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ROČNÍK 43

LEDEN

ČÍSLO 1/2019

V novém roce ať nám září světlo nad hlavou, v očích, srdcích i duších...
ČTĚTE:

Z OÚ: z jednání obecní rady; podpisová akce (autobusy do Prahy)
Akce: Výzva k Masopustu 2019; Tříkrálová sbírka; Setkání mezi knihami
Dění v obci: Zahájení adventu; Vánoční výstavy; Nebe a peklo ve starém pivovaru; Živý betlém a betlémské světlo
Ze starých kronik: Historická data v dějinách Milína; Majitelé domů v Milíně
MŠ, STP, Farnost, Z knihovny: Nová kniha K. Pecky - Souhvězdí Gulag
Souhrnné jízdní řády (bus a vlak Příbram)
Kino
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Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 21. 11. do 14. 12. 2018 se sešla obecní rada celkem 2x. Předkládáme výběr z bodů jednání.
26. 11. 2018
Rada:
1. schválila finanční příspěvek na 25. ročník šachového turnaje Milínská věž
(konal se v prosinci).
2. zřídila tyto komise (na základě zákona o obcích):
 životního prostředí ve složení: V. Kalík, J. Růžička, M. Křivánek a P.
Běhavý.
 kulturní a sociální: O. Černá, E. Trnková a J. Trnka.
3. projednala a schválila dodatek ke Smlouvě o dílo Kamenná – obnova rybníka a revitalizace Lazského potoka.
4. projednala a schválila znění smlouvy o elektronickém vystavování daňových dokladů včetně opravných daňových dokladů kupujícím za prodávajícího.
5. na základě žádosti České pošty dala souhlas s provedením technického
zhodnocení v prostorách pošty Milín.
6. schválila cenové nabídky na výkon technického dozoru investora a bezpečnosti práce na stavbu: Radnice Milín – stavební úpravy s vestavbou do podkroví. Následně byla projednána a schválena smlouva.
7. vzala na vědomí uzavírku knihovny na konci roku 2018 a výzvu na pronájem bytu v čp. 212.
8. schválila odměny zaměstnancům a členům komisí za kvalitní práci v roce
2018. (Zápis odměn uložen u mzdové účetní.)
3. 12. 2018
Rada:
1. za účasti ředitele a zástupce ředitele ZŠ Milín provedla prohlídku školy, kde
probíhá přestavba podkroví a sklepů.
2. projednala a schválila znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje.
3. schválila zaslat objednávku na leden a únor 2019 na svoz komunálního odpadu f . SVZ CENTRUM.
4. schválila přechod nájmu od 1. 1. 2019 bytu v čp. 256 a 224 (na současné
podnájemce).
5. vzala na vědomí žádosti o odkup pozemků. Projedná zastupitelstvo.
6. vzala na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č.
79/3 k.ú. Stěžov.
7. schválila žádost nájemce v čp. 244 o poskytnutí souhlasu k umístění sídla
firmy na adresu trvalého bydliště.
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8. projednala anonymní stížnost – prosbu, týkající se kouření ve sportovním
areálu (fotbalové hřiště). Radní M. Pacovský problematiku vyřeší osobně se
zástupci TJ Ligmet Milín.
9. projednala a schválila znění smlouvy o dílo – Rekonstrukce kotelny ZŠ.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová

UŽITEČNÉ INFORMACE
Omezení autobusových spojů
Začátkem prosince došlo ke zrušení zastávek u některých linek ve směru na Prahu a zpět (jedná se zejména o linky ČSAD STRANS). Jelikož
jde o soukromé dopravce, kteří nemají povinnost předem informovat o
chystaných změnách a řešit obslužnost z jednotlivých míst, není v možnostech obce je přimět, aby do Milína zajížděli. Starosta kontaktoval
několik institucí a snaží se zjistit možnosti, zda by se dalo v této záležitosti něco podniknout pro nápravu. Na obec dorazila řada stížností i otevřený dopis od STP a také sem byly doručeny podpisové archy na podporu řešení nežádoucí situace. Archy jsou k dispozici na radnici, v samoobsluze COOP a v knihovně. Až se sejde více podpisů, obec tyto archy přiloží k žádosti na odpovědnou instituci v rámci Středočeského
kraje. O této inciativě, která vzešla od Svazu tělesně postižených Milín,
se můžete dočíst také na str. 5 tohoto Zpravodaje.
Dana Reiterová, radní obce Milín
Informace o doručování pošty v Milíně
Od občanů jsme se doslechli, že se množí stížnosti na doručování zásilek Českou poštou. Informovali jsme se tedy o situaci a předáváme Vám
naše zjištění: milínská pobočka již nemá s doručovatelkami nic společného, Milín je obsluhován z dodejny v Příbrami II, takže je zbytečné
chodit se stížnostmi na pobočku v Milíně. Dostali jsme telefonní kontakt
na doručovatelky: 954 226 102, příp. můžete napsat své stížnosti nebo
dotazy na e-mail: info@cpost.cz.
Za redakci Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – 2019
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se v lednu
dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Jaroslava Nešporová z Milína,
Valentina Bedřichová z Buku,
Jiří Vítek z Milína,
Ludmila Tlačilová z Milína,
Marie Eliášová z Milína,
Václav Vošahlík z Milína,
Danuše Vlčková ze Rtišovic,
Jiřina Ženíšková z Milína,
Jiří Hrubant z Milína,
Zdeněk Krajíček ze Stěžova,
Marie Krajíčková ze Stěžova
a Jiří Pulec 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.
Za obec Milín Jitka Jahodová
Krásné prožití svátků vánočních a do
roku 2019 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů za STP v ČR, z. s.
MO Milín přeje Maří Burianová

