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Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 21. 8. do 20. 9. 2018 se sešla obecní rada celkem 3x. Předkládáme výběr z bodů jednání.
27. 8. 2018:

1. Rada na základě rozhodnutí komise schvaluje přidělení bytu č. 2 v čp. 212.
2. Rada schválila žádost o přechod nájmu na jiného nájemce v čp. 251.
3. Rada schválila znění smlouvy o dílo: Základní škola Milín – stavební úpravy s f. INVESSALES, spol. s. r. o.
4. Rada projednala a schválila žádost MŠ Milín o odpisový plán.
5. Rada vzala na vědomí žádost Arrivy Příbram o umístění zrcadla ve Stěžově.
6. Rada vzala na vědomí zápis komise životního prostředí.
7. Rada vzala na vědomí vybudování energetického zařízení pro parcelu p. č.
1247/10 k. ú. Milín.
8. Rada schválila cenovou nabídku f. Chyba Miloslav ANTÉNY na instalaci
účastnické zásuvky pro bytové domy na sídlišti.

3. 9. 2018:

1. Rada schválila výsledky komise na přidělení bytu č. 1 v čp. 257.
2. Rada schválila cenovou nabídku na zpracování a vyhlášení výzvy akce –
dodávka rekonstrukce kotelny ZŠ Milín a na technický dozor investora a
bezpečnost a ochrana zdraví při práci dotační titul č. 47 ZŠ Milín.
3. Rada projednala a schválila žádost o konání sportovní akce – KLASIK
Duatlon Příbram 15. 9. 2018.
4. Rada schválila použití obecního znaku na volební program zaregistrovaných politických stran a hnutí do komunálních voleb obce Milín (říjen
2018).
5. Rada schválila zapůjčení 5 ks stánků na Podbrdský trh (22. 9. 2018).

17. 9. 2018:

1. Rada projednala a schválila žádost vedoucí Školní jídelny Milín o nákup
mycího stroje. Celková částka činí 122 393 Kč. (85 202 Kč dá z Fondu reprodukce ŠJ a 37 190 Kč dofinancuje obec Milín.)
2. Rada jmenovala členy do komise na hodnocení nabídek na akci Rekultivace bývalé skládky TKO Milín: Nekl, Vojáček, Křížek, Matějíček, Fuka,
Kalík st., Trantina a Novotný.
3. Rada schválila přechod nájmu na jiného nájemce v čp. 231.
4. Rada projednala a schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Havarijního fondu.
5. Rada schválila nákup upomínkových předmětů u příležitosti návštěvy italského Ledra.
6. Rada projednala a schválila smlouvy o připojení k distribuční soustavě ve
Školní ul. čp. 243, 225 a 241.
Milínský zpravodaj – říjen 2018
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6. Rada projednala a schválila výzvu k podání nabídek: ZŠ Milín – Modernizace plynové kotelny a výzvu k podání nabídek Stavební úpravy ZŠ Milín –
TDI a BOZP.
7. Rada projednala a schválila text smlouvy Modernizace plynové kotelny –
ZŠ Milín.
8. Rada projednala a schválila cenové nabídky na zhotovení vchodových dveří
do ZŠ Milín (od f. CETOS) a cenovou nabídku na nákup vozidla CITROEN
Berlingo.
9. Rada projednala a schválila cenovou nabídku na opravy v bytových domech
na sídlišti, nabídku podala f. TZECHDOT s. r. o. Plzeň.
10.Rada schválila cenovou nabídku na úpravu návsi v osadě Buk a Konětopy.
11.Rada vzala na vědomí uzavírku křižovatky na Čmíně (od 20. října 2018).
Poznámka:
Z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) nelze zveřejňovat jména a jiné
osobní údaje občanů. Při osobní návštěvě na OÚ Milín lze požadovat nahlédnutí do zápisů z rady, kde jsou uvedeny všechny body jednání včetně osobních
údajů.
Výběr z bodů jednání provedla Dana Reiterová

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby do zastupitelstva obce Milín
Konají se ve dnech:

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

OKRSKY: (v závorce uvádíme telefon na okrsky ve dnech voleb)
č. 1 – Kulturní dům Milín (601 564 954) – zde volí i občané z Kamenné
č. 2 – Obecní úřad Milín (318 691 185) – zde volí i občané z Buku a Rtišovic
č. 3 – Konětopy - zde volí i občané ze Slivice čp. 41, 68, 85, 86, 124, 134
(601 564 955)
č. 4 – Stěžov (601 564 956)
V minulém čísle Zpravodaje byla zveřejněna všechna čísla popisná a jejich
přináležení k volebním okrskům. Veškeré informace k volbám jsou na webových stránkách Milína (www.milin.cz).

Milínský zpravodaj – 2018

3

BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se v říjnu
dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Miroslav Jančí z Kamenné,
Václav Šťovíček z Kamenné,
František Štika z Milína,
Jaroslava Spilková ze Stěžova,
Jiřina Ceeová z Konětop,
Marie Kšandová z Konětop,
a Libuše Korejsová z Milína.
Všem oslavencům přejeme pohodu nejen ve dnech svátečních, ale i
v těch všedních, mnoho důvodů k úsměvu a také velkou dávku štěstí a zdraví.
V rozhlasovém pořadu budeme přát v den Vašeho výročí. Ve
dnech od pondělí do pátku od 10 – 13 hodin a o víkendu od 10 – 12.30 hodin. (Pozn. Český rozhlas – České Budějovice 106,4 MHz).
Obec Milín blahopřeje svým občanům k výročím 70, 75 a od 80 let
každý rok. V případě, že by si oslavenec nepřál zveřejnit blahopřání, hrát
v rozhlase, příp. ani osobní gratulaci kulturní komise, stačí to oznámit
v knihovně alespoň s dvouměsíčním předstihem.
Upozornění ohledně ochrany osobních údajů:
Na základě konzultace s našimi pověřenci ohledně GDPR (u Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram) sdělujeme, že náš způsob uveřejňování
jubilantů vyhovuje požadavkům na bezpečnost osobních údajů.
Za obec Milín Jitka Jahodová

VZPOMÍNÁME
Dne 11. října 2018 uplyne smutný rok od úmrtí paní Marie Rákosníkové.
S úctou a láskou vzpomíná rodina.
Za rodinu Hana Karbanová
Milínský zpravodaj – říjen 2018
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AKCE V ŘÍJNU
Milínské hudební léto 2018 – 2. ročník
Zatím poslední nahlášenou akcí je koncert Klikařů v pátek 5. října 2018
od 19 hodin pod pergolou za fotbalovým hřištěm. Vstupné dobrovolné.
Pořadatel si vyhrazuje možnost změny.
Za TJ Ligmet Milín: Jiljí Bejček
Týden knihoven
Knihovna Dr. E. Bořického se zapojila do celorepublikové akce, která
se koná vždy v 1. říjnovém týdnu, letos tedy od 1. 10. 2018 na ústřední
motto: Regionální historie.
Pro návštěvníky knihovny máme připraven malý kvíz o místní
historii i současnosti (v plné verzi a ve zjednodušené verzi pro děti).
Luštitelé kvízu si kromě nových poznatků odnesou i aktualizovaný barevný plán Milína (s informacemi na zadní straně) a užitečnou záložku.
Máte-li fotografii nějakého zajímavého místa v Milíně a blízkém
okolí, můžete nám je zaslat v nezmenšené podobě přes
www.uschovna.cz na adresu: knihovnamilin@seznam.cz. Vybrané fotografie odměníme malým dárkem a budeme uveřejňovat ve Zpravodaji.
Může se jednat o Vaše oblíbené zákoutí nebo o něco z dávné doby
(nemusí to být přímo památka, ale i nějaký hezký řemeslný výrobek nebo ozdobný prvek).
Dana Reiterová
Burza dětského oblečení a obuvi
MC Milínek bude v říjnu 2018 pořádat v předsálí KD Milín burzu dětského oblečení a obuvi, příp. i bruslí. Uskuteční se v pátek odpoledne a
v sobotu dopoledne - předběžné datum je 19. a 20. 10. 2018 nebo 26. a
27. 10. 2018. Bude upřesněno na plakátech. Nebude se přijímat žádné
zboží, u svých věcí budou stát jednotliví prodejci.
Za MC Milínek Martina Sirotková
S knížkou do života aneb Mrňata do knihovny
V rámci mezinárodní akce Bookstart, v níž je milínská knihovna zaregistrována, jsme obdrželi malé knižní dárky určené dětem, které ještě
nechodí do mateřské školy. Rádi bychom je předali rodičům a jejich
„mrňouskům“ během návštěvy milínské knihovny:
ve středu 31. října 2018 od 10 hod - do dětského oddělení knihovny.
Přijďte, těšíme se na Vás!
Milínský zpravodaj – 2018
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DĚNÍ V OBCI
V září byla otevřena nově zrekonstruovaná prodejna Koloniál u školy, která příjemně
překvapí většími prostory.
Otvírací doba je ve všední den
až do 19 hodin a otevřeno je i
v sobotu a neděli dopoledne.
Můžete si zde koupit i čerstvě

uvařenou „kávu s sebou“. A konečně jsou již hotové nové prosklené vstupní
dveře.
Za spokojené zákazníky Dana Reiterová

