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Z OÚ: Z jednání rady, Komunální volby
Akce: Železná sobota, Nebezpečný odpad, Pochod malých broučků, Dívčí válka (divadlo), Nebe a peklo ve starém pivovaru
Dění v obci: T.J. Sokol Milín 2 - badmintonové a florbalové zápasy, Noc v
knihovně
Ze ZŠ: Úpravy podkroví, Rosnička, Sběrový týden, Návštěva ALKY, Volby
do školního parlamentu, Z družiny - Čepicový bazárek
Kronikářovo okénko: Reportáž z Itálie
MŠ, STP, Farnost, Kino, Regionální kvíz, Výzva MAS Podbrdsko
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Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 21. 9. do 19. 10. 2018 se sešla obecní rada celkem 2x .
Předkládáme výběr z bodů jednání.
27. 8. 2018










Rada na základě rozhodnutí komise schvaluje přidělení bytu č. 2
ve Školní čp. 212.
Rada schválila žádost o přechod nájmu z nájemce ve Školní čp.
251 na jiného nájemce a dále jeden podpronájem do konce r. 2019.
Rada schválila znění smlouvy o dílo – Základní škola Milín
(stavební úpravy s f. INVESSALES, spol. s.r.o.)
Rada projednala a schválila žádost MŠ Milín o odpisový plán.
Rada vzala na vědomí žádost Arrivy Příbram o umístění zrcadla ve
Stěžově.
Rada vzala na vědomí zápis komise životního prostředí.
Rada vzala na vědomí vybudování energetického zařízení pro parcelu p.č. 1247/10 k.ú. Milín.
Rada schválila cenovou nabídku f. Chyba Miloslav ANTÉNY na
instalaci účastnické zásuvky pro bytové domy na sídlišti.
Rada projednala a schválila dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 16.
3. 2018 k projektu Revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné u Příbramě.

15. 10. 2018








Rada projednala a schválila žádost A. Kopeckého o umístění pouťových atrakcí v Milíně pro rok 2019.
Rada projednala a schválila znění darovací smlouvy mezi ŘKF
Slivice a ZŠ Milín.
Rada projednala a schválila splátkový kalendář dluhu na nájemném s dvěma nájemnicemi.
Rada projednala a schválila cenovou nabídku na ošetření čtyř lip
na návsi osady Buk.
Rada projednala a schválila předložené cenové nabídky místostarostou obce:
a/ nabídka f. IBR CONSULTING na činnost TDS a BOZP na
akci ZŠ Milín stavební úpravy,
b/ nabídka na vchodové dveře f. CETOS,
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c/ nabídka f. SVA na rozšiřovací modul kotle,
d/ nabídka f. TOS Energy Service a.s. na opravu a rekonstrukci
rozvodů topení v ZŠ Milín,
e/ nabídka f. Opočenský na opravu elektro instalace v obytných
domech na sídlišti.
Rada vzala na vědomí oznámení navýšení ceny na 200Kč/hod u
zednických prací vykonávaných pro obec Milín.
Rada projednala a schválila znění příkazní smlouvy s f. Erste
Grantika Advisory, a.s. na zpracování dokumentace na výběrové
řízení – akce Infrastruktura pro sociální služby.
Rada vzala na vědomí žádost o vysvětlení k zadávací dokumentaci
– modernizace kotelny ZŠ Milín. Žádost podala f. TEMPOTERM.
Rada vzala na vědomí informaci starosty obce od Ministerstva
spravedlnosti ČR o povinnostech zápisů do Centrálního registru
oznámení zahájení a ukončení výkonu funkce všech veřejných
funkcionářů.
Rada vzala na vědomí žádost zaměstnankyně OÚ Milín o ukončení pracovního poměru k 31. 12. 2018.
Rada projednala projektovou dokumentaci k prodloužení přístřešku hospodářské budovy v osadě Buk. Rada nemá námitek.
Rada projednala projektovou dokumentaci k výstavbě rodinného
domu ve Rtišovicích. Výstavba je v souladu se schváleným územním plánem obce Milín.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Na uskutečněné volby ve dnech 5. - 6. října 2018 v obci Milín
byly vzneseny připomínky ke Krajskému soudu v Praze. V době uzávěrky Zpravodaje zatím nebylo rozhodnuto, zda soud nařídí přepočítávání
hlasů. Výsledky voleb můžete najít na www.milin.cz - na Úřední desce.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva se tedy bude konat nejdříve
v prosinci 2018.
Za zvolené zastupitele Dana Reiterová
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ŽELEZNÁ SOBOTA
Sbor dobrovolných hasičů Milín,
bude provádět v pátek 2. listopadu 2018 (odpoledne) a
v sobotu 3. listopadu (od časných ranních hodin)
sběr železného odpadu.
Železný odpad prosím připravte před svá obydlí až v pátek odpoledne.
Stává se, že odpad odvážejí (dá se říci, že kradou) osoby, které
s milínskými hasiči nemají nic společného.
V případě, že se bude jednat o těžké kusy nebo železného odpadu bude
větší množství, je možno požádat členy sboru o vynesení.
Sběr bude prováděn v Milíně, na Slivici, na Buku a v Kamenné.
Za SDH Milín Václav Kalík a Jiří Lán