Vzpomínáme
V prosinci LP 2013 odešly z našeho středu naše dobré ženy: 5. prosince paní
Marie Prostřední a 15. prosince paní Růžena Horová. Kdo jste je znali, vzpomeňte prosím s námi! Děkujeme!
Josef Hora, Milín
Milínský zpravodaj – leden 2019
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Poradna pro neslyšící

Datum konání na našem Centru STP v Milíně je 17. 1. 2019 od 13 do 15 hod.

Nabízíme

Zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací lůžka, vozíky, chodítka, toaletní židle, skútry a další kompenzační pomůcky). Půjčovna je na Centru STP
v Příbrami VII, Žežická ulice (bývalá 8. ZŠ) – informace u paní Marie Vondráškové, tel:. 607 618 727.

Sociální poradenství

Sociální poradenství je poskytováno na Centru STP Milín, Václavská 261,
každé úterý a čtvrtek od 13 do 15 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.

Rekondice

Rekondiční pobyt Soběšice: 7. září 2019 – 16. září 2019, cena 6 200 Kč.

Pěvecký sbor Radost (Milín) – informace u paní Marie Vondráškové, tel:.

607 618 727.
Během měsíce ledna 2019 se uskuteční vystoupení souboru v Domovech pro
seniory v regionu, kam se z organizačních důvodů
nejelo na konci roku. Proběhla vystoupení v DPS na
Luhu a v DPS – Sanco na Břez. Horách v Příbrami.
Také bylo kladně hodnoceno vystoupení souboru na
Zahájení adventu v Milíně dne 1. 12. 2018.

Vánoční výstava v KD v Milíně se velmi líbila.

Děkujeme všem, kteří svoje ruční výrobky zapůjčili
a prezentovali tak svou mnohdy náročnou práci Klubu seniorů. Připojujeme fotografii (další jsou na str. 9).
Výbor naší MO STP se zabýval na své výborové schůzi 12. prosince
2018 zrušením autobusových spojů do Prahy a zpět zvláště ve všední dny.
Jde hlavně o cesty do zaměstnání a k lékařům. Rovněž jde o spoje do Příbrami
a zpět, zvláště o sobotách a nedělích. Konstatujeme, že omezení mnoha autobusových spojů je naprosto nevyhovující. Z toho důvodu se obracíme na naše
zastupitelstvo v Milíně, zda by bylo možné u dopravců sjednat nápravu. Proto
připravujeme podpisovou akci, aby naši spoluobčané vyjádřili podpisem svůj
postoj k této problematice.
Výbor organizace
Poznámka redakce: Podpisové listiny jsou k dispozici na radnici, v knihovně a
v samoobsluze COOP.
Milínský zpravodaj – 2019
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AKCE
Výzva k účasti na milínském masopustu 2019
Zveme milínské obyvatele a jejich přátele na účinkování v milínském masopustu v sobotu 2. března 2019.

Máte staročeský, český, moravský, slovenský, jakýkoliv kroj?
Zapůjčili byste nám ho nebo sami v něm účinkovali?

Máte zájem zúčastnit se a účinkovat v masopustním průvodu a nemáte
odvahu či možnost nás oslovit?

Chcete nám nabídnout pomoc či službu?
Přihlaste se na email: trnkova@centrum.cz ,
případně oslovte stálé účastníky masopustu nebo přímo Editu Trnkovou.
Těšíme se na Vás.
Edita Trnková

Tříkrálová sbírka
Tradiční charitativní akce proběhne v Milíně a okolních obcích od 5. do 14.
ledna 2019. Výtěžek bude opět zaslán Adopci na dálku, část peněz doputuje na
volnočasové aktivity dětí a mládeže v regionu a také na humanitární pomoc.
Skupinky dětí v doprovodu dospělé osoby budou nosit zapečetěné pokladničky
a osvědčení o konání sbírky. Jedna z kasiček je umístěna i v milínské
knihovně - pro ty, které nezastihnou koledníci doma.
Letošní ročník má u nás na starosti Farní charita Příbram
https://pribram.charita.cz
O celé Tříkrálové sbírce více na: https://www.trikralovasbirka.cz/

Setkání mezi knihami
Pojďme se sejít v pátek 4. ledna 2019 od 18 hodin v milínské knihovně
(v přízemí)…
Co nás při prvním setkání čeká:

Vzpomínání na oblíbené knihy z dětství

Ukázka, jak se balí knihy/knihovnice (každý si může zabalit svou )

Povídání si u malého občerstvení

Společné zírání do plamenů

Představení knižních novinek

Výměna tipů na další čtení
Těší se na Vás knihovnice: Dana, Jitka a Daniela
Milínský zpravodaj – leden 2019
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DĚNÍ V OBCI
Zahájení adventu
Již po čtrnácté jsme všichni měli možnost zahájit
společně advent v Milíně. Počasí 1. prosince 2018
nám přálo, a tak jsme se sešli v hojném počtu.
Úvodního slova se ujali starosta a místostarosta
obce a také pan kronikář. Po zapálení věnce se
rozsvítil i vánoční strom a program mohl bez problému začít. Jako účinkující se nám v tomto ročníku představili: dětský sbor Slivičáček, pěvecký
soubor KMBand,
který byl i pod novým jménem stejně skvělý jako
v minulém ročníku, již poněkolikáté nezklamaly
ženy sboru Radost, zahráli i talentovaní žáci a
učitelé z milínské pobočky ZUŠ Rožmitál p. Tř.,
pozadu nezůstalo ani učitelské trio Jiřího Trnky.
Jako každý rok jsme si poslechli Tichou noc hranou
na trubku v podání Matouše
Růžičky. A na závěr (k všeobecné radosti) zahrála i skupina Gentiana, se kterou si zahrál
jako host bubeník
Ondřej Kohoutek (9
let), díky němuž se
velmi snížil věkový
průměr hudebníků .
Můžeme prohlásit, že
takového
bubeníka
Gentiana a ani Milín
ještě nezažily! Aplaus
byl určitě zasloužený. S poděkováním také nesmíme zapomenout na zvukaře Tomáše Váchu, který má s námi trpělivost už
několik let. Omlouváme se, že některé účinkující jmenujeme a jiné ne. V programu
Vás vystoupilo mnoho. Alespoň touto cestou: „Moc děkujeme všem účinkujícím
a upřímně přejeme další úspěchy!“
Kromě programu byly pro návštěvníky připraveny také stánky, kde byla
možnost zakoupit si drobnosti či načerpat inspiraci na výrobu dárků a v neposlední
řadě si dopřát občerstvení. Ve stáncích prodávali zástupci spolků a organizací fungujících v Milíně, či s obcí Milín spolupracující (mateřské centrum, školní družina,
Charita Příbram, Alka) a své stánky měly soukromé osoby. Novinkou byl setkávací
stánek pod záštitou TJ Sokol Milín 2, kde jste si mohli opéct buřty, dát si zabijačkovou polévku nebo se jen tak setkat u kulatého stolu. Ve stánku s občerstvením se
stejně jako vloni oháněla rodina Štědroňských.
Poděkování patří také všem, kdo pracovali na stavbě pódia, sestavování
stánků, rozvodu elektřiny, závěrečném úklidu. A také Vám, co jste přišli, a tím
podpořili tuto akci. (Na str. 20 ještě několik fotek z akce.)
Za organizátory Daniela Toužimská
Milínský zpravodaj – 2019
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KRONIKÁŘOVA FOTODOKUMENTACE
1. Zahájení adventu 1. prosince 2018
2. Vánoční výstava v Kulturním domě Milín 12. - 13. prosince 2018
3. Vánoční výstava betlémů v knihovně (10. 12. 18 – 7. 1.19)
Fotodokumentace Jiří Vostarek a členové STP
Adventní trhy
v Mírové ulici

Dětský soubor
Slivičáček
Sbor milínských
žen Radost

Z výstavy STP v KD Milín
Milínský zpravodaj – leden 2019
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Z výstavy
STP v KD
Milín