Knihovna pokračuje ve sbírce starých nepotřebných brýlí
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o sbírce vyřazených brýlí.
Tato nabídka se setkala s velkým ohlasem, za což všem přispěvatelům moc
děkujeme. Ještě do konce října budeme vybírat a poté hromadně odešleme.
Pokud tedy máte doma nepotřebné dioptrické nebo sluneční brýle (měly by být
nepoškozené a čisté), zaneste je prosím ve výpůjčních hodinách do knihovny,
odkud je pak hromadně budeme na konci října odesílat do Prahy.
Více o sbírce se dozvíte na http://www.refrakcnicentrum.cz/aktualita/
cz/18964/sbirka-bryli-stále-trva.aspx
Ještě informace k dotazům ohledně sbírky starých nepotřebných
jízdních kol: tuto sbírku v Milíně nepořádáme (nemáme skladovací prostory).
Nejbližší sběrné místo je ve Strakonicích. Kdokoliv si však může požádat o
registraci na stránkách: http://www.kolaproafriku.cz/ a sám sbírku uspořádat.
Za knihovnu Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – říjen 2018
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytujeme na Centru STP Milín, Václavská 261, každé
úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin včetně nepřetržité služby po telefonu:
606 650 114.
Poskytujeme bezplatnou pomoc pro osoby se zdravotním postižením a
pro seniory, kteří potřebují podpořit v řešení své životní situace a nezvládají to
sami, nebo pro ty, kteří se lidem se zdravotním postižením nebo seniorům snaží pomoci.
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ve spolupráci s Okresní organizací STP v ČR z. s. Příbram nabízíme možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací lůžka, vozíky, chodítka,
skútry, židle a další kompenzační pomůcky). Půjčovna je na Centru STP
v Příbrami VII, Žežická ulice (bývalá 8. ZŠ) – informace pí Vondrášková tel.
607 618 727.
Sluchové poradenství
Sluchová poradna je na Centru STP v Milíně připravena na čtvrtek 4. října
2018 od 13 hodin.
Rekondiční pobyty
Informace o rekondičních pobytech můžete získat na tel.: 606 650 114.
Rekondiční pobyt Soběšice: termín 7. září 2019 – 16. září 2019, cena 5 800 Kč
Rekondiční pobyt Sezimovo Ústí: termín 30. dubna 2019 – 6. května 2019,
cena 5 550 Kč
Pozvání
Zveme vás na cvičení žen, které se koná každé úterý v tělocvičně Základní
školy v Milíně, více informací pí Jana Uhrmannová nebo pí Slávka Doubková
v úřední dny v Centru STP v Milíně. Zúčastnit se může každý, bez předběžného přihlášení.
Klub seniorů, kde můžete uplatnit své dovednosti, se schází pod vedením paní Jany Bubeníkové 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 – více informací
u pí Jany Uhrmannové.
Členové pěveckého sboru Radost se schází pravidelně každý čtvrtek
v předsálí kina v Milíně – více informací pí Marie Vondrášková 607 618 727.
Zájezdy
Polsko Kudowa Zdroj: termín 6. listopadu 2018 – několik volných míst, možno přihlásit u pí Aleny Muzikové na tel. 739 517 773.
Na měsíc prosinec se připravuje zájezd na předpremiéru některého z divadel
v Praze.
Poděkování
Dne 11.září 2018 se uskutečnil zájezd na zámek Jemniště, retro muzeum JemMilínský zpravodaj – 2018
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niště a Čapí hnízdo. Dovolujeme si touto cestou poděkovat paní Aleně Muzikové za zajištění tohoto zájezdu. Všichni účastníci byli spokojeni.
Připravujeme
Okresní organizace STP v ČR z. s. Příbram ve spolupráci s MO STP Milín
pořádá dne 18. října 2018 na Centru v Příbrami VII, Žežická ulice (bývalá 8.
ZŠ) ,,Den zdraví“. V nabídce bude kontrola tuku a cukru z krve, zdravá výživa, doplňková výživa, výrobky z medu, nabídka kompenzačních pomůcek a
další.
Pozvání do kina
Na 18. října 2018 od 16.30 hod je v kině v Milíně připraveno promítání pro
seniory – komedie „Bezva ženská na krku“ – vstupné zdarma.
Termín nejbližšího jednání výboru MO STP z. s. Milín je středa 3. října 2018
od 13 hod v salonku restaurace U Přemysla v Milíně.
Výbor Místní organizace STP v ČR z. s. Milín

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola v Milíně (v) září
Vážení čtenáři,
mohu s velkou radostí a úlevou prohlásit, že školní rok v ZŠ Milín začal zdárně a výuka běží tzv. na plné obrátky. Neznamená to však, že bychom byli
všichni zavřeni v učebnách od pondělí do pátku a z našich hlav se jen kouřilo.
Od půlky září opět využíváme tělocvičnu, školní pozemek je naší další učebnou pro rozmanité činnosti, ale rádi také vzpomínáme na exkurze do bližšího i
vzdálenějšího okolí, které hned zkraje školního roku obohatily program školy.
Exkurze do prezidentského sídla v Lánech
Žáci 8. a 9. třídy navštívili zámek v Lánech, který 6. září otevřel své prostory

Milínský zpravodaj – říjen 2018
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mnoha návštěvníkům. Na webu školy se můžete
dočíst, jak exkurzi žáci sami hodnotili. Navštívili
prezidentské sídlo s rozlehlým parkem, oborou,
kde se od hajného a myslivce v jedné osobě dozvěděli mnoho zajímavých informací o chovu zvěře i
myslivosti, v zámku pak obdivovali krásně vybavené a naaranžované reprezentativní místnosti a mnoho dalšího, to vše tento výlet přinesl. Velkou pozornost vzbudila pracovna a knihovna T. G. Masaryka a také posmrtné masky prvního i druhého československého prezidenta. Jedním z cílů této exkurze bylo pochopitelně žákům připomenout, proč
je rok 2018 jubilejní, konkrétně tedy vyzdvihnout
rok vzniku Československa, rok 1918.

muzejní bádání

Programy v Hornickém muzeu Příbram
Tentýž den měli další žáci této věkové kategorie možnost vyrazit do Příbrami
na program připravený Hornickým muzeem Příbram. Jednalo se o geologickou
exkurzi na odval, do dolů i do mineralogické expozice muzea. Žáci, kteří si
zvolili tuto variantu, se do školy vrátili velmi nadšení. Hlavním tahákem totiž
bylo vlastní hledání minerálů v odvalu, které si žáci odnesli domů (nález uranové rudy nebyl zjištěn…). Jak je opět patrné z článku na školním webu, exkurze jim přinesla lepší poznání našeho blízkého okolí a zjištění, že kameny
mají mnoho jmen a je dobrodružné se o nich dozvídat více.
Hornické muzeum mělo připravený program i pro mladší žáky, proto
se do Příbrami v září vypravilo i několik tříd prvního stupně. Vstup do nového
školního roku 2018/2019 zpříjemnila žákům 2. třídy cesta do dávné historie,
kdy se na pár chvil stali významnými badateli. Pod vedením muzejní pedagožky paní Trantinové se stali malými archeology a bádali po příbězích ukrytých
v historických předmětech. Poté žáky čekalo malé putování po Březových Horách, jehož součástí bylo poznávání budov v okolí. Nejlepší výuka historie je
ta, do níž mohou děti přímo vejít a co nejvíce se seznámit se životem našich
předků, kteří nám zanechali mnohá neocenitelná dědictví. Zjistili, že práce archeologů je velmi dobrodružná a zajímavá, a všichni si odnesli zajímavé zážitky. Do Hornického muzea se vypravili i žáci čtvrtých tříd. Stejně jako druháčky i je čekal rychlokurz archeologie. Pod odborným vedením se dozvěděli
mnoho zajímavého z tohoto oboru a vyzkoušeli si i práci archeologa. Všichni si mohli
prohlédnout repliky pravěkých a středověkých předmětů, vyzkoušeli si křesání křesadlem a štětcem odkrývali ukryté poklady. Při
improvizované vědecké konferenci seznamovali ostatní se svými „výzkumy“.
Kreslení forem s Olgou Pírkovou
Sotva začala škola, třídy prvního stupně vyrazily na výstavu do milínské knihovny. ČeMilínský zpravodaj – 2018
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kala je tu sama autorka právě
probíhající výstavy, aby žáky
zasvětila do kreslení forem.
Zajímavostí výstavy bylo i
propojení výtvarné a literární
tvorby. Jak složit skvělou básničku sice žáci natrénovat nestihli, podle pokynů paní Pírkové si však vyzkoušeli kreslení forem suchým pastelem.
Nebylo to jednoduché, někomu
se kresba trochu zašmodrchala,
ale všem se kreslení líbilo. Na závěr si prohlédli obrázky paní Pírkové i jejích
žáků.
Adaptační kurz 6. tříd ve Stradonicích
Do šestých tříd jsme přijali nové žáky, 6. B začala s novou třídní učitelkou, to
jsou dostatečné důvody pro pořádání dnes běžných adaptačních kurzů. Tým
složený z pedagogů školy i externí pomocnice, paní zdravotnice, připravil pobyt pro naše žáky na Berounsku. Místo bylo vybráno pečlivě s ohledem na
účel takové akce a i samotný způsob dopravy měl přispět k budování odolnosti
našich nejmladších „druhostupňáků“. Jelo se vlakem, což je pro mnoho dětí
zážitek sám o sobě a možná ho dlouhou dobu nezopakují.
Šesťáci se tedy celý týden intenzivně poznávali, program měli naplněný jak environmentálními, tak také psychologickými a herními aktivitami. Ponořili se do doby keltského osídlení a zkoušeli na sobě, jak asi mohl život před
cca 2000 lety na našem území probíhat. Blízká sklárna v Nižboru jim zase přiblížila dnešní dobu a možnosti uplatnění pro ty, kteří mají umělecký talent a
vytrvalost. Nakonec se i naši žáci pustili do výroby uměleckých předmětů z
přírodních materiálů - hlíny a mědi.
Přestože byl program týdne naplněný aktivitami a mnohé značně vyčerpal, všichni se vrátili s pocitem, že to stálo za to a těší se na další společně
prožitý čas ve škole i na jiných podobných akcích.
Pozvánka na setkání s odborníkem – Styly mladých a další záludnosti dětského světa, čtvrtek 4. 10. 2018 od 17 hodin ve škole:
Srdečně zveme všechny rodiče i další zájemce na setkání nad životem
dospívajících s dr. Evou Burdovou. Přednášející má dlouholeté zkušenosti z
pedagogické, psychologické i sociální oblasti a dokáže své publikum vždy zaujmout pro dané téma. A která témata to tentokrát budou? Prožívání dospívání,
touha někam patřit, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, extrémní výživové zvyklosti a další. Kdo již v naší škole v uplynulé době na některém ze
setkání s odborníkem byl, ví dobře, že velkým obohacením je vždy diskuze
nad otázkami, které sami rodiče přednesou. A na závěr této pozvánky citace z
anotace k tomuto setkání: „Nemáte žádný problém? To je dobře. Přijďte si popovídat o tom, co dělat dál, abychom žádné problémy neměli ani v těžkém
období dospívání našich dětí.“
Za celý tým ZŠ Pavel Kopecký, ředitel
Milínský zpravodaj – říjen 2018
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Září nás v mateřské škole uvítalo chladnějším počasím, ale nikomu to neubralo
na dobré náladě a děti s chutí obuly na vycházky gumáky, které ležely v letošním horkém létě v zapomnění. Naštěstí
ochlazení netrvalo dlouho, a tak si děti užívaly školní zahradu i les. Nové děti se seznámily s hračkami, herními prvky a nejbližším okolím mateřské školy. Na pískoviště přibyl kopec nového písku, a tak se
nejvíce ke hře využily velké lopaty. Velkým
zážitkem byl především pro nejmenší děti
traktor s radlicí, který si mohly prohlédnout,
osahat a poměřit samy sebe s velikostí kol.
Les nabídl dětem mnoho přírodnin, které
postupně sbíráme a využíváme při hrách,
výzdobě MŠ a poznávání světa kolem nás.
Ve čtvrtek 6. září 2018 proběhla pro rodiče
v MŠ informativní schůzka, kde se dozvěděli, co vše děti v následujících měsících
čeká a čím mohou sami provozu mateřské
školy pomoci. Mnozí rodiče své děti hned
přihlásili na plavecký výcvik, zábavnou angličtinu
či nápravu výslovnosti. V průběhu
celého měsíce se
děti těšily a chystaly na milínskou
pouť. Avšak ještě
než se zúčastnily
pouťových radovánek, zhlédly divadelní představení „Všude číhá vlk“, našeho oblíbeného divadélka „Kolem“,
které vždy děti nejen poučí, ale především dobře pobaví.
Za Mateřskou školu Milín Ludmila Dvořáková

Milínský zpravodaj – 2018

11

INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc září 2018
Obdobně jako v loňském roce i letos slouží Otec Ján poutní mše svaté kromě našich kostelů i ve všech kaplích našich farností. Pro letošek se
rozhodl sloužit navíc mše svaté na vhodných prostranstvích i ve vesnicích, kde žádné kaple nejsou. Jedna z prvních mší svatých tak byla sloužena ve středu 1. srpna v obci Solenice za účasti dvou věřících.
V následujícím týdnu pak následovaly mše svaté na obecních návsích, a
to v pondělí 6. srpna ve Rtišovicích a ve středu 8. srpna v Hájích. Úterní
mše svatá 7. srpna v obci Vrančice se konala za hojné účasti věřících.
Za slunečného a velmi teplého počasí se konala za účasti přibližně patnácti přítomných ve čtvrtek 9. srpna poutní mše svatá v obci Brod v kapli Nanebevzetí Panny Marie, mši svatou sloužil Otec Ján.
Svátek svatého Vavřince uctili v pátek 10. srpna věřící v Pečicích v kostele, který je
zasvěcen sv. Vavřinci. Poutní mše svatá za hojné účasti se v tomto kostele konala
v neděli 12. srpna.
Ani o prázdninách nepřerušily matky svá pravidelná každotýdenní setkávání. Tentokrát se k modlitbě nescházely na slivické faře, nýbrž v rodinách.
Generální oprava kostela sv. Václava v Milíně zdárně pokračovala. Opravené a
nově natřené věže včetně nové fasády poutají již zdaleka pozornost. Všechny práce
včetně úklidových budou včas dokončeny, aby kostel mohl být vysvěcen v neděli 7.
října 2018. Slavnostní svěcení vykoná kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a
primas český.
Za farnost Eliška Průchová
Webové stránky farnosti: http://farnost-old.slivice.cz/

Setkání na Lavičkách
V sobotu 8. září dopoledne se konalo tradiční setkání členů našich farností u kříže a
kapličky na Lavičkách nad Bohosticemi. Bylo pod patronací našeho duchovního
správce Otce Jána Andreje a starostky obce Bohostice paní Růženy Králové. Doprovázeno bylo zpěvem a hudbou Mirka Nusla. Tento den byl zároveň svátek „Narození
Panny MARIE“. Setkání se uskutečnilo úsilím a organizací pana Ing. Pavla Šuldy z
Bohostic. Zařídil, aby byl opraven kříž a tělo Pána Ježíše (vandalsky poškozené).
Opravu vzorně provedli pan Bohumil Formánek s Pepou Bartošem za spolupráce Martina Levíčka. Kříž vyrobil pan Formánek již v r. 1994, tělo zhotovil pan Brabec a namaloval pan Karel Nožička. Bohoslužba byla sloužena za zemřelé občany tohoto kraje.
Při promluvě mluvil Otec Ján o tom, jak máme nést své osobní kříže, uvedl příklady ze
života. Počasí bylo příznivé. Pan Josef Hora zavzpomínal na pracovníky stavby Orlické přehrady v létech 1955 až 1963. V měsíci srpnu jsme se rozloučili s dobrým člověkem a pracovníkem Janem Máchou v kostele v Lašovicích. Pracoval jako bagrista na
stavbě přehrady a pak jako strojmistr u Metrostavu. Bydlel na Hřebenech u Milešova.
Na stavbě přehrady také pracovalo pět katolických kněží, ale už nežijí. Na konci setkání poděkoval pan Šulda více než dvaceti občanům za aktivní účast. Jeho rodina poskytla dobré občerstvení. Dej Bůh, abychom se po roce opět sešli na tomto kouzelném místě v klínu přírody, odkud je krásný výhled na Makovou.
Za farní obec Josef Hora
Milínský zpravodaj – říjen 2018
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KRONIKÁŘOVO OKÉNKO
OD MOCNÁŘSTVÍ K REPUBLICE

*Osudy občanů Milína za 1. světové války*
*Pobyt italských rodin z Ledrenské oblasti v obci*
Světová válka, která vypukla r. 1914, postihla v té době všechno obyvatelstvo tehdejší Rakousko-uherské monarchie. Od té
doby uplynulo již více jak 100 let.
Osudy lidí, kteří museli opustit rodné domy v Ledrenském údolí se ve válečných létech 1915 – 1918 prolínají také s
trampotami a bolestmi našich předků
v městečku Milín.
Jak se naši předkové podíleli na
společném prožívání doby válečné, vypovídají dokumenty a výpovědi pamětníků. O
pobytu Italů v Milíně vypovídají stránky
„Pamětí“ z kroniky Josefa Valenty.
Osud našich obyvatel za války poznamenala mobilizace 182 mužů z Milína,
33 mužů z osady Buk a 20 mužů z osady
Palivo.
Na frontách světové války zahynulo 36 mužů. Jejich památku
v Milíně připomíná památník „Našim padlým“ z r. 1928/29. Rodiny za války
zůstaly bez mužů, kteří jim zajišťovali živobytí. Z války se vrátilo 5 těžce zraněných s trvalou invaliditou…
V bojích na všech frontách světové války bojovalo z obce v Italských
legiích 22 legionářů, v Ruských legiích 14 a 2 v legiích Francouzských…
***
Je úctyhodné, že v italském ledrenském údolí pod Alpami vznikla myšlenka
obnovit vztahy a připomenout dávné soužití českých a italských obyvatel z
krutých let 1. sv. války. V posledním desetiletí se již mnohé k navázání přátelství a česko-italské spolupráce vykonalo. Milín stále udržuje přátelské vztahy
z Valle di Ledro. Delegace obce Milín přijala pozvání k oslavám výročí přátelství mezi Ledrem a českými obcemi v září r. 2018.
Jiří Vostarek - kronikář Milína
Poznámka redakce: V příštím čísle bude podána zpráva o zahraniční cestě.
Milínský zpravodaj – 2018

13

MILÍN před sto lety – 28. říjen 1918
Historické výročí naší vlasti – vznik ČSR připomínají dobové fotografie z časů
1. republiky. Archivní snímky jsou z depozitáře milínské kroniky, mnohé se
zachovaly díky našim předkům z jejich pozůstalosti. Zavzpomínejme na ty
dávné časy z doby naší 1. republiky.

Milín v r. 1918

Vzácný je pohled na „náměstí městečka“ se starou radnicí. Zde při vyhlášení
svobodné republiky Československé promluvil k milínským občanům starosta
SOKOLA pan učitel Václav Šembera a slivický pan farář J. Svoboda.
Milínem prošel 28. října 1918 průvod s hudbou, ze všech státních budov byly strženy státní znaky rakouského mocnářství. Okna domů byla slavnostně nasvícena, zavlály národní prapory.
Radost a
národní hrdost oslavována i v tehdejším hostinci „U
arcivévody Albrechta“ – „U Šrajnů“.
V pohledu
na milínské údolí
(obr. na následující
straně nahoře)
vidíme panorama
chrámu sv. Václava, zámecký dům
Milínský zpravodaj – říjen 2018
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Hostinec u Šrainů
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čp. 1 a jeho slavný pivovar, který
byl zdrojem
vzácného nápoje,
jímž bylo
„Milínské pivo“
– posloužilo mj. i
k oslavám ...
V pohledu na jižní část
obce je Kojetín
(obr. vlevo, druhý shora), kudy
vedla původní
císařská silnice –
někdejší „Zlatá
stezka“.
Vzácný výhled dokládá snímek z věže kostela.
***
Blízko radnice je dům,
ve kterém v čase 1.
republiky bydlel pan
František Cihelka,
dlouholetý starosta
městečka.

Byla zde i strojírenská dílna a
památná prodejna „Baťa“.
V provozu byla i první benzinová čerpací stanice, stojan
na zásobení tehdejších automobilů (i jiných motorů) –
jedna z mála na trase komunikace Praha Strakonice.
Strojnická dílna F. Cihelky v čp. 26

Milínský zpravodaj – 2018
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pošta

Mezi důležité úřady
městečka patřila milínská pošta (již z r.
1820), její sídlo bylo
po určitou dobu v domě „U Pintů“. Pošťáci
na dobovém snímku
před služebnou jsou
připraveni doručovat
poselství a dopisy do
rodin milínských.

***
Z doby mocnářství se
zachovala pohlednice
na nádraží MILIN (z
r. 1875). Zde ve válečném roce 1915 přivítali Milínští vystěhované
italské obyvatele z
Valle di Ledro. Po
skončení 1. svět. války
v památném roce
1918, se zde s nimi
loučili…

nádraží

***
1. světová válka poznamenala i životy milínských obyvatel. Obětem –
„Našim padlým“ byl postaven pomník, jehož základní kámen je datován
z r. 1928; slavnostní odhalení se uskutečnilo 28.
října 1929.
(Foto pomníku na str. 13)
***
Vzpomínání na slavné
období 28. října a časy 1. republiky vybral z „Pamětí městečka Milín“
Jiří Vostarek – kronikář
Milínský zpravodaj – říjen 2018
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ČTENÍ NA ŘÍJEN
F. J. Čečetka: Zlatá stezka (Seriál na pokračování - 3. část)
Historický román ze středověku, jehož děj se odehrává v brdském kraji, zčásti i
v Milíně.
Jiné divné báje vyprávěla jí v hradišti stará kolduna*) Fritigila o hadí královně na Červeném vrchu. Krásná a divoká lesní panna má čarovný palác ve
skalách, halí se ve svůj zlatý vlas, který jí splývá na paty, a na hlavě svítí jí
zlatá korunka z drahokamů. Za posledního úpalu projíždí se na jelenu po lesích, ale není radno ji potkat! Hadi slouží královně a uštípou každého, kdo se
namane do cesty.
Jindy k slzám pohnul Ljubu osud nešťastné rusalky z tůně pod Strážištěm.
Nebohé děvče klanělo se bledému měsíci místo slunci a bohové je odsoudili do
hlubin lesní tůně. Jako bílý přízrak zjevuje se opozdilým pastýřům a hned zase
mizí jako pára.
Vidiny a pověry sytily mladou dívčí duši. Každý strom k ní mluvil svou
řečí, každý balvan měl svoje tajemství. I potok pod strání vyprávěl divné pohádky. Nezapomenutelné byly pro Ljubu noci, strávené v houfu mladých lidí u
vlčí pece nebo u milíře. Tam zadýchalo živé teplo pekoucího se dříví, tam vyprávěly se divné zkazky o tulácích a lupičích, kteří z bujné vášně přepadali
kupce v lesních sečích. Kouř hranice jihl v stydnoucím vzduchu a kolem se
roztančily divné zjevy pod fialovými stíny oblaků.
Ljuba utonula v myšlenkách. Ani nepozorovala, jak se v párách snášel lichotivý, vlahý večer, jak se požáry dne měnily v bledé zlato.
Najednou slabý úsměv přeletěl její tváří.
Co nevidět přijde silný lovec Velen ke své milé a milosrdná noc přikryje
svým závojem prudké jejich milování. Snad přinese jí milý hoch med lesních
včel, snad kouzelný drápek rysí nebo i vlčí zub a bude jí poutavě vyprávět o
lovu medvědů a zubrů v hlubokých pralesích. Znala a obdivovala jeho sílu ˗ a
měla ho ráda, jak dovede jenom nezkažené mládí.
Však ji Velen brzy odvede do své chaty pod Levín! Nesla mu oddaně všecky svoje dary, čekala na něj s pokorou a trpělivostí. Srdce její bylo obětním
ohněm, při myšlence na něho usmívala se vnitřní září a svět byl malým pro její
velikou touhu.
Hvězdy postříkly oblohu, stříbro měsíce zalilo lesy.
Přišla bílá noc.
Z tvrziště vyrazil táborový oheň, vyvalil se hustý kouř.
Ljuba slyšela, že přišli cizí kupci na Milín, a neodvážila se jim na oči. Bála
se cizinců od té doby, kdy slyšela, že odvlékají jinochy do otroctví, že loupí
mladé ženy.
Obočí se stáhlo, ruce jí klesly, hleděla dychtivě k úzké pěšině ve stráni.
Páry a mraky válely se z brda na brdo*), horské vrcholy usínaly, úvaly a
strže byly již plné tmy. Z doliny vystupoval rosný chlad, vzduch mlhavěl.
Ljuba zaslechla houkání, napjala pozornost.
Milínský zpravodaj – 2018
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Ne, to nebyl Velen! Kde se zdržel? Co se mu přihodilo?
Svit hvězd prodíral se kosmatými vrcholy stromů a Ljubu schvátila divná
úzkost.
,, Přijde, jistě přijde!“ říkala si s citovou jistotou.
Šelest, větévka se nalomila. Ohlédla se plaše v pocitu, že je někdo nablízku.
V zeleném šeru zasvítily dravčí oči.
Ulekla se, zrudla. Několika skoky octl se před ní neznámý mladý muž bronzové pleti. Uchvátaně cosi povídal a podával jí lesklé, pružné spínadlo, pohledy
jeho zažehovaly. Vyskočila a v oblacích strachu ubíhala do chaty. Za ní zněl dobývavý, lechtavý mužský smích.
Kdesi na tržišti padaly jako krůpěje do nočního ticha zvuky struněného nástroje, teskně zněla neznámá píseň, až srdce tálo.
Pozdě k půlnoci odehrálo se v chýši Zachově na stráni němé drama, odehrálo
se překotně, přeletěl osudný černý stín.
Připlazili se záhadní barbaři, vrazili do jizby. Zacpali surově ústa zděšeně
Ljubě, spoutali ji pevně a odnášeli do tmy.
Pocítila palčivou bolest a nemohla volati, nemohla se bránit. Jen vnímala
horký mužský dech, požár temných vášní ˗ barevné koule roztančily se jí před
očima ˗ a potom vše zmizelo, nevěděla o světě.
Hasly hvězdy, jen Sirius se ještě leskl nad Milínem.
Světlý pruh se šířil nad horami, východ rděl se červánky oranžového svítání.
Tlupa brabantského kupce Kunata Hamana byla záhy na nohou, chystala se
chvatně na další cestu. Ještě si vyprosila přízeň boha slunce a potom nehlučně,
s pospěchem opouštěla milínské hradiště.
Krůpěje rosy leskly se jako démanty na stromech i travinách. Lesy dosud
spaly a karavana mizela po Zlaté stezce v zamlklém boru.
Najednou se rozletěly po tvrzišti i dalekém okolí poplašené zvuky buvolího
rohu. Náčelník zemské stráže Kokot svolal lid, burcoval muže.
Právě mu strážný zemské brány, starý Zach, přinesl hrůznou zprávu. Stařík
se vracel ráno z noční hlídky do své chaty na stráni a Ljuba mu nevyběhla jako
jindy vstříc. Hledal ji, volal a nikde nebylo po ní vidu slechu. Houkal do lesů a
jen ozvěna mu odpovídala. Udýchán přiběhl k náčelníkovi, žaloval, že mu byla
Ljuba, opora jeho stáří, uloupena.
Zazněl roh a ozbrojení muži se sbíhali. Uslyšeli Zachovu žalobu a radili se.
,,Hledat, stopovat!“ volali souhlasně.
Kdosi vyslovil i podezření, že snad Hamanova tlupa odvlekla dívku s sebou,
ale nikdo nemohl uvěřit.
V pokřiku sedlalo deset odvážných strážných koně.
*)

Vysvětlivky:
kolduna = vědma, kouzelnice
brdo = horský vrchol

(Pokračování v příštím čísle.)

Kniha je k nahlédnutí v milínské knihovně.
Milínský zpravodaj – říjen 2018
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DUBEN ŘÍJEN V KINĚ MILÍN

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz
Milínský zpravodaj – 2018
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Webové stránky:
https://www.milin.cz/
kultura-turistika-asport/

E-mail:
sokolmilin2@seznam.cz

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

Milínský zpravodaj vychází vždy nejpozději do 2. prac. dne v měsíci, 11x ročně
jako periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad).
Sazba: D. Reiterová, korektura textu: Mgr. J. Trnka, D. Reiterová, tiskne: Mgr. J. Pižl
Foto na titulní straně: archiv kronikáře
Uzávěrka listopadového čísla: pátek 19. října 2018
Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín
a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce.
Tel. 318 691 414, 737 076 639, E-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz
Cena 11 Kč, barevný 17 Kč
Elektronicky zveřejňováno na www.milin.cz - v menu Život v obci.
Příspěvky zasílejte do redakce v elektronické podobě. Jejich zveřejnění není
vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah,
příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.
Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721
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