Sběr nebezpečného odpadu
Vážení spoluobčané,
společnost SVZ Centrum bude na základě objednávky OÚ Milín provádět na území obce Milín sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu. Pro Vás občany se jedná o službu bezplatnou, všechny
náklady na sebe přebírá obec Milín.
Druhy sbíraného odpadu:
zářivky, olověné akumulátory – baterie, autobaterie, výbojky, televize,
ledničky a chladničky, barvy, lepidla, pryskyřice (i použité obaly a zbytky), motorové oleje, znečistěné textilie - od olejů/barev, pryskyřic apod.,
pneumatiky, objemný plastový odpad (ne lahve)
Upozorňujeme, že žádný z uvedených druhů odpadů nepatří do popelnic!
Dovolujeme si požádat občany, aby odpad neodkládali na sběrná
místa den předem (s výjimkou: Milín - u garáží - viz násl. str.).
Dále upozorňujeme, že je zakázáno s odloženým odpadem jakkoli
manipulovat!
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Časový harmonogram svozu: sobota 3. listopadu 2018
Stěžov
Buk
Konětopy
Slivice
Rtišovice
Milín - Kojetín
Před OÚ
Homole
Kulturní dům
U garáží
Kamenná

9.00 - 9.15
9.25 - 9.35
9.45 - 10.00
10.10 - 10.20
10.35 - 10.45
10.55 - 11.05
11.05 - 11.15
11.15 - 11.25
11.25 - 11.35
11.35 - 11.45
11.50 - 12.00

(u požární zbrojnice)
(na návsi u sochy)
(u požární zbrojnice)
(před restaurací)
(na návsi)
(křižovatka Zahradní, Vrančická)
(i staré školy)
(parkoviště před restaurací)
(prostor mimo silnice u AMK)
(na návsi u pošt. schránek)

V Milíně na stanovišti u garáží bude umístěn v pátek 2. listopadu
od 13 do 18 hod a v sobotu 3. listopadu od 7 do 12 hod velkoobjemový kontejner, do kterého je možné nebezpečný odpad za dohledu pracovníka obce
odevzdat.
V jiný než uvedený čas je zakázáno nebezpečný odpad do kontejneru a v jeho okolí ukládat!