Z výstavy kronikáře v Centru volnočasových aktivit

Moravskoslezský (vlevo) a milínský betlém

Ladův betlém
Milínský zpravodaj – 2019
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DĚNÍ V OBCI
Nebe a peklo pod pivovarskými komíny
Nebe a peklo v bývalém milínském pivovaru je
již několik let stejná a přesto pokaždé jiná akce.
A to nejen datem konání. Tentokrát jste pekelníky a Mikulášovu družinu mohli vidět a někteří na vlastní kůži pocítit 8. prosince 2018.
Stejné bylo „místo činu“: v dokonalých
kulisách bývalého pivovaru, za což patří veliké
díky majitelům (rodině Srbků) a jejich ochotě
strpět ,,doma peklo“. Obdobný byl i program,
kdy se nejprve skupinky dětí a rodičů sejdou v knihovně, odkud společně odchází s čertovským posluhovačem a vzájemně se podporují ke vstupu do pekla. Následně se radují z dárků od hodného Mikuláše a štědrých andělů. Závěr
celé pouti těchto nešťastlivců/šťastlivců je umístěn ve výtvarné dílně, ve kterou se promění část knihovny. Stejné bývají i pocity (organizátorů i účastníků)
– nejprve hrdinství (To zvládneme! Na to máme, nic to není!), následně se měnící v obavy a strach (Skutečně se to povede? Opravdu si zasloužíme neuvíznout v pekle?), přes úlevu a radost (Uff, zvládli jsme to! Dopadlo to dobře.).
Akce se liší především tvářemi dětí a jejich doprovodu. Stále dorůstají
noví adepti na čertovské rejdy. Jinačí bývá i výtvarná dílna, odkud si malí šikulové odnáší domů jednoduché výrobky s vánočními motivy (ty, co se dají
sníst, většinou domů nedonesou). A počasí také není jednotvárné; Jeden rok se
do pekla doslova klouže, jindy sníh z bot taje až u rozžhaveného kotle.
Za zdárný průběh děkujeme hlavně vstřícné rodině Srbkových
(Štětinových), dobrovolným hasičům z Milína za výkony, obci za finanční zajištění, členkám STP Milín za vyrobení dárkových balíčků a fotografům, kteří
nám po akci dodali fotky. (Některé najdete ve Fotogalerii na www.milin.cz).
Za Knihovnu Dr. E. Bořického Milín Jitka Jahodová
Živý betlém a rozdávání betlémského světla
V pátek 21. 12. 2018 se již podvanácté konalo toto příjemné předvánoční setkání, na kterém je každoročně zcela jiné obsazení hlavních rolí „Svaté rodiny“. Tentokrát se úlohy zhostili Martin, Eliška a Vojtíšek Vojáčkovi. Betlémské světlo doručili skauti a milínští skauti se i postarali o jeho rozdávání. O
hudební program se zasloužilo Trio Jiřího Trnky, rodina Zemanových se zhostila moderování, režie i zajištění horkého nápoje. Mimochodem: Anděl byl
boží . Za půjčení oslíka vděčíme Janu Růžičkovi.
Tóny tiché noci vyloudil ze své trubky Lukáš Vopěnka. Děkujeme
všem za aktivní účast. Dále ještě děkujeme účinkujícím v převlecích tří králů,
pastýřů a v neposlední řadě technickému úseku za sestavení ohrádky pro oslíka. Fotografie (stejně jako z ostatních akcí) najdete ve Fotogalerii na
www.milin.cz.
Za organizátory Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – leden 2019
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
S příchodem prosince přicházejí do mateřské školy velká očekávání,
napětí a přípravy. Paní učitelky s dětmi zdobí třídy, šatny a chodby, opakují známé a připravují nové básničky, písničky a tanečky. Všichni očekávají příchod Mikuláše v doprovodu andělů a čertů, všichni se těší na
vánoční besídku, aby se rodičům pochlubili, co se za uplynulé měsíce ve
školce naučili. Společně se těšíme, jestli i do tříd přiletí Ježíšek a nadělí dětem nové hračky. 5. prosince 2018 nás
opravdu Mikuláš se svým doprovodem navštívil. I když by-

la „Kniha hříchů“ dost popsaná,
nakonec vše dobře dopadlo a děti
si domů odnesly od Mikuláše
dárek plný vitamínů i sladkých
dobrot. V dalších dnech se děti
věnovaly vyrábění vánočních
přáníček, drobných dárků a zkoušely i upéci cukroví. A protože i zima nám přála a zasypala Milín sněhem, užívaly si děti na vycházkách koulování a stavění sněhuláků. Aby
nám čekání na vánoční svátky rychleji utíkalo, připravila základní škola
hudebně-taneční představení o zimě, sněhových vločkách a sněhulácích.
I několik dětí z mateřské školy se podílelo na vystoupení, které bylo
něžně zimní a romantické. Všichni účinkující byli odměněni hlasitým
potleskem. Ve středu 12. prosince zhlédly děti v kině pásmo pohádek a
v pátek si všichni zapálením třetí adventní svíčky připomněli, že Vánoce
jsou už opravdu blízko. Také jsme si rozkrojili jablíčka, ve kterých se
ukrývají hvězdičky, a zkoušeli jsme po vodě pouštět svíčičky v ořechových skořápkách. Malé děti poslouchaly koledy a ty starší si mnohé i
zazpívaly.
Za MŠ Milín Ludmila Dvořáková
Milínský zpravodaj – 2019
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HISTORICKÁ DATA V DĚJINÁCH MILÍNA
Staletí Milína v kalendáři s číslem 9
Události – osobnosti – společenský život

