikáře A.Hejnice 1918 –.1960 Jiří Vostarek
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Zdravíme naše členy i ostatní čtenáře a příznivce v novém roce 2017.
Všem přejeme úspěšný rok prožitý hlavně ve zdraví, spokojenosti a toleranci.
Věříme, že i naše snažení bude přínosem nejen pro zdravotně
postižené a seniory.
Opět máme v nabídce:
Sluchovou poradnu 19. ledna 2017 na našem Centru STP 13 - 15 hod.
Klub seniorů – setkávání dle nabídky. Při této příležitosti vyzýváme
zájemce, aby přišli mezi nás si vytvořit něco pěkného pro radost i pro
užitek. Zajišťuje paní Jana Bubeníková.
Masáže na objednávku na Centru – telefon: 728 035 592.
Zajišťuje paní Markéta Sýkorová.
Sociální poradenství
v úřední dny v úterý, ve čtvrtek 13 - 15 hod
a v pátek 8 – 10 hod.
Nepřetržitě i po telefonu: 606 650 114.
Trénink chůze bude oznámen podle příznivého počasí.
Zajišťuje paní Jana Uhrmannová.
Půjčovna kompenzačních pomůcek
na Centru v Příbrami – informace na 606 650 114.
Nyní máme k dispozici i dvě volné elektrické polohovací postele.
Náš občasník PŘÍTEL bude k dispozici v únoru.
Členská schůze se připravuje na 16. 3. 2017.
Výzva
Přihlášení zájemci o rekondiční pobyty by si měli co nejdříve vyzvednout přihlášky.
Volná místa jsou do Soběšic od 16. do 25. 9. 2017. (Pobyt 9 dní za cenu
5 500 Kč.)
Výbor organizace
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Prosinec začal ve školce návštěvou Mikuláše, čertíků a andělíčků. Děti si pro Mikuláše nacvičily mnoho krásných písniček a básniček.
Mikuláš a andělé je za to obdarovali balíčky se samými dobrotami. Některé děti měly z čertíků trochu strach, ale oni však byli hodní a žádné
děti si do pekla neodnesli. 7. prosince 2016 do školky zavítalo divadlo
Krab s pohádkou „Vánoční příběh“. Toto představní symbolicky započalo předvánoční čas a celá školka se s radostí pustila do příprav Vánoc
a vánoční besídky. Děti nacvičovaly program a společně se svými učitelkami ozdobily vánoční stromeček. A tak nás ve školce, trochu
s předstihem, navštívil i Ježíšek. Ten daroval dětem mnoho krásných
dárečků. Ten den odpoledne také přišli rodiče, sourozenci i prarodiče na
netrpělivě očekávanou vánoční besídku.
Děti z každé třídy si připravily představení plné písniček, básniček a na závěr
svým rodičům předaly malý dáreček, který pro ně vyrobily. Adventní čas nám
krásně začal a my se těšili nejen na Ježíška, ale také na adventní koncert, na kterém jsme v milínském kostele vystupovali společně s dětmi ze základní školy.
Za MŠ Milín Aneta Kolingerová
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc listopad 2016
V úterý 1. listopadu si církev připomněla svátek všech svatých, den k poctě všech svatých a blahoslavených, následující den
pak památku zesnulých. V tyto dny se naše mysl obrací ke všem
našim blízkým, kteří nás předešli na věčnost. Vzpomínáme na
naše rodiče, prarodiče, sourozence, partnery, přátele, spolupracovníky i duchovní, kteří nás doprovázeli na naší životní cestě.
V kostelech našich farností se v tyto dny konaly mše svaté.
V sobotu 12.listopadu se od 9 hodin v budově Arcibiskupského paláce v Praze uskutečnilo arcidiecézní ministrantské setkání. Ze slivické
farnosti se tohoto setkání zúčastnili čtyři chlapci. Sobotní den jim zpestřily
různé hry, soutěže a návštěva unikátní stavby – kláštera na Malé Straně.
Dětská mše svatá na Slivici v neděli 13. 11. byla věnována Dni bible. Děti
si přinesly své bible, ze kterých Otec Ján vybral nějaké pasáže, které dětem
vysvětlil a přiblížil. Po mši svaté se pak věřící sešli na farní kávě. Nedělní odpoledne bylo věnováno ohlédnutí za srpnovými Světovými dny mládeže
v polském Krakově. Promítané snímky byly doplněny komentářem přímých
účastníků této akce.
Od loňského prosince mohli lidé v českých a moravských diecézích putovat
k branám milosrdenství. Svatý rok milosrdenství zakončil druhý listopadový
víkend. Rok završila ve Vatikánu 20. listopadu při Slavnosti Krista Krále bohoslužba papeže Františka. „Prosme o milost nikdy nezavírat dveře smíření a
odpuštění, nýbrž umět jít za zlo a neshody a otevírat každou možnou cestu naděje“ – to je poselství papeže Františka.
Nedělí 20. 11. skončil církevní rok. V kapli Ježíše Krista Krále ve Smolotelích se konala letošní poslední poutní mše svatá, kterou sloužil Otec Ján.
V sobotu 26.listopadu se za hojné účasti občanů před Kulturním domem
Milín konalo zahájení adventu. V kulturním programu vystoupily i děti ze slivické farnosti s písněmi s vánoční tématikou.
Poslední listopadová neděle byla první nedělí adventní. Při mších svatých
v Milíně, na Slivici a v Pečicích byly požehnány adventní věnce. Na první adventní neděli je na adventním věnci rozsvícena první (fialová) svíce, která
představuje naději a očekávání, na druhou neděli adventní pak druhá fialová
svíčka obvykle reprezentující lásku. Růžová nebo růžově svítící svíčka na třetí
adventní neděli představuje radost a čtvrtá, poslední fialová svíčka, na čtvrtou
neděli adventní představuje mír a pokoj.
Od měsíce listopadu ve slivické farnosti probíhají pravidelné aktivity: setkání ministrantů (druhý pátek v měsíci), setkání matek (každý pátek), setkání
mužů (druhá neděle v měsíci), setkání seniorů (třetí neděle v měsíci) a biblická
setkávání (čtvrtá neděle v měsíci).
Za farnost Eliška Průchová
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INZERCE
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Česká firma přijme soustružníky, frézaře, kovoobráběče,
CNC obráběče, brusiče nakulato a brusiče naplocho s praxí.
Požadujeme praxi v oboru, dobrou pracovní morálku, manuální zručnost, poctivost, fyzickou zdatnost. Ubytování v místě zajištěno. Středočeský kraj - okres Příbram. Spěchá!
V případě zájmu volejte: +420 602 491 899 nebo pište na
email: hakm@centrum.cz
Přijmeme CNC programátora - systémy Heidenhain a Siemens. Dále přijmeme technologa výroby a kontrolora kvality výroby. Firma se zabývá kovoobráběním. Požadujeme odbornou znalost, praxi v oboru, dobrou pracovní morálku, manuální zručnost, poctivost, preciznost. Česká republika Středočeský kraj, okres Příbram.
V případě zájmu volejte: +420 602 491 899, nebo email:
hakm@centrum.cz
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SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD
Autobusové spoje z Příbrami do Milína a zpět
(platné od 11. prosince 2016)

Z Příbrami do Milína

Z Milína do Příbrami

Značka, pozn.

Odjezd

Č. linky

Značka, pozn.

X

5.25

300041

X

5.00

300041

X (i sídliště)

5.25

300027

X

5.00

300027

X

5.55

300017

X (u ZD)

5.05

300028

X (pouze u ZZN)

6.00

300028

ne st. sv.

5.36

300041

X (u ZD, sídliště)

6.20

300028

X (u ZD)

5.39

300028

X

6.20

300041

X

6.25

300027

6, †

6.25

300041

X (u ZD)

7.04

300028

X, B

6.40

300041

X *)

7.07

300029

X, B

6.40

300027

7.10

300041

Odjezd

Č. linky

X

10.30

300027

1, 3 (u ZD, sídliště)

10.35

300028

X
X, B
Jerusalém)
X

7.20

300027

X

10.40

300041

6

7.24

300041

X

11.40

300029

X, B (i u ZŠ)

7.34

300041

7 (z Jir.sadů)

12.10

136443

X

9.04

300041

6

12.15

300041

X

10.05

300027

X (u ZD, sídliště)

12.35

300028

1, 3 (u ZD)

11.29

300028

X, B

13.00

300027

†

12.59

300041

X (i u ZD)

13.25

300041

X

13.04

300041

6, †

13.40

300041

X

13.05

300027

X (u ZD, ZŠ, sídliště)

14.30

300028

X (u ZD)

13.10

300028

X (i u ZD)

14.30

300041

6

13.10

300041

X (i u ZD)

14.45

300027

X, B (u ZD)

14.12

300028

X, B (i u ZŠ)

15.05

300042

X (u ZD)

15.18

300028

X (i u ZD)

15.10

300041

X

16.15

300017

X (u ZD, sídliště)

16.10

300028

X

16.16

300041

X

16.30

300027

X

16.45

300027

X

17.00

300041

X (u ZD)

16.50

300028

X

17.15

300029

6, †

17.09

300041

X

18.20

300027

X

17.34

300041

ne st. sv.

18.50

300041

X - jen v sudý týden
(u ZD, sídliště)

22.30

300028

300017 - PB-Písek-Č. Buděj.
300028 - PB-Březnice-Rožmitál p.Třemš.
300041 - PB-Milín-Klučenice
300042 - PB-Petrovice
300027 - PB-Milín-Zalužany-Mirovice
300029 - PB-St. Hrádek

(přes

7.16

300042

Značky, pozn.:
1 - 7 odpovídá dnu v týdnu (1 = pond.)
X - pracovní dny
† - neděle a stát. svátek
B - nejede o prázdninách,
ZD - zastávka u zeměděl. družstva
ZŠ - zastávka u základ. školy
*) končí v Příbrami u II. polikl.

136443 - Praha-Orlík-Písek
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LEDEN V KINĚ

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz
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Veterinární péče u Vás doma - MVDr. Dubec, Pečičky 4
Telefon: 605 847 974
Omluva: v některých číslech bylo uvedeno chybné jméno „Dubský“
POZVÁNKA NA PLES DO TOCHOVIC
MS „Dubiny Vrančice“ Vás srdečně zve na tradiční myslivecký ples,
konaný 4. 2. 2017 od 20.00 hod. v KD Tochovice. K tanci a poslechu
hraje skupina Dynamic, bohatá tombola, vstupné 170 Kč. Svoz zajištěn, předprodej vstupenek p. Ptáček 607 935 055.
INZERCE:
Každé číslo Zpravodaje je odesíláno na webové stránky, kde zůstává uchováno, tzn.
že inzerce je stále dostupná.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH (platné od 1. ledna 2013)
Osobní zprávy - řádkové (do 5 řádků)
ZDARMA
Inzerce - pouze text (do 5 řádků)
60 Kč typ A
Inzerce - grafika a text v rámečku 1/4 str. A5
240 Kč typ B
1/2 str. A5
360 Kč typ C
1 str. A5
600 Kč typ D
Při opakování typu C a D sleva 100 Kč (v následujícím měsíci).
Platby a další informace v knihovně, telefon a e-mail viz níže.

Milínský zpravodaj vychází vždy nejpozději do 2. prac. dne v měsíci, 11x ročně
Jako periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad).

Sazba: D. Reiterová
Korektura čísla: Mgr. J. Trnka, D. Reiterová
Foto na titulní straně: archiv knihovny
Uzávěrka únorového čísla: pátek 20. ledna 2017
Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín
a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce.
Tel. 318 691 414, 737 076 639, E-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz

Cena 11 Kč, barevný 17 Kč
Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721
Tiskne Mgr. Jiří Pižl, e-mail: info@pizl.cz, www.pizl.cz
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