Za obec Milín Vladimír Vojáček
Poděkování za příspěvek do sbírky Světluška
Do milínské knihovny byl doručen certifikát s poděkováním.
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se v listopadu
dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Karel Loveček z Milína,
Bohumil Formánek z Milína,
Marie Oplová z Milína,
Stanislava Valtová z Milína,
Karel Kopal z Milína,
Marie Sládková z Milína,
Barbora Jarešová z Milína
a Marie Roušalová 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

Výzva pro uvedení adventních a předvánočních akcí
Chcete-li se zapojit nějakou akcí do předvánočního dění, ohlaste se prosím
v knihovně (tel. 318 691 414, knihovnamilin@volny.cz), aby mohla být akce
uvedena na Fialovém dvojlistě, který bude distribuován do všech domácností
v Milíně a okolí. Stejně tak si prosím rezervujte místo na svůj vlastní stánek,
pokud chcete něco nabízet k prodeji z vlastní dílny.
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CHYSTANÉ AKCE
Valná hromada TJ LIGMET
TJ LIGMET MILÍN z. s. se sídlem U Stadionu 319, Milín 262 31, IČ:
22666524 zve všechny své členy a širokou veřejnost na volební Valnou hromadu TJ, která se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2018 od 15,30 hodin v sídle
TJ Ligmet Milín z. s.
Program najdete na www.milin.cz - v záložce Kultura, turistika, sport (Fotbal).
Za TJ předseda Miroslav Obdržal

Pochod malých broučků
Tradiční podzimní akce v různých hmyzích kostýmech je připravena na pátek
16. listopadu 2018.
Opět se bude začínat v 18 hodin venku před knihovnou - v areálu Centra volnočasových aktivit Milín.
Podnázvem akce je „Slavnost světla“, takže si s sebou vezměte co nejvíce různých světélek: lucerniček, lampionů, baterek…
Účastníky čeká:

průlet světelnou branou

krátká procházka ke kostelu - s brouččí kontrolou

návrat ke knihovně a posilnění teplým nápojem
Za organizátory Spolek Pohádka a knihovnu Dana Reiterová

Ochotnické divadelní představení Dívčí válka
V sobotu 24. listopadu 2018 od 17 hod účinkuje v KD Milín kamýcký soubor
v komediálním představení se zpěvy „Dívčí válka“. Autorem je F. R. Čech,
režie Ilona Kubánková. Vhodné pro děti od 10 let. Vstupné dobrovolné.
Hraje ochotnický soubor KADIS z Kamýku nad Vltavou.

Nebe a peklo ve starém pivovaru
Akce se koná v sobotu 8. prosince 2018 od 15 do 17 h v bývalém pivovaru.
Začátek bude jako vloni v areálu Centra volnočasových aktivit Milín, odkud
pekelní sluhové odvedou účastníky podle časových vstupenek k branám pekla.
Komu se podaří projít peklem, poputuje do nebe za Mikulášem a anděly. Poté
se účastníci navrátí zpět do budovy CVA, kde na ně bude čekat teplý čaj (příp.
něco ostřejšího) a volně přístupné hrací prvky.
Předprodej časových vstupenek (za dítě 20 Kč) začíná v pondělí 19.
listopadu 2018 v době otevření knihovny (www.knihovnamilin.cz).
Za knihovnu Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – 2018

7

DĚNÍ V OBCI
T. J. Sokol Milín 2 - badminton
Dlouho plánovaný badmintonový turnaj, který měl prověřit síly sadských a
milínských týmů, se uskutečnil 6. října 2018.
Hosté ze Sadské přijeli do Milína v silné sestavě, s dobrou náladou a
hlavně se sportovními ambicemi. Milínští byli také řádně namotivováni, a tak
úderem 9. hodiny bylo klání slavnostně zahájeno vedoucím zdejšího oddílu
Láďou Suchanem. Následovně Láďa (organizátor všeho) vysvětlil průběh, pravidla jednotlivých zápasů a popřál všem mnoho zdaru – hlavně bez úrazu.
Poté se až do odpoledních hodin neslo tělocvičnou nejen svištění smečovaných míčků, ale i povzbuzování favoritů a halas, který logicky vzájemné
družení provázel.
Soutěžilo se v několika kategoriích – mládež, mix, ženy, muži. Možná
by nebylo od věci zamlčet, že hosté nás porazili, kde se dalo. Ale to by nebylo
fair play. Alespoň máme motivaci k usilovnějším tréninkům a můžeme si pohrávat s nadějí, že příště…
Úderem 15. hodiny jsme nezraněni, leč řádně utaháni, opouštěli tělocvičnu (mezi námi, sadští nám ji velmi záviděli!). Následně v odpoledních a
večerních hodinách probíhala důkladnější družba (v prostorách CVA, které
také sklidily obdiv).
Jelikož si sadští vyhradili na návštěvu našeho regionu celý víkend, byli další
den provedeni Příbramí. Na prohlídku Milína a jeho okolí dojde příště.
Závěr celého setkání? Ukázalo se, že obě party si rozumí, jsou stejného smýšlení a vzájemné poměřování sil je baví a inspiruje. Zkrátka, pokud vše
dobře dopadne, plánujeme na jaře vyrazit do Sadské!
Velké poděkování za možnost pořádat tento turnaj patří vedení školy
(pronájem tělocvičny). A pochopitelně nelze nepoděkovat za perfektní organizaci našemu hodnému a šikovnému vedoucímu oddílu!
Za členy milínského týmu Jitka Jahodová – hodněkrát poražená 
Umístění:
Smíšená mládež 1. místo: Anežka Vojáčková a Aleš Mašek
Muži 2. místo: Vašek Kalík ml. a Zdeněk Kos
Mix dospělí 3. místo: Jitka Jahodová a Vašek Kalík ml.
Ženy 3. místo: Alena Pacovká a Bětka (Anežka) Vojáčková

Milínský zpravodaj – listopad 2018

8

DĚNÍ V OBCI
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Florbalový turnaj v Milíně
Už tradičně jsme zahájili sezónu turnajem na domácí půdě. Ve třech kategoriích bojovalo 14. října 2018 celkem 10 týmů z pěti oddílů – Příbram, Dobříš, Jince, Roztoky a Milín.
Naši zástupci bojovali ve všech třech kategoriích a všechny
týmy se shodně umístily na druhém místě. Nejtěžší to měla kategorie
1 B, která proto musela porazit Jince a nového soupeře z Roztok.
Další turnaj se uskuteční 10. listopadu 2018 v Jincích.
Za oddíl florbalu Monika Levíčková
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Noc v knihovně pod dohledem Sherlocka Holmese
Milínský starý pivovar zažil v pátek 19. října 2018 ve večerních hodinách speciální detektivní výpravu. Dvě skupiny dětí (celkem 17), které
po setmění vyrazily z knihovny
v čele s věhlasnými detektivy do
uliček Milína, dorazily do areálu
pivovaru. A proč tam? Protože právě do těchto míst je přivedly indicie a stopy, které po sobě zanechal
lupič knih. Jak vše dopadlo? Lupič
byl lapen, odhalen, usvědčen a dokonce se i přiznal a slíbil, že se polepší, a když bude chtít číst knihy,
půjde si je řádně vypůjčit do knihovny. Ještě předtím se však musí
naučit číst, s čímž mu ochotně žáci 2. třídy ZŠ přislíbili pomoci. Všichni, kteří přenocovali v knihovně, si po napínavé a dobrodružné akci odnášeli domů vytištěný
vyšetřovací protokol
a také vědomí toho,
že dokázali překonat
strach a zvládli strávit
bez úhony noc mimo
domov. Velké poděkování patří panu

Srbkovi (viz foto vpravo dole) za sehrání
role pivovarského ducha – zloděje a dále
pedagogickému dozoru: paní Jitce Vítkové
(Sherlock Holmes) a paní Gábině Dudáčkové (detektiv XY).
Za knihovnu: spolupátrači (i spolupachatelé) Dana, Jitka a Daniela
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Zveme
Zveme na členskou schůzi Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Milín, která se uskuteční v kinosále Kulturního domu v Milíně ve čtvrtek
dne 8. listopadu 2018 od 13.00 hodin.
Sluchová poradna
Poradna bude poskytnuta při konání členské schůze STP v ČR z. s. MO Milín
ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v kinosále Milín.
Nabízíme poradenství pro osoby se sluchovým postižením, výměnu baterií
v pomůckách pro nedoslýchavé, drobné opravy naslouchacích přístrojů, zajištění větších oprav, výměnu hadiček a další dle domluvy.
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 zdravot. postižením nebo seniorům snaží pomoci.
Zájezdy
Polsko, Kudowa Zdroj – 6. listopadu 2018 – odjezd z Milína v 5.00 hodin.
Praha – 7. prosince 2018 – dopolední představení v divadle ROKOKO ,,Znovusjednocení Korejí“. Dle názvu by se mohlo zdát, že jde o představení s politickým podtextem. Není tomu tak. Spisovatel Joël Pommerat se zaměřil na lásku, na rozdílnost vztahů a hledání cesty k sobě. Sled krátkých situací, někdy ironických, někdy groteskních, jindy absurdních, ale především lidských, spojuje právě to sjednocení.
Na zájezdy se prosím přihlašujte u paní Aleny Muzikové na tel. čísle:
739 517 773
Rekondice
Sezimovo Ústí v Hotelu MASS – rekondiční pobyt v tomto zařízení je připraven pro zájemce v termínu od 30. dubna 2019 do 6. května 2019. Cena je
5 550 Kč včetně dopravy, ubytování, plné penze a procedur.
Řecko – Leptokarie – termín 9. června 2019 – 24. června 2019. Leptokária je
oblíbené letovisko Olympské riviéry, má příznivé klimatické podmínky vyhovující i alergikům, letovisko je vhodné pro rekreaci klientů všech generací.
Celková cena je 18 400 Kč včetně letištních poplatků, ubytování, pojištění
služby delegáta.
Rekondiční pobyt Soběšice – termín 7. září 2019 – 16. září 2019, cena
5800 Kč.
Milínský zpravodaj – listopad 2018
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Na rekondice a pobyty se prosím přihlašujte u paní Magdy Burianové na tel.
čísle 606 650 114, prosím co nejdříve.
Připravujeme
Vánoční výstavu prací členů Klubu seniorů ve dnech 13. a 14. prosince 2018
V měsíci listopadu a prosinci 2018 – pěvecká vystoupení sboru Radost
v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních.
Pozvání
Cvičení žen – každé úterý v tělocvičně Základní školy v Milíně, účast možná i
bez předběžného přihlášení. Informace u paní Jany Uhrmannové na Centru
STP v Milíně každé úterý a čtvrtek od 13 do 15 hodin.
Klub seniorů – setkání, pod vedením paní Jany Bubeníkové, vždy v úterý od 13
hodin v Centru STP v Milíně
Motorika chůze – skupina se schází vždy ve středu – více informací u paní Jany Uhrmannové v Centru STP v Milíně
Pěvecký sbor Radost – pravidelné zkoušky ve čtvrtek od 15.30 hodin v předsálí
kina Milín – informace u paní Marie Vondráškové: tel. 607 618 727
Termín jednání výboru MO STP z.s. Milín je středa 7. listopadu 2018 od 13.00
hodin v Centru STP Milín.
Členská schůze MO STP z.s. Milín se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018 od
13.00 hodin v kinosále Kulturního domu v Milíně
Výbor organizace přeje všem krásné podzimní dny.
Magda Burianová, Marie Vondrášková

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení čtenáři,
v následujících příspěvcích se ohlížíme za uplynulým měsícem, jak jsme ho
prožívali v základní škole. Byl to měsíci opravdu bohatý na události...
Již tradičně se zmíním o probíhajících stavebních pracích, především o
zahájení úprav podkroví školy. Stavební firma začala doslova od podlahy,
tedy od země – instalací stavebního výtahu, díky převážně suchým procesům
ve výstavbě jí však nebude bránit v práci ani postupující podzim a ve výhledu
nadcházející zimní období.
Jak čtete i na dalších stránkách tohoto Zpravodaje, na přelomu září a
října se uskutečnilo slavnostní setkání partnerských obcí italské oblasti
Valle di Ledro. Opět jsem měl tu čest být členem milínské delegace a měl
jsem velkou radost z toho, že jsem se mohl zúčastnit prvního uvedení animovaného filmu Naši Italové. Za jeho vznik vděčíme obrovskému odhodlání a
úsilí pedagogů ZUŠ J. J. Ryby, na prvním místě paní Mgr. Petry Peštové, a
Milínský zpravodaj – 2018
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pilné práci žáků této umělecké školy, z nichž většina je současně žáky naší
základní školy. Dojem, který toto dílo v italské verzi zanechalo na ledrenských
divácích i přítomných zástupcích českých obcí, se těžko slovy vyjádří. Přijímali jsme upřímné gratulace za skvělý počin, které náleží všem, kdo se na
vzniku filmu podíleli. Zbývá dodat, že česká premiéra filmu se v milínském
kině odehrála 23. 10. v dopoledním čase před zraky žáků základní školy a
odpoledne pak před širokou veřejností.
Z letního spánku se opět probudila Rosnička, náš zavedený přírodovědný kroužek. Zahájila 28. září výletem na Plešivec. Úryvek z článku, napsaného samými účastníky, vám prozradí více: „Jeli jsme vlakem do Lochovic. Odtud jsme vyrazili přes Lhotku ke Smaragdovému jezírku (které letos
zeleně fakt nevypadalo). Když jsme se pokochali hnědou barvou jezírka a posvačili, tak jsme vyrazili směrem k oblakům (na Plešivec). Nahoře jsme si
opekli buřty, uvařili a snědli guláš, pokochali se krásným výhledem…“
Sběrový týden byl letos na podzim tak trochu netradiční – od čtvrtka
20. do středy 26. září. Přicházelo nebo přijíždělo vždy hodně lidí, kteří přinášeli papír, víčka od PET lahví, hliník a baterie. Celkem děti a jejich rodiče do
školy přinesli 5 377 kg papíru, 290 kg hliníku, 12 961 baterií a 193 016 víček
od PET lahví. Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili, neboť finanční výtěžek sběrů jako každý rok použijeme k podpoře školních akcí pro naše žáky
případně ke zlepšení materiálního vybavení
školy.
Žákyně naší školy se zúčastnily okresního kola v přespolním běhu, které se konalo na
Novém rybníku v Příbrami. V nabitém závodě
se podařilo vyhrát! O velikou senzaci se pak
zasloužilo družstvo ve složení Kateřina Křivánková, Iveta Bendová, Martina Jeníková,
Kateřina Plívová a Amálie Havránková. Dne
9. října 2018 vyhrály i krajské kolo
v přespolním běhu, které se konalo v Kutné
Hoře. Ve velké konkurenci se všechny dívky
umístily v první desítce závodnic a přivezly
domů nejen zlaté medaile, ale i pohár. Vyzdvihnout zaslouží výkon Martinky Jeníkové,
která jako vítr doběhla na 1. místě. A jak komentovala výkon milínských děvčat paní učitelka Chrastinová? „Moc všem holkám děkuji za radost, kterou
nám udělaly.“
Ve čtvrtek 11. října se žáci osmé třídy vypravili do Centra péče o
handicapované ALKA. Exkurze v nich zanechala veliké dojmy a pocity –
Milínský zpravodaj – listopad 2018
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nadšení, obavy, nepokoj, radost, strach, lítost, respekt, obdiv… Dozvěděli se
spoustu nových informací a také pro mnohé byla práce v ALCE inspirací. Jaké
byly pocity dětí a co o návštěvě ALKY napsaly: „Původně si mi do Alky moc
nechtělo, ale potom jsem se toho hodně dozvěděla a moc se mi to líbilo…
Mohli jsme si vyzkoušet věci, které v Alce pro handicapované lidi dělají… Byla
to zatím ta nejlepší přednáška… Uvědomil jsem si, jak jsou některé věci pro
postižené lidi složité – ty, které jsou pro nás lehké… Ukazovali nám piktogramy, které jsou pro lidi s poruchou sluchu. A jelikož se trochu učím ASL
(americkou znakovou řeč), tak mě to hodně zajímalo… Mám veliký respekt k
pracovnicím, které se každý den starají o postižené lidi… Ani jsem nevěděla,
že něco takového v Příbrami máme… Člověk si tam uvědomil tolik věcí. Třeba
když dostanu pětku z češtiny, že se nezboří celý svět, protože existujou děti,
které například nemají prsty. Čtvrteční exkurze mi dala hodně moc lepších
věcí do života…“
Ve čtvrtek 18. října 2018 se sedmá třída s panem zástupcem vydala
na Svatou Horu. Jedna ze žákyň této třídy vzpomíná na zajímavou akci takto:
„Šli jsme do sklepení, kde jsme si s panem farářem povídali o tom, co je pro
člověka důležité – ticho. Drželi jsme 1 minutu ticha. Poté jsme šli o patro výš,
kde pět mužů zpívalo chorál. A ukazovali jsme si, že se dříve písně nezapisovaly notami, ale neumami. Také jsme viděli varhany, regal, cemballo, harmonium a ,,průvodčí“ nám povídal o tom, jak varhany fungují. Když jsme si toto
všechno prohlédli, šli jsme se podívat do zvonice. Tam bylo celkem osm zvonů
různé velikosti. Největší zvon se jmenoval ,,Maria“...“
V pátek 19. října byli žáci druhých ročníků pozváni, aby pomohli
dopadnout pachatele krádeží knih milínské knihovny. Nebylo to vůbec
jednoduché. Vyšetřovatelé museli prokázat orientaci v mapách a zejména odvahu při hledání a sledování stop v odlehlých koutech Milína. Po náročném
nočním sledování stop byl zloděj dopaden v areálu bývalého pivovaru. Ukázalo se, že jím byl duch Knihomol. Velké poděkování patří pracovnicím knihovny, které připravily pro děti i jejich doprovod velmi pestrý program a neopakovatelný zážitek.
Volby do školního parlamentu 10. 10. 2018
Školní rok parlamenťáků tradičně začíná volbami. Letos
proběhly 10. října 2018 a byli v nich voleni zástupci ze
tříd 4. A a 4. B. Volby připravovali sami parlamenťáci –
během dvou schůzek si rozdělili práci a pak už připravili
vše potřebné. Také zašli do čtvrtých tříd s motivačním projevem k budoucím
voličům a kandidátům. V den voleb se členové volební komise sešli ráno v 7
hodin a připravili volební místnost. Členové volební komise se věnovali voliMilínský zpravodaj – 2018
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čům ze čtvrtých tříd – Míša u vchodu vysvětlovala, kam mají postupně jít,
Claudi a Míša zapisovaly účast ve volebních seznamech, Káťa měla na starost
prostor za plentou a u volební urny, Pavel fotil. Po skončení hlasování společně spočítali hlasy, provedli kontrolu, založili veškerou dokumentaci a uklidili
místnost pro vyhlášení výsledků. Slavnostní vyhlašování výsledků proběhlo po
velké přestávce v sálku před všemi žáky školy, noví parlamenťáci přebrali
jmenovací dekret a pozvánku na první společné zasedání ŠP z rukou Claudi a
Kristýny. Pogratulovaly jim i obě koordinátorky školního parlamentu Martina
Štiplová a Jitka Vítková. A jak to tedy dopadlo? Noví parlamenťáci jsou: 4.
A – Adéla Caisová a David Keřlík, 4. B – Karin Šímová a Lenka Vondráková.
Za celý tým základní školy, zaměstnance i žáky
Pavel Kopecký, ředitel ZŠ

Ze školní družiny
V prvním říjnovém týdnu se v naší škole konala oblíbená akce – podzimní
bazárek. Tentokrát čepicový. V pondělí a úterý přinesli žáci z domova čepice
a klobouky, které už nenosí, ale někomu jinému by ještě mohly slušet. Ve středu začal prodej za symbolickou částku 20,- Kč. Ve čtvrtek a pátek mohli ještě
nakoupit rodiče a děti ve školní družině. Tuto akci pořádá školní družina společně s ekotýmem. A proč právě bazárky? Smyslem akce je ukázat, že spoustu
věcí nemusí skončit v popelnici, ale dál sloužit… A tak našimi bazárky prošly
hračky, trička, hrnky i knihy. A také nesmíme zapomenout na „našeho“ damana. Daman kapský a želva zelenavá jsou námi sponzorovaná zvířata ze
ZOO Plzeň. A všichni ve škole jsou na to náležitě hrdí!
Na závěr několik čísel: počet přinesených čepic: 213, počet utržených
peněz: 2966 Kč (někdo si nekoupil čepici, ale jen přispěl). Počet zbylých čepic:
minimální. Částkou 2000 zaplatíme sponzorování damana, částkou 500,- sponzorujeme želvu. Neprodané čepice odneseme s dětmi ze školní družiny do kontejneru na oděvy, aby ještě někomu posloužily. Zbylou částku využijeme při
akcích pro školní děti.
A jaký bude příští bazárek? Nechte se překvapit…
Za ekotým i ŠD Hana Toužimská

Pozvánka na tradiční akci – Vánoce ve škole
V letošním roce opět zveme širokou veřejnost do budovy Základní školy Milín v předvánočním čase, kde bude připraven bohatý program – tvořivé dílny,
cukrárna, hudební vystoupení a mnoho dalšího.
Přijďte ve čtvrtek 13. 12. 2018 odpoledne do školy, jistě odejdete
obohaceni a v příjemné náladě. Těšíme se na Vás.
Milínský zpravodaj – listopad 2018
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Říjen jsme v naší mateřské škole zahájili tradičně výpravou za
"Podzimníčkem". Tihle panáčci, vyrobení z přírodnin, každoročně děti poškádlí svým útěkem do lesa. Cestou však dětem zanechávají značky a úkoly, a
když je děti naleznou, mají pro ně příjemné překvapení v podobě sladké odměny. Děti se před výpravou posilnily pečenými vuřtíky a všechny se z lesa
vrátily nejen se svými
"Podzimníčky",
ale
především s úsměvem. Slunečné počasí
nám letos přeje, a tak
se mnohé aktivity stále odehrávají venku.
Hrajeme si s přírodninami, učíme se rozlišovat stromy a keře,
občas v lese zahlédneme nějaké zvířátko a
často na nás pokřikuje
sojka. Několikrát jsme
také pouštěli draky a s
oblibou si kreslíme křídami na venkovní
tabule či foukáme do bublifuků. Děti ze
třídy Broučků a Motýlků jely 12. října
2018 do Příbrami, kde navštívily důl
Anna, svezly se hornickým vláčkem a
poslechly si „Hornickou pohádku se sv.
Barborkou a sv. Vojtěchem“. Z tohoto
nevšedního zážitku si děti nakreslily
obrázky. Dalším příjemným zpestřením
byla pro všechny větší děti návštěva
kina, kde sledovaly pásmo krátkých pohádek. Protože máme všichni v naší mateřské škole rádi knížky, pravidelně si
prohlížíme obrázky a před odpoledním
odpočinkem posloucháme pohádky.
Také jsme se těšili na první čtení s paní
knihovnicí v tomto školním roce. A aby
nám dětem bylo ve školce ještě veseleji,
pozvaly jsme na 1. listopadu do MŠ rodiče na „Podzimní hrátky ze zahrádky“,
které přinesou jistě mnoho zábavy.
Za MŠ Milín Ludmila Dvořáková
Milínský zpravodaj – 2018
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KRONIKÁŘOVA REPORTÁŽ Z ITÁLIE
Milín – Valle di Ledro 2018
Ve dnech od 28. září do 1. října
2018 se milínská delegace zúčastnila přátelského setkání v
italském Valle di Ledro. Konaly
se zde slavnosti k 10. výročí uzavření smlouvy o přátelství českých obcí s italským Ledrem.
Připomínalo se také 100. výročí
ukončení světové války a tím i
utrpení, které válka přivodila
obyvatelstvu ledrenské oblