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Pozvání na akci Pohádkový les
ČTĚTE:

Z OÚ: z jednání rady
Akce: Výstava kaktusů, Pohádkový les
Dění v obci: Italové v Čechách, Čarodějnice, Fotoreportáž ze Slivice 2018,
Výtěžek sbírky Květinový den
Ze ZŠ: Návštěva Italů ve škole, Ozdravný pobyt na Podblanicku, Výsledky
přijímacích řízení, Poznávací zájezd do Skotska; Rosnička - Pozvánka na quest
Sokol T. J. Milín 2: florbalový oddíl
MŠ, STP, Farnost, Kino
MAS Podbrdsko: zprávy z farmářského trhu, pozvánky na další akce
Milínský zpravodaj – 2018

Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 21. 4. do 18. 5. 2018 se sešla obecní rada celkem 2x (24. 4.
a 2.5.). Předkládáme výběr z bodů jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rada schválila přidělení bytu čp. 223, služebního bytu č. 4, čp. 229
a pečovatelského bytu č. 4, čp. 237.
Rada projednala a schválila znění nájemní smlouvy na provoz kadeřnictví v čp. 165.
Rada projednala a schválila právo cesty ve prospěch pozemku p. č.
113/6 k. ú. Konětopy u Příbramě.
Rada schválila nákup 44 ks fošen na výrobu laviček do osady Buk.
Rada schválila parkovné na akci Slivice 2018 ve výši 50 Kč/auto.
Rada vzala na vědomí hlášenky o volném bytu č. 8, Školní 261, č.
5, U Medvídků 221.
Rada vzala na vědomí smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ, a. s.,
zastoupená M. Šerákem – projedná zastupitelstvo.
Rada vzala na vědomí Závěrečný protokol o kontrole Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou ČR. Výsledek – bez závad.
Rada schválila výsledky komise pro přidělení bytu č. 2, č. p. 216.
Rada projednala a schválila dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby o vnitrostátní linkové dopravě.
Rada projednala a schválila znění smlouvy s Oblastní nemocnicí
Příbram na zajištění dozoru na akci Slivice 2018.
Rada souhlasí s konáním automobilové soutěže Rally Příbram ve
dnech 12. 10. – 14. 10. 2018.
Rada vzala na vědomí informaci o přechodném dopravním značení
uzavírky silnice č. III/00410 v obci Starosedlský Hrádek z důvodu
opravy mostu.
Rada vzala na vědomí vyjádření od Kooperativy ke škodní události ze dne 24. 12. 2017 – hřbitovní zeď Slivice.
Rada za účasti ředitele ZŠ Milín Mgr. Kopeckého a předsedy finančního výboru Mgr. Křížka projednala financování výstavby
Školní klubu. Rada rozhodla, že upřesní financování klubu po vydání stavebního povolení.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová
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Omluva za tiskové chyby
V květnovém čísle Z radnice - str. 2 u bodu, kde bylo uvedeno, že "rada
schválila termíny svatebních obřadů mimo stanovený termín.", mělo
být správně napsáno: "rada schválila termíny svatebních obřadů na jiném vhodném místě (u sobotních termínů), popřípadě mimo stanovaný
termín (u ostatních termínů) dle matričního zákona." Pro upřesnění uvádíme, že oficiálními schválenými termíny (schváleno zastupitelstvem)
jsou soboty v čase 10 - 19 hodin a schváleným místem je obřadní síň
Obecního úřadu Milín. Jiným vhodným místem může být jakékoliv
místo v našem matričním obvodu - po předběžné dohodě s matrikářkou.
A v bodě, kde bylo oznámeno prodloužení nájemní smlouvy v čp. 165,
se nejedná o byt, nýbrž o nebytové prostory.
Dále v Kronikářově okénku na str. 15 bylo chybně uvedeno
jméno: … vrchní četnický strážmistr Fej… Správně má být jméno
Fejk. (Byla to významná osobnost milínského odboje.)
Omlouváme se za nepřesnosti a děkujeme paní Ivaně Vopěnkové a panu Jiřímu Vostarkovi, kteří na ně upozornili.
Za redakci Dana Reiterová

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů obce Milín
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram:
Tyršova 106, Příbram I, 261 01
www.dsopribram.cz;
datová schránka: pfmb7d3
IČ: 04513151, DIČ:CZ04513151
Tel. 318 402 303, E-mail: svazek@dsopribram.cz
Kontakt na zaměstnance:
Bc. Jiří Kužel
604 216 781, tajemník@dsopribram.cz
Jaroslava Vildová
604 282 837, svazek@dsopribram.cz
Pavlína Nuslová
728 721 062, gdpr@dsopribram.cz

Uzavření prodejny na sídlišti
Informujeme občany, že v termínu od 17. července do 31. srpna
2018 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena prodejna potravin na sídlišti
(Koloniál u školy).
Milínský zpravodaj – 2018
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se
v červnu dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
František Jarolímek z Milína,
Josef Bartoš z Milína,
Stanislava Hrbková z Milína,
Miloslava Vrbová ze Stěžova,
Olga Neklová z Milína,
Jitka Kostínková z Buku
a Anna Jarolímková z Milína.
Všem oslavencům přejeme pohodu nejen ve dnech svátečních,
ale i v těch všedních, mnoho důvodů k úsměvu a také velkou dávku
štěstí a zdraví.
V rozhlasovém pořadu budeme přát v den Vašeho výročí. Ve
dnech od pondělí do pátku od 10 – 13 hodin a o víkendu od 10 –
12.30 hodin. (Pozn. Český rozhlas – České Budějovice 106,4 MHz).
Obec Milín blahopřeje svým občanům k výročím 70, 75 a od 80
let každý rok. V případě, že by si oslavenec nepřál zveřejnit blahopřání,
hrát v rozhlase, příp. ani osobní gratulaci kulturní komise, stačí to
oznámit v knihovně alespoň s dvouměsíčním předstihem.
Upozornění ohledně ochrany osobních údajů:
V současné době probíhá analýza pověřeným orgánem, jakým
způsobem bude možno zveřejňovat jména oslavenců. V příštím čísle
budeme více informovat.
Za obec Milín Jitka Jahodová
Poděkování
1. Děkuji vedení obce za blahopřání k mým dubnovým narozeninám
včetně dárku.
2. Děkuji panu řediteli školy Mgr. Pavlu Kopeckému za to, že mne vzal
na koncert, který se konal v neděli dne 29. dubna t. r. ve Španělském
sále Pražského Hradu. Byl vynikající!
3. Děkuji paní Aleně Muzikové, že mi umožnila zúčastnit se dne 15.
května t. r. zájezdu do Jablonce n. Nisou do Muzea skla a bižuterie.
Josef Hora z Milína
Milínský zpravodaj – červen 2018
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CHYSTANÉ AKCE
Výstava KAKTUSY A SUKULENTY
Všechny zájemce o přírodu zveme na 10. ročník výstavy „Kaktusy a
sukulenty“, která se bude konat ve dnech 15. – 17. června 2018 (pátek –
neděle) vždy od 8:00 - 17:00 hodin v předsálí kina v Milíně. Výstava je
prodejní. Vstupné je dobrovolné, pro školy zdarma.
Za Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Milín Pavel Hlavín
Pohádkový les - výzva
Pořadatelé tradiční akce Pohádkový les Milín vyzývají zájemce o aktivní účast na stanovištích v sobotu 16. června 2018 (start od 14 do 16 h
v areálu MŠ Milín), aby se ohlásili v knihovně (e-mail: knihovnamilin.cz).
Máme ještě jedno volné stanoviště a spoustu hezkých kostýmů na půjčení. Mohou účinkovat i větší děti, ale musí u nich být jeden dospělý.

Předprodej časových vstupenek na Pohádkový les
Začíná od pátku 1. června 2018 a končí 15. června v pátek v 18 hod
v Knihovně Dr. E. Bořického Milín. (otvírací hodiny najdete na:
www.knihovnamilin.cz) Dále bude možno vstupenky koupit až po 14. hodině
v sobotu 16. června na zahradě MŠ Milín. Cena za jednu vstupenku pro dítě:
20 Kč. Dospělí mohou přispět dobrovolnou částkou (na kostýmy a dekorace).

Výběr z pokynů pro rodiče (obdržíte při koupi vstupenky):
 Start v areálu MŠ Milín (Sokolská 320) přesně podle časového údaje.
 Akce se bude konat za každého počasí, vezměte s sebou případně pláštěnky






a deštníky.
Trasa je dlouhá 2 km, celé projití včetně času na stanovištích trvá asi 1,5 h.
Zajistěte si pro dítě pití (na trase není možnost ho nikde získat, až v cíli).
Na zahradě bude možno zakoupit malé občerstvení (pivo, nealko...)
Postříkejte se raději repelentem, procházíte lesem, trávou…
Pokud si nebudete přát, abychom zveřejnili případné fotky Vaší rodiny,
odevzdejte prosím lísteček s e-mailovou adresou do schránky u startu, abychom Vám mohli poslat fotodokumentaci ke kontrole.

Akci pořádá :
Spolek Pohádka ve spolupráci s Knihovnou Dr. E. Bořického Milín.
Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – 2018
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ITALOVÉ V ČECHÁCH
Milínští ve Španělském sále Pražského hradu
V neděli 29. dubna 2018 se delegace z obce Milín zúčastnila ve Španělském sále Pražského hradu česko-italské slavnosti. Obřad se konal k poctě T. G. Masaryka - zakladatele ČSR a ke 100
letům společné historie
„Boemia
mia“.
Slavnostní
program provázel koncert
orchestru
Hradní stráže a Policie ČR. V závěru vystoupil italský mužský sbor Cima d'Oro.
Úchvatným vystoupením byl zpěv sopranistky Kelley Holis z USA. Součástí slavnostní akce bylo také předání ocenění
prvnímu starostovi italské oblasti Valle di Ledro - G. Pellegrinimu Na Pražském hradě jsme se s ním vřele uvítali.

Slavnost Italsko-českého přátelství na Svaté Hoře

Jiří Vostarek

30. dubna 2018 došlo na Svaté Hoře k setkání více jak stočlenné delegace Italů
z Valle di Ledro s delegací obce Milín. Slavnost na Svaté Hoře se konala v
rámci projektu "Boemia mia 1918 2018". Připomínáno bylo 100. výročí vzniku ČSR a ukončení 1. sv.
války. V tomto roce si také připomínáme 10. výročí podepsání českoitalské dohody o přátelství a spolupráci. Oslavy zahájila slavnostní
mše, věnovaná památce italských
vysídlenců do Čech. Pietní akt se
konal u památníku v ambitech Svaté
Hory. Vřele nás přivítal hlavní
představitel z Ledrenské oblasti Guliano Pellegrini. Vroucí vzpomínkou na italsko-české přátelství bylo vystoupení mužského pěveckého sboru Cima D' Oro. Z Milína se slavnosti zúčastnili:
starosta Ing. Pavel Nekl, místostarosta Ing. Vladimír Vojáček, ředitel ZŠ Mgr.
Pavel Kopecký a kronikář Milína Jiří Vostarek.

Jiří Vostarek

Poznámka: další fotky z návštěvy Italů najdete na www.milin.cz - Život v obci/
Fotogalerie
Milínský zpravodaj – červen 2018
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DĚNÍ V OBCI
Milínem létaly čarodějnice a odpočívaly i v čekárnách
I když vatra na kojetínském kopci byla letos mimořádně
veliká, účastnice filipojakubské noci se této skutečnosti
nezalekly. Ba naopak, našlo se mnoho malých
(začátečnic) i velkých (pokročilých) čarodějnic, které
po troše zeleného lektvaru na kuráž společně letěly a
zdárně doletěly na kopec. Pravda, když se na místě samém rozhodovalo, která že to letos skončí na špici, byly
v mnohých malé dušičky. Hasiči, kteří poctivě hlídali
oheň, se nejprve „spletli“ a na hranici strkali živou poletuchu, nakonec však byla upálena zase ta „slaměnohadrová“.
O průběhu akce samotné se dá napsat ještě toto:
 Vítr, který přes den silně foukal, se zřejmě této akce zalekl a večer jako mávnutím čarodějného koštěte ustal. Lepší
počasí být už ani nemohlo.
 Sletoviště bylo, jako už mnoho let, před knihovnou. Ti,
co sem přišli včas, se dozvěděli, co je čeká, a povzbuzeni
lektvarem vyletěli na cestu. (Někteří se ošklíbali, jiní přišli pro přídavek.)
 Nejen na čarodějnice čekaly během letu drobné úkoly
(překusování kyselých žížal, hod opelichaným kocourem, rozcvička
s košťaty, lepení myší, prolézání pavučinou za dozoru krys a pavouků).
 V cíli byla skutečně obrovská hromada dřeva, ale i velká „tlupa“ milínských
hasičů, bez kterých by tato akce už ani nemohla proběhnout. Díky jejich
umu se vyvolená čarodějnice ocitla na samém vrcholu hranice. A byť u
hasičů očekáváme, že s plameny spíše bojují, než je přivádí k životu, tentokrát jsme je mohli vidět právě v roli zakladatelů ohně. (Později předvedli i
hasičské umění – kropili travní porost kolem vatry.)
 Vrcholová čarodějnice skončila během chvíle v kouři a plamenech.
 Poté už se přihlížející mohli kochat nejen všemožně barevnými plamínky,
jiskrami stoupajícími k tmavé obloze, ale i si řádně prohřát revma. Také
byly k dispozici opékadla a malý ohýnek na opékání buřtů.
 A ještě vysvětlení, proč letos nebyl žádný prodej občerstvení. Počítali jsme
jako každý rok s příbramským stánkem, zjistili jsme však, že prodejce již
ukončil svoji činnost. Tímto tedy vyzýváme případné zájemce o prodej občerstvení během této akce a také během Pochodu broučků (v polovině listopadu), aby se ozvali v milínské knihovně.
V závěru bychom chtěli poděkovat všem pomocníkům za to, že se svěřených
úkolů (nesení čarodějnice, opékadel, hlídání ohně, odvoz „potřebného“ na kopec, fotografování) zhostili na výbornou.
Za organizátory čarodějnice Jitka, Dana a Daniela z knihovny
Milínský zpravodaj – 2018
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Ještě něco ohledně čarodějných figurín
Objevily se nečekaně různě
rozmístěné po Milíně od
neděle až do pondělí… A
po Valpuržině noci zase
zmizely. Tento zvyk se
uchytil již v několika obcích (zejména na severu) a
je jen na nás, zda se k tomu
v příštím roce také více připojíme. „Pachatelé“ se
omlouvají těm, které nečekaný nález čarodějnic řádně
vystrašil. Příští rok už snad
všichni budou vědět, o co se jedná.
Podepsaná Ochechule kolozubá v. r.

Beseda s profesorem Josefem Fantou
Dne 10. května 2018 proběhlo již druhé setkání se širokou veřejností na půdě
školy. Tentokrát byly tématem naše lesy. Povyprávět
nám o nich přišel velmi zajímavý člověk – lesník a
ekolog, prof. Ing. Josef Fanta. V 60. a počátkem 70.
let působil na Správě KRNAPu, po zákazu výkonu
povolání v období normalizace emigroval v roce
1977 do Nizozemí, kde pracoval v Institutu pro výzkum lesa a krajiny. Později zde působil i jako profesor – na univerzitě v Amsterdamu (obor ekologie
krajiny) a na univerzitě ve Wageningenu (obor ekologie lesa). Za zásluhy o rozvoj ekologického výzkumu a modernizaci nizozemského lesnictví obdržel
v roce 2006 vyznamenání nizozemské královny.
V letech 2002 a 2007 mu byla udělena Cena ministra
Živ. prostředí ČR za celoživotní přínos ochraně přírody a vědecké ekologii. Velký význam má jeho
osvětová a popularizační činnost a prezentace odborných názorů na problematiku hospodaření
(nejen) v lesích národních parků.
J. Fanta a P. Kopecký - řed. ZŠ
Tolik jen krátké představení muže,
který se nám věnoval tři hodiny, provedl nás vývojem lesnictví na našem území, představil trendy v ochraně lesů i přírody především v Evropě, podělil se o
své poznatky z působení v zahraničí a své vyprávění doprovodil nejen slovy,
ale také prezentací. Na konci setkání proběhla i diskuse s účastníky.
Děkujeme za zprostředkování tohoto zajímavého setkání a věříme, že i
další besedy vzbudí Váš zájem. Jste srdečně zváni!
Alena Pacovská
Milínský zpravodaj – červen 2018
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DĚNÍ V OBCI
Slivice 2018
V sobotu 12. května 2018 si u Památníku Vítězství připomenulo více
jak pět tisíc návštěvníků události posledních dnů války z května 1945.
Pietní akt k uctění obětí bojů se uskutečnil ve 12 hodin a od 13 hodin se veřejnosti představili členové Klubů vojenské historie s ukázkou bojových akcí památných dnů konce války na Milínsku. Historii
komentoval ředitel Hornického muzea PhDr. Josef Velfl.
Jiří Vostarek

Další fotografie na
www.milin.cz - Život
v obci/Fotogalerie
Milínský zpravodaj – 2018
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Český den proti rakovině
V Milíně se opět konala sbírka, jejímž každoročním účelem je získat finanční
prostředky na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, vybavení onkologických pracovišť.
Sbírku v České republice organizuje Liga proti rakovině Praha a koordinátory bývají různé spolky, organizace, případně instituce. V Milíně svojí
troškou do mlýna přispívá Knihovna Dr. E. Bořického Milín (pod její hlavičkou je sbírka registrována) a velký podíl na vybírání příspěvků mají žáci
z milínské základní školy, konkrétně dobrovolníci z 9. třídy.
Sbírka se konala 16. května 2018 a ústřední téma bylo - prevence nádorů tlustého střeva a konečníku. V ulicích Milína chodili dobrovolníci ve žlutých označených tričkách s pokladními vaky, kam jste mohli vkládat své příspěvky. Vybíralo se i v knihovně, v základní škole a v mateřské škole.
Celkově se vybrala částka 5678 Kč, za což patří všem „přispěvatelům“
veliké poděkování! Neméně děkujeme i těm, kdo se na vybírání podíleli a na
závěr i peníze počítali (zaměstnanci České pošty v Milíně).
Ti, co přispět nestačili nebo dobrovolníky nepotkali a rádi by celou
sbírku podpořili, mají možnost přispívat na sbírkový účet Českého dne proti
rakovině 2018 číslo 65 000 65/0300, a to až do 30. listopadu 2018.
PS: Prý jsou v Milíně i tací, kteří mají uložené všechny kytičky od dob, co se
tato akce pořádá. A to už musí být pořádná sbírka, vždyť letos to byl již 22.
ročník!
Za organizátory Jitka Jahodová

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Sluchové poradenství:
další poradna je na Centru STP v Milíně připravena na čtvrtek 21. června 2018
od 13 hodin.
Rekondiční pobyty:
Informace o rekondičních pobytech můžete získat na tel.: 606 650 114.
Na pobyt do Bojnice od 2. 9. do 7. 9. 2018 se přijímají pouze náhradníci.
Ještě je možné se přihlásit na pobyt do Soběšic od 4. 8. – 13. 8. 2018.
Zájezdy:
Čapí hnízdo 11. září 2018 - (Nachází se necelých 50 km jihovýchodně od Prahy mezi Benešovem a Olbramovicemi).
Polsko dne 6. listopadu 2018.
Velké poděkování dle ohlasů patří paní Aleně Muzikové za zajištění a
celou organizaci zájezdu do Liberce a okolí. Všichni účastníci byli velmi spokojeni s průběhem celého dne.
Milínský zpravodaj – červen 2018
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Pozvání do Klubu seniorů
Zveme vás do Klubu seniorů, kde můžete uplatnit své dovednosti. Členové
Klubu seniorů se schází pravidelně každé úterý v Centru STP v Milíně.
Zveme vás také do skupiny seniorů, která se zabývá tréninkem a motorikou chůze. Členové této skupiny se schází vždy ve středu. Zkuste to jako
my. Již pár let nám pomáhají trekingové hole. Tak zvaná severská chůze je
pro naše tělo velmi přínosná.
V dubnu naše kroky směřovaly do Hornického muzea na
Březových Horách v Příbrami
s rozsáhlou expozicí sbírek.
Na dole Anna měla naše parta
možnost se projet hornickým
vláčkem po povrchu i v podzemí. Hodinová prohlídka
byla provázena velice fundovaným průvodcem, za což mu
ještě jednou touto cestou děkujeme. Turistiku a fotodokumentaci zajišťují:
Jana Uhrmannová, Jiřina Melicharová a Ing. Eliška Průchová.
Máte-li chuť si zazpívat, třeba jen tak pro potěšení nebo i vystupovat při
různých akcích, přijďte do
pěveckého sboru Radost.
Členové sboru se schází
pravidelně každý čtvrtek
v předsálí kina Milín. Zajišťuje paní Marie Vondrášková, je třeba jí i členkám souboru poděkovat za úspěšnou
návštěvu v domovech pro
seniory.
Upozornění:
Od měsíce září 2018 opět připravujeme pravidelné cvičení žen v tělocvičně
Základní školy v Milíně.
Výbor Místní organizace STP v ČR z. s. Milín si vám dovoluje popřát
krásné prázdninové dny zalité sluníčkem a radostí s přáním pevného zdraví.
Magda Burianová
Milínský zpravodaj – 2018
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ZE ŠKOLY A DRUŽINY
Návštěva italské delegace v naší škole
V průběhu slavnostního setkání s potomky
italských vysídlenců z doby 1. světové
války, obyvateli Valle di Ledro, dne 30.
dubna 2018 zavítali do naší školy zástupci
této delegace. Mezi nimi byl sbormistr
tamějšího mužského sboru Cima d´Oro
prof. Cristian Ferrari se svou manželkou,
předsedkyně Konsorcia cestovního ruchu a
předsedkyně Výboru pro partnerství
Ledra, bývalá učitelka, paní Luisa
Boccagni. Je škoda, že v nabitém programu došlo na návštěvu naší školy až ve
večerních hodinách, tedy bez účasti žáků a pedagogů školy. I tak ale prohlídka školy a
speciálně výstavky vytvořené z děl žáků, které připravili při posledním projektovém
dnu, věnovaných poznávání Itálie, zanechala v našich hostech dojem. Věříme, že se
dveře budoucí užší spolupráce s italským Valle di Ledro otevírají dokořán!
Pavel Kopecký, ředitel ZŠ Milín
Z emailu paní Luisy Boccagni řediteli školy přijatého 3. 5. 2018:
Grazie per averci mostrato la tua bella scuola; ci ha molto colpito l'interesse vivo
per la valle di Ledro! Ci siamo tutti rallegrati e commossi!
Děkujeme za představení krásné školy. Pocítili jsme zde váš živý zájem o Valle di
Ledro! Máme z toho radost a jsme dojatí!

Přírodní a kulturní bohatství středních Čech - Podblanicko
V týdnu 7. - 12. května 2018 se zúčastnila 2. a 9. třída ozdravného pobytu ve Vlašimi.
Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. Nazvali jsme ho
Putování za Blanickými rytíři.
Žáci 9. třídy si užili svůj poslední
společný výlet a děti ze 2. třídy
zase první delší odloučení od
rodičů.
Bydleli jsme v Ekologickém centru a to pro nás pořádalo zajímavé vzdělávací programy zaměřené na přírodu a ekologii. Navštívili jsme Vodní dům,
zámek, zámecký park. Při výstupu na horu Blaník jsme zjistili,
že rozhledny jsou opravdu až nahoře! Ve volném čase jsme se věnovali rytířským
dovednostem: statečnosti, obratnosti, vytrvalosti, zručnosti. Žáci prošli opravdu tvrdým výcvikem a museli zvládnout: hod divočákem, jízdu na koni, srazit dřevcem
věneček krásné panny, bubnovat jako trubadúři, vyšít kapesníček, nebát se při noční
Milínský zpravodaj – červen 2018

12

hře, ale také prokázat znalosti. Během těchto dobrodružství vznikla mnohá přátelství
mezi malými a velkými...
Na závěr byli všichni slavnostně pasováni králem Zikmundem na rytíře a
obdrželi rytířský glejt. Všichni si to zasloužili svými činy. Já se rozloučím slovy mluvícího havrana Boba (bydleli jsme totiž u parazoo): „Nazdar, nazdar!“ A doplním:
„Někdy příště…“
Hana Toužimská, zdravotník akce

Rozmístění žáků ZŠ v Milíně do středních škol
Ve školním roce 2017/2018 odchází do středních škol 21 žáků, z toho 1 žák
ze 7. třídy a 20 žáků z 9. třídy. Všichni byli přijati v prvním kole přijímacího řízení.
Do středních škol zakončených maturitní zkouškou odchází 15 žáků.
Jedná se o tyto školy a učiliště: Gymnázium Legionářů v Příbrami (1); Obchodní akademie Příbram (4); Střední prům. škola Příbram – obor Pozem. stavitel. a architektura
(1), obor Počítač. technol. (3); Střední odbor. škola Březnice – obor Agropodnikání
(1), obor Informační technol. (1); Střední odbor. učiliště Hluboš – obor Kosmetic.
služby (1); Střední škola gastronom. a hotelová Praha – obor Cest. ruch (1); Šestileté
Gymnáz. pod Svat. Horou (1); Střední škola polytechn. Č. Budějovice – obor Požár.
ochrana (1)
Do středních škol zakončených výučním listem odchází 6 žáků. Jedná se o
tyto školy a učiliště: Střední odbor. učiliště Hluboš – obor Opravář zeměděl. strojů
(1); Střední odbor. učiliště Sedlčany – obor Cukrář (2); Odbor. učiliště Pod Šachtami
Příbr. – obor Pečovatel. služby (1); Waldorfská škola Příbr. – obor Umělec. truhlář a
řezbář (1), Obor Umělec. kovář a zámečník, pasíř (1)
Všem odcházejícím žákům přeji v nové škole hodně studijních úspěchů, co
nejméně stresu, spravedlivé a pohodové vyučující a také skvělé kamarády, kteří ke
správnému studentskému životu patří. Mějte se hezky.
Jana Falcmanová, výchovná poradkyně ZŠ v Milíně

Poznávací zájezd Skotsko 20. - 27. dubna 2018
Zatímco v Čechách vládlo koncem dubna slunečné a
teplé jaro, my (43 žáků a 3 učitelky) do kufrů balili
teplé oblečení, bundy, pláštěnky a deštníky - na týden
ve Skotsku. Po noci strávené v autobuse jsme se probudili do krásného rána v Amsterdamu. Prohlídku hlavního města Nizozemska jsme si užili pěšky i na loďce.
Odpoledne jsme se v přístavu Ijmuiden nalodili na trajekt a vypluli směr Newcastel. Pobyt na obrovské jedenáctipatrové lodi byl pro nás nezapomenutelným zážitkem.
Když jsme dosáhli hranic se Skotskem, ukázalo nám tamější počasí svou typickou tvář – časté dešťové přeháňky, prudký vítr a teplota sotva 12 °C nás provázely po celý zbytek pobytu. Navštívili jsme Jedburgh
a starobylý dům, ve kterém pobývala skotská královna
Marie Stuartovna, dále Rosslyn Chapel, kde je podle legendy ukrytý Svatý grál.
Milínský zpravodaj – 2018
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A jaké byly rodiny, u kterých jsme
byli ve Stirlingu ubytováni? Naši skotští domácí se ukázali jako milí, přátelští a nesmírně pohostinní lidé. Další den byl ve znamení hlavního města Skotska Edinburghu. Po prohlídce
hradu jsme navštívili interaktivní muzeum Dynamic Earth a královskou jachtu Britannia. Další den jsme se vypravili na dlouhou cestu do
oblasti Highlands, vyjeli jsme lanovkou do blízkosti nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a
odpoledne jsme se prošli okolo jezera Loch
Ness. Cestou domů jsme se stavili ještě v malebném městečku Peebles a v nizozemské
historické vesničce Zaanse Schans, kde jsme viděli typické větrné mlýny, domky z 18.
století i tradiční výrobu sýrů a dřeváků.
Na naši cestu budeme všichni dlouho vzpomínat a doufáme, že někdy brzy
zase vyrazíme na objevování nějakého zajímavého kusu Země.
Martina Štiplová, Hana Sladovníková, Helena Rousová
Poznámka:
Text je redakčně krácen, celé znění najdete na www.milin.cz - v položce Milínský zpravodaj - Co se nevešlo

ZŠ ROSNIČKA
Pozvánka na quest
Quest v překladu z angličtiny znamená hledání, pátrání. Ti, kdo se questy
zabývají, ho krásně česky nazývají slovem HLEDAČKA.
Máte rádi hry? Rádi poznáváte nové věci? Pak jsou hledačky právě pro vás.
Vydáte se na cestu, budete hledat indicie a luštit tajenku. Nepotřebujete více než list
papíru, na kterém je, většinou formou veršů, popsaná trasa podle orientačních bodů.
Splníte úkoly, vyluštíte tajenku a na konci vás čeká poklad!
Tato hra není omezena věkem, stačí umět číst a psát a sledovat okolí. Pojďte
si hrát i vy, najít si svůj poklad, něco nového poznat, pobavit se, užít si s rodinou či
kamarády.
A jak na to? Hledačky jsou všude kolem nás – na webu www.questing.cz si
můžete ve svém okolí najít hledačku, stáhnout si hrací plán, vzít tužku a vyrazit.
Kroužek Rosnička pro vás vytvořil dvě hledačky – jednu přímo ulicemi Milína a druhou do jeho blízkého okolí. Obě jsou zpřístupněny pro veřejnost od 1. června
2018. Určitě je navštivte! Stáhněte si hrací plán, vezměte tužku a vyrazte do přírody
či města. Hrací plány milínských hledaček si můžete stáhnout na www.zsmilin.org,
www.milin.cz nebo www.hotelumilina.cz. Je také možné vyzvednout si je vytištěné ve
škole nebo v knihovně.
Děkujeme za spolupráci a vstřícnost Obci Milín, knihovně E. Bořického Milín a Hotelu u Milína. Děkuji všem dětem a jejich rodičům za otestování naší hledačky
v sobotu 19. května. Byli jste vážně skvělí! Díky vám - 35 bezvadným lidem - je hledačka připravena ke zveřejnění.
Jana Pižlová a Rosnička
Milínský zpravodaj – červen 2018
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přestože nám kalendář hlásí stále ještě jaro, dopolední teploty často dosahují
k letním hodnotám. A to jsme samozřejmě všichni uvítali. Děti mají radost, že
se už mohou méně oblékat a že jsme s nimi venku pokud možno co nejdéle.
Přenesli jsme ven mnoho činností,
které lze provádět v přírodě, naše
procházky i hry na školní zahradě se
prodloužily. Menší děti si oblíbily
především hry na pískovišti, starší
děti chodí „na výpravy“ s batůžky.
Příroda nám letos poskytla opravdu
bohatý materiál k objevování a mění
se téměř před očima. Rozmanitost
rostlin, květů a tvořících se plodů,
mladé výhonky a zpěv ptactva sledují děti denně. Kromě častého pobytu v přírodě, zahájila druhá skupina starších dětí plavecký kurz a opět nás navštívily paní knihovnice s novými
knihami a úkoly. V pátek 4. května 2018 proběhl v MŠ zápis nových dětí pro
školní rok 2018/2019. Pondělní dopoledne 14. května se proměnilo v astronomickou výpravu do vesmíru. Mateřskou školu navštívilo „přenosné“ planetárium a starší děti se hravou
formou a díky pomoci kamarádů - zvířátek dozvěděly
mnohé o sluneční soustavě.
Protože všichni máme rádi
především svoji maminku,
patří i v mateřské škole začátek května hrám a činnostem
k příležitosti oslav Dne matek. Třídy a šatny jsme vyzdobili květy a srdíčky, vyprávěli jsme si o životě v rodině a přichystali jsme pro maminky dárky a vystoupení na jednotlivých třídách. Největší odměnou nám byl maminčin úsměv a potlesk. Aby si maminky
také vyzkoušely, jaké to je v mateřské škole, poseděly si s dětmi po vystoupení
v příjemné atmosféře a tvořením s jarní tematikou. Pro starší děti je připraven
na příští týden kulturní zážitek v podobě návštěvy kina a všichni se již těšíme
na blížící se oslavy Dne dětí.
Za MŠ Milín Ludmila Dvořáková
Milínský zpravodaj – 2018
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SOKOL - FLORBAL
Jsme parta nadšenců do florbalu. Přesné datum vzniku a to, kdy jsme začali
chodit do milínské tělocvičny na tréninky, si nikdo z nás přesně nepamatuje.
Ale může to být tak cca 12 let.
Florbal nás baví, hlavně se snažíme dělat něco
pro sebe. Moc děkujeme, že můžeme využívat prostory
milínské tělocvičny. Sice nás to od nového roku stojí
více úsilí, času i peněz, ale i tak „pokud se sejdeme“
jsme rádi, že máme kde sportovat, hrát a trénovat. Trénovat potřebujeme i proto, že již 4. rokem hrajeme Příbramskou florbalovou hobby ligu (PFL - Příbram).
První tři roky v této lize jsme se snažili, abychom alespoň důstojně odehráli zápasy. Některé jsme i
vyhráli, ale jelikož jsme byli nováčci… Postupem času
se nám to dařilo více. Je jasné, že když to spočítáme,
věkově jsou některé týmy v lize v průměru i o deset let
mladší. Nicméně jsou i týmy, které jsou na tom stejně
jako my.
Letošní (2017/2018) sezóna
nám již vyšla parádně. Pohybovali
jsme se v tabulce většinou uprostřed
(z 14 týmů). Dokonce se nám podařilo postoupit v předkole PLAY
OFF i přes tým FBK 2015 (2:1 na
zápasy), což jsou kluci z Příbramě.
Ve čtvrtfinále PLAY OFF jsme
však narazili na jednoho z velkých
favoritů a výherce už dvou ročníků Kentauři Nový Knín (alespoň myslím). S těmi jsme sice prohráli 0:4
na zápasy, ale i tak bylo čtvrtfinále
pro nás úspěchem a minimálně ve
dvou zápasech jsme favorita pořádně potrápili. Nasvědčují tomu i výsledky 3:5
a 7:10.
Jinak se svolením obce Milín jsme si zapůjčili obecní znak a trošku ho
poupravili do florbalové podoby.
Marcelu Pacovskému z Autometalu zase děkujeme za nemalý sponzorský dar na nové dresy, které již dva roky používáme. Sice to bude znít trochu
narcisticky, ale Zdeněk Dařílek (gólman, pokladník, manažer, starosta FBK
Milín), se domnívá, že jsou nejhezčí z celé PFL.
Kentaurům se nám podařilo, myslím, že v třetím zápase dát gól již
v deváté vteřině první třetiny :)
Za oddíl T. J. Sokol Milín 2 - oddíl florbalu: Zdeněk Dařílek
Milínský zpravodaj – červen 2018
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc duben
Velikonoční neděle je svátečním dnem. Však také slovo
„hod“ znamenalo v češtině svátek s bohatým jídlem. Spojení
„Boží hod“ naznačuje, že jde o víc než hodování u stolu. Je
to den radosti ze vzkříšení Ježíše Krista, Božího Syna. Oslavou jeho vzkříšení se oslavuje věčný život. Na Boží hod velikonoční nosili lidé do kostela pokrmy, hlavně pečivo a vajíčka, ale také maso, mléko, chléb, víno i jiné, které po skončení mše
kněz posvětil. Z těchto svěcenin dostal doma každý svůj díl, i zvířata.
Hospodáři obětovali kousek požehnaného pokrmu zemi a vodě – polím,
zahradám, stromům a studnám. Donesené velikonoční pokrmy byly Otcem Jánem posvěceny po skončení slavnostní bohoslužby v neděli
1. dubna v kostele sv. Petra na Slivici a v kostele sv. Vavřince
v Pečicích.
Velikonočnímu pondělí se také říká Červené pondělí. Jeho „barevný“
přívlastek vychází z červeně barvených vajíček, která jsou tradičním
velikonočním dárkem na den pomlázky. Stejně jako v předchozích letech, tak i letos se 22 mladých vydalo od kostela sv. Petra na Slivici na
pěší pouť na Makovou. Od 11 hodin zde pro ně i další věřící sloužil
Otec Ján mládežnickou mši svatou.
V neděli 8. dubna se po dětské mši svaté někteří z přítomných sešli
na slivické faře při farní kávě.
I v tomto měsíci, konkrétně ve středu 11. dubna, navštívil Otec Ján
obyvatele Domova pod hrází v Luhu, aby pro ně sloužil mši svatou.
V neděli 29. dubna začaly poutní mše svaté v kaplích našich farností.
Jako první to byla mše svatá v kapli svatého Vojtěcha v Raděticích, kterou od 14 hodin za teplého a slunečného počasí sloužil Otec Ján. Přítomno bylo 26 účastníků včetně pěti dětí. Zpěv věřících doprovázel na
klávesy pan Jaromír Nusl, několik písní přednesla i část dětského souboru „Slivičáček“.
V pondělí 30. dubna se na slivické faře konalo další setkání farní
ekonomické rady. Hlavním bodem byla opět generální oprava kostela
sv. Václava v Milíně. Vzhledem k dobrému počasí se naplno rozběhly
práce. V průběhu měsíce byla dokončena úprava vnitřní elektrické sítě a
zabezpečovacího zařízení. Rovněž byla provedena výměna skleněných
tabulí ve všech oknech a pokračovaly práce na fasádě na severní straně
kostela.
Za farnost Eliška Průchová
Milínský zpravodaj – 2018
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MAS PODBRDSKO
Podbrdské trhy a další akce Místní akční skupiny Podbrdsko
Místní akční skupina Podbrdsko pořádala již druhý ročník Podbrdského farmářského a řemeslného trhu v Březnici, a to opět na
bezplatně propůjčených místech pro tuto akci přímo stvořených.
Tentokráte akce proběhla ve venkovním areálu restaurace Na
statku a Špejcharu. V sobotu 28. 4. 2018 v této části Březnice
opět zavládla příjemná atmosféra. Návštěvníci mohli ochutnat a pochutnat si
na domácích kremrolích, koláčích, dát si přímo na místě praženou kávu a udělat si radost u prodejců ručně dělaných výrobků jako např. kabelek, svíček,
mýdel, dětského oblečení, dámských sukní,
ale samozřejmě nechyběla ani keramika, šperky, bylinky a květiny a mnoho dalších zajímavých výrobků. Ratolesti měly možnost kresby
na obličej dle vlastního výběru, zatančit
v pergole restaurace Na statku a vyzkoušet,
jak se chodí bosky například po kůře, legu
nebo dokonce skle. Skákací hrad naší místní
akční skupiny byl také k dispozici po celou dobu trhu a jako vždy o něj byl
veliký zájem. Děkujeme Rodinnému centru Pampeliška, která měla na tomto trhu opět své zázemí, kde
nejen děti, ale i rodiče, mohli vyrábět a tvořit. Děvčata přicházejí neustále s novými nápady a jsme
rádi, že se takto aktivně zapojují. Věříme, že se akce povedla a že, až se rok s rokem sejde, se opět
uvidíme na stejném místě v Březnici!
Dále bychom Vás touto cestou chtěli pozvat na další akce, které chystáme. Blíží se „Slavnost královny Johanky“ v Rožmitále pod Třemšínem, kde
Místní akční skupina Podbrdsko zajistí Podbrdský farmářský a řemeslný trh.
Trh se bude konat v sobotu 16. června 2018 po celý den v rámci slavností na
rožmitálském náměstí. Více na www.slavnostjohanky.cz. Ve stejný den bude
Místní akční skupina Podbrdsko také součástí „Třetího sjezdu rodáků spojeného s připomenutím 100 let republiky a s oslavou 120. výročí vzniku SDH
Chraštice“. V Chrašticích u Milína budeme mít po celý den nachystaný stánek,
program pro děti a skákací hrad. V sobotu 22. září 2018 se můžete těšit opět na
Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále pod Třemšínem ve venkovním areálu Podbrdského muzea.
Krásné léto přeje MAS Podbrdsko!!
Za MAS Podbrdsko Petra Benjáková
Milínský zpravodaj – červen 2018

18

DUBENČERVEN V KINĚ MILÍN

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz
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Něco málo z historie a pověstí o Milínu a okolí
Kostel na Slivici
Slivice, bývalá osada s farou a kostelem na kopci, byla někdejším kultovním pohanským místem. Bývaly zde prý vidět světélka, neklamné znamení přítomnosti
bludiček. O svatém Janu vyráželi na Slivici hledači kouzelného kapradí a bylinek.
Při hloubení kostelních základů v zemi objevili ukrytou sochu svatého Petra. Chyběl hlavní atribut, klíče. Světec vypadal obyčejně, spíše jako poutník. Místní nález
pokládali přímo za boží znamení a kostel měl zelenou. Dohled převzal údajně sám
pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.
Socha svatého Petra*) (jemuž byl kostel i zasvěcen) je unikátní gotické
opukové dílo neznámého umělce (označovaného jako Mistr Krumlovské madony).
Socha procestovala celý svět, na výstavách a přehlídkách sklízelo velký obdiv.
Kostel prošel několika proměnami, nejvýrazněji se na něm podepsala doba barokní. Říkalo se, že dokázal hravě pojmout jakékoliv množství lidí, jelikož měl schopnost se rozpínat a zase smršťovat. Farníci jej jednou omotali dokola spojenými
řetězy, které praskly. Svatý Petr se také dovedl měnit, jednou byl těžší, jindy lehčí,
někdy ho sotva mohli unést čtyři dospělí muži.
Až prý bude kostel pobořen, nastane konec Slivice, Milína i celého světa.
*)

Na Slivici je nyní pouze kopie této sochy, originál je v Národní galerii.
Z článku: Městečko na cestě, Spirit, 2003 vybrala Dana Reiterová

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