Milín patřil odpradávna mezi velmi stará sídliště podél historické obchodní
cesty nazývané Zlatá stezka. Nejstarší písemná zpráva v kupecké listině je z
roku 906. Mluví o ní i list Karla IV. z 11. října 1369. (První písemné zmínky o
Milínu jsou z r. 1336)
Milník cesty nad Kojetínem v hranici Prácheňska z r. 1729.
V r. 1369 byl slivický kostel dobyt a vyloupen Švédy při tažení od Strakonic
ku Praze.
Ve stejném roce 1369 jsou první zmínky z osady Rtišovice
Z roku 1379 pocházejí první zmínky z osad Kamenná a také mj. Konětopy
(1291).
V roce 1729 byla na počest mučedníka – světce Jana Nepomuckého na Homoli postavena kaple.
R. 1729 byl v Milíně založen „CECH SPOLEČNÝCH ŘEMESEL“.
V roce 1709 se v písemné zprávě o milínské škole (z r. 1700) uvádí působení
učitele Borschitského, z jehož rodu pochází milínský slavný rodák Dr. E. Bořický.
V r. 1829 byla přes Milín do Prahy zahájena osobní i nákladní doprava dostavníkem písecké firmy Matěje M. Hoffmana. (První dostavníková doprava do
Prahy již v r. 1642).
V roce 1919 (13. dubna) se konala slavnost vysazení LÍPY SVOBODY – na
Homoli.
1. května začal ordinovat v Milíně obvodní lékař MUDr. Gustav Vácha.
V červenci byl založen fotbalový oddíl SK Milín. První zápas sehrán na hřišti
„U Vlčku“.
V r. 1929 byl slavnostně odhalen pomník „Našim padlým“ – obětem 1. sv.
války.
R. 1929 poprvé zaveden v Milíně prodej benzinu a olejů v stanicích u domů p.
Fr. Cihelky a obchodníka p. B. Štětiny a dále u domu Fr. Bendy.
R. 1999 zahájen moderní provoz benzinové čerpací stanice MOTOCENTRUM.
R. 1949 byla dokončena elektrizace milínské části obce Kojetín.
V r. 1949 založeno v Milíně Jednotné zemědělské družstvo „11. květen“
V r. 1959 je dokončena a slavnostně v srpnu otevřena nová budovy základní
školy a také nové mateřské školy na sídlišti. Na podzim zahájena stavba kulturního domu.
R. 1979 byla dokončena a zprovozněna u základní školy nová tělocvična.
Z Pamětí J. Valenty, A. Hejnice a z kroniky Milína
vybral kronikář Jiří Vostarek

Milínský zpravodaj – leden 2019
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ZE STARÝCH KRONIK
Majitelé domů v Milíně (ke dni 1. září 1938):
(Výpis z Valentovy kroniky: Pamětní kniha městyse Milína. Díl III.)
Text od J. Valenty: V následující stati podávám přehled majitelů domů od 17.
století, pokud jej bylo možno sestaviti. Práce spojená se sestavením tohoto
přehledu je velmi těžká z těch důvodů, že staré rule1) mají jen pořadová čísla,
číslování domů bylo zavedeno teprve Marií Terezií, domy byly několikráte přečíslovány a některý rod měnil jména; některé číslo vyhořelo, zaniklo a jiné
novostavbě bylo pak číslo zaniklé usedlosti přiděleno. Přesto doufám, že
v posloupnosti majitelů nebude chyb. Nejasné zápisy uvedu zvláště.
Budeme zde ve Zpravodaji uvádět postupně volně upravený výběr ze zápisů o
usedlostech v Milíně – od čp. 1 do čp. 153. Dále pak o osadě Buk. (Další osady v kronice nejsou uvedeny.)
Čp. 1 (ul. 11. května) Dvůr, zámek a pivovar
R. 1938 majitelem Vladimír Čaloun.
Nejstarší záznamy uvedené ve Valentově kronice:
Rytířský manský2) statek kamýcký, na něm man Ubislav z Nerestce r. 1336
s právem lovu a rýžování zlata v potoku léstnickém (líšnickém, vznikajícím na
Bolině), s jedním lánem v Palivě.
Rytířský manský statek karlštejnský po založení hradu Karlštejna dne 10. června 1348.
Uděleno várečné právo v r. 1621.
Stolní statek českých královen (od roku 1625 císařovny a královny Eleonory,
manželky císaře a krále Ferdinanda II.)
Zastaveno s celým zbožím karlštejnským p. Janu Kavkovi z Říčan císařovnou
Eleonorou r. 1626 za 50 000 zlatých rýnských.
Dalšími majiteli byli: hraběnka z Porcie na Starém Sedlišti a Karlštejně; Ludmila Kateřina, manželka hraběte ze Šternberka;
Dále Šternberkové, Libštejnští z Kolovrat; stolní statek českých královen; od r.
1755 patří Teresiánskému ústavu šlechtičen na Hradčanech (takzvanému Damenštiflu).
R. 1848 zrušeny patrimoniální3) úřady a tím přestal být zámek sídlem vrchnostenského úřadu. Roku 1858 po částech rozprodány ode dvora pozemky.
Podle kupní smlouvy z r. 1873 vkládá se právo vlastnické na Akciovou společnost a sladovnu v Milíně. Dále byl vlastníkem Štěpán baron z Hennigerů; Ferdinand kníže z Lobkovic; rodina Hernychova; firma Jan Hernych a syn
(německy Joh. Hernych & John Geselschoft).
Podle trhové smlouvy z r. 1912 vkládá se právo vlastnické Vladimíru Čalounovi.
Podrobnosti o historii pivovaru můžete najít např. na www.milin.cz - v záložce Kultura/Památky (https://www.milin.cz/kultura-turistika-a-sport/pamatky/pivovar108cs.html
Milínský zpravodaj – 2019
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Čp. 2 (ul. 11. května)
„Stočesovský“

Grunt4) od starodávna zvaný „Kolářovský“ neb

R. 1938 majitelem Alois Štětina, rolník.
Nejstarší záznamy uvedené ve Valentově kronice:
R. 1638 drží tento grunt Alžběta Dejmková. Po její smrti r. 1643 koupil tento
grunt pustý a vypálený Jiří Zabranský. Další majitelé: Lukáš Žáček, Mikuláš
Jeníšek, Jiří Bořík. R. 1665 Jan Stočes chalupu přijal s poli, 6 strychů5) lučního6) pod 3 vozy. R. 1666 grunt koupil Mikuláš Kolář (za 80 kop7) míšenských
grošů). R. 1673 od vdovy Ludmily koupil grunt Jan Boček. Roku 1748
v soupisu městského stavu domů je uváděn Matěj Boček (jinak Kolář - podle
zaměstnání), roku 1753 již Jan Kolář (jeho syn). R. 1772 zápis Janu Kolářovi
na grunt: Vdovu jeho pojal za manželku Jan Cýznerle, aby nezletilé děti vychoval a do jejich zletilosti statku užívati mohl. R. 1775 Jan Cyzerle (též
Cyznerle) hlásí před soudcem, že pro stáří a chudobu grunt držeti nemůže. Ten
byl Janovi Kubátovi jako švagrovi připsán. (Do zletilosti syna Kolářova Tomáše.) Polí 30 strychů, 3 čtvrtce8) ladem ležící, 3 strychy lučního pod 5 vozů.
Světnice, dům komora, chlív, maštale pro koně pod jednou střechou větším
dílem jak vrchem tak spodem shnilé. R. 1781 Jakub Podlaha grunt drží. Polí
19 měr9), 15 měr, z toho vlevo a vpravo zahrada u domu 1 míra 8 ½ sáhů, pole
„Na tetřevech“ 1 míra 8 ¼ sáhů10), pole „V mousinách“ a vedle louka 365
čtverečních sáhů a louka tamtéž 1704 sáhů (3 míry 3 ½ s.), celkem 19 měr 15
sáhů. R. 1788 chalupa od starodávna „Stočesovská“ zvaná zapsána Hynku Bolinovi. Seznam vykazuje: světnici, komoru, velký chlév, 2 chlívce, 1 kolnička,
vše pod jednou střechou, 2 tažní voli, 1 kráva, seznam hosp. nář.
Další majitelé: Jan Bolina, manželé Vrbovi. Podle odevzdací listiny z r. 1916
právo vlastnické Ant. Vrbovi na polovici – poznamenává se, že převod vlastnictví se stal na základě zákona zemského z roku 1908. Poznamenává se fideikomisní substituce11) ve prospěch Boženy Vrbové a nezletilé Marie Vrbové.
R. 1919 právo vlastnické manželům: Aloisu a Boženě Štětinovým.
Vysvětlivky staročeských výrazů a převody jednotek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

rula = staré listinné nařízení (vyhláška)
manský = v plném vlastnictví majitelů s právem dědickým
patrimoniální = vrchnostenské
grunt = statek, pozemek
strych (korec, měřice) = stará plošná a objemová míra, přibližně 94 litrů.
luční = asi seno
kopa = stará číselná jednotka: 60
čtvrtec = čtvrtina
míra (měřice) = 1918 m2
sáh = 3,597 m2
fideikomisní substituce = přiděleno formou poddědictví

Jednotky hledány na: https://www.jednotky.cz/
Milínský zpravodaj – leden 2019
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Z KNIHOVNY
Do fondu milínské knihovny přibyla jedna významná kniha související s naším
regionem. Jedná se o nově vydanou soubornou knihu od významného českého
spisovatele, který byl za totality vězněn na Příbramsku - Karel Pecka: Souhvězdí Gulag. Knihu jsme objednávali ze stránek http://nemohujinak.cz/,
z nichž nám pak přišla i fotodokumentace z autogramiády. Na zveřejněných
fotografiích vidíme, že se jednalo o
významnou událost, na které nechyběl ani pan Karel Shwarzenberg.

Stručně o autorovi:
Karel Pecka byl jedním z prvních
signatářů Charty 77, je nositelem
státního vyznamenání - Řádu T. G.
Masaryka III. třídy uděleného prezidentem Václavem Havlem v roce 1997 in
memoriam, dále držitelem ocenění Rytíř české kultury 2017 in memoriam.
K. Pecka se narodil 6. 12. 1928 v Kližske Nemé, mládí prožil u prarodičů v Českých Budějovicích. V letech 1949 - 1959 byl vězněn
v komunistických koncentračních táborech (Kladno, Jáchymovsko, Příbram Bytíz). Základní vojenskou službu odsloužil u PTP. Prošel zaměstnáními jako
kulisák v Národním divadle a jako čerpač vody. Od r. 1965 byl spisovatelem a
scénáristou. Od 80. let pobíral invalidní důchod, později starobní. Zemřel 13.
března 1997. Pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze.
Něco málo o knize:
skládá se ze 4 románů, 3 povídkových souborů, 1 básnické sbírky a 1 originální „kafkovské“ povídky. Jednotlivé texty jsou doplněny vynikajícími doslovy a
úvahami od spisovatele Jiřího Stránského, socioložky Jiřiny Šiklové, filozofa
Daniela Kroupy, biskupa Václava Malého, profesora Cyrila Höschla, politologa Petra Pitharta, básnířky Hany Gerzaničové a architektky Evy Jiřičné.
Předmluvu napsal nakladatel a spisovatel Jiří Padevět.
Kniha je určena všem, kdo si chtějí přečíst kvalitní literaturu a zároveň
se dozvědět, co obnášel v bývalém Československu reálný komunistický režim, jaké byly jeho skutečné metody a přístupy k lidem s odlišným politickým
názorem.
Za knihovnu Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – 2019
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc listopad 2018
Měsíc listopad byl otevřen slavností Všech svatých a Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, takzvané Dušičky. Zvou nejen ke vzpomínání na zesnulé, ale zejména k modlitbě za ně.
Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť, doporučovala modlitbu, odpustky a kající skutky za zemřelé. Modlitby za
zemřelé spojené se slavením eucharistie se v křesťanské tradici
objevují velice záhy. Datum svátku Dušiček, tak, jak ho známe dnes, v západní
církvi ustanovil již v roce 998 francouzský benediktinský opat Odillo z Cluny.
Kolem Dušiček se rok co rok rozzáří hřbitovy světlem stovek svící a lampiček.
Na řadě náhrobků čteme napsáno „Sejdeme se znovu v ráji“ nebo „Věčné světlo ať jim svítí“. Naději vyjadřují například i holubice na tumbách, znázorňující
spasené duše, či majestátní sochy vzkříšeného Krista, jenž bdí nad hrobkami
rodin, které si ty často nákladné skulptury mohly dovolit. V pátek 2. listopadu,
v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, se v hřbitovní kapli zasvěcené
Všem svatým na Makové hoře, v kostele sv. Vavřince v Pečicích a v kostele
sv. Petra na Slivici konaly mše svaté. Na slivickém hřbitově, po mši svaté, následovaly modlitby za všechny zemřelé.
Místní farníci byli letos ochuzeni o Svatohubertskou mši. Ta, v pořadí desátá, jubilejní, se konala v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách. Troubenou
mši B-dur od Petra Vacka tradičně provedli Povltavští trubači společně se Smíšeným slivickým chrámovým sborem v neděli 11. listopadu. Mši svatou celebroval Mons. Josef Žák, spirituál Dejvického semináře.
V úterý 13. listopadu při mši svaté v kostele sv. Václava v Milíně věřící
uctili památku sv. Anežky České, nejvýznamnější světice středověké střední
Evropy. Byla dcerou českého krále Přemysla I. Otakara, vzdala se vznešeného
postavení a oddala se životu, který papež Jan Pavel II., jenž ji svatořečil, nazval „hrdinskou dobročinností“. Po dlouhé korespondenci se samou svatou
Klárou založila v r. 1232 v Praze špitál svatého Františka, o dva roky později
vstoupila do nového kláštera klarisek a stala se jeho představenou.
Nedělní mší svatou 25. listopadu oslavili věřící v kostele sv. Petra na Slivici
a v kostele sv. Vavřince v Pečicích slavnost Ježíše Krista Krále. Tuto slavnost
zavedl papež Pius XI. v roce 1925, v době, kdy po první světové válce několik
významných království a císařství přestalo existovat, ale nikoliv jako výraz
nostalgie po zaniklém světě už dávno nefunkční symbiózy mezi katolickou
církví a monarchickými režimy. Byla to odpověď na nástup politických náboženství jako nacismus, fašismus a komunismus, které si kladly nárok na celého
člověka (proto označení totalitní hnutí). Touto nedělí skončil církevní rok a
začaly přípravy na období adventu.
Za farnost Eliška Průchová
Milínský zpravodaj – leden 2019
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Souhrnný jízdní řád - příbramské spoje (platné od 9. 12. 2018)
Z Příbrami do Milína

Z Milína do Příbrami

Značka, pozn.

Odjezd

Č. linky

Značka, pozn.

Odjezd

Č. linky

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)

5.00-05

300028

X (pouze u ZZN)

6.00

300028

NE ve stát. svát.

5.36

300041

X (u ZD, sídliště)

6.20

300028

X (u ZD)

5.37

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

X

7.10

300041

X

10.30

300027

X, B
Jerusalém)

1, 3 (u ZD, sídliště)

10.35

300028

X

7.20

300027

7.24

300041

7.34

300041

X

10.40

300041

6

X

11.40

300029

X, B (i u ZŠ)

(přes

7.16

300042

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)

13.05-10

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 ve stát. svát.

18.50

300041

X - jen v sudý týden
(u ZD, sídliště)

22.30

300028

Značky, pozn.:

1 - 7 odpovídá dnu v týdnu; X - prac. dny;  - neděle a stát. svátek; B - nejede o prázdninách; *) končí v PB u II. polikl.; Konc. číslo linky: 17 - Č. Buděj.; 28 - Rožmitál;
41 - Klučenice; 42 - Petrovice; 27 - Mirovice; 29 - St. Hrádek; 43 - Orlík, Písek.

Milínský zpravodaj – 2019
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b - jezdí v sobotu, neděli a ve st.
svátek od 23. 3. do 28. 10. 2019
Bližší informace na zákaznické
lince ČD: 221 111 122

Příbram odjezd Milín příj. čís. vlaku
zn.
7900
X, 6
5:21
5:29
7942
6:41
6:52
7902
7:50
7:59
7904
9:50
9:59
10:08
10:16 Sp 1684
b
7906
11:50
11:59
7908
13:50
13:59
7982
5
14:12
14:20
7984
1-4
14:42
14:52
7910
15:50
15:59
7912
17:50
17:59
7914
+
19:50
19:59
7946
X, 6
20:40
20:49
7948
22:42
22:50
23:56
0:05
7940
1/2 - 6/7

1 - jezdí v pondělí
1/2 - 6/7 - jezdí od pondělí 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

VLAKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD - výpis z tratě č. 200 (Protivín - Zdice)
(platné od 9. prosince 2018)
Vysvětlivky:
Milín odjezd Příbram příj. čís. vlaku
zn.
4:02
4:10
7941
X, 6
5:12
5:21
7943
6:02
6:10
7901
7:36
7:50
7903
9:59
10:08
7905
11:59
12:08
7907
13:19
13:27
7980
X
13:59
14:08
7909
15:59
16:08
7911
17:20
17:30 Sp 1685
b
17:59
18:08
7913
19:59
20:08
7915
X, 6
21:18
21:27
7947

18

LEDEN V KINĚ MILÍN

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz
Milínský zpravodaj – 2019
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Soubor Harmonion

Sbor Slivičáček
Trio Jiřího Trnky
Skupina Gentiana

Ještě několik fotek ze Zahájení adventu: Harmonion,
Slivičáček, Trio J. Trnky a
Gentiana. Foto P. Růžička

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: Pavel Růžička (Zahájení adventu 2018)
Uzávěrka únorového čísla: 18. ledna 2019
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, knihovnamilin@volny.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

Milínský zpravodaj – leden 2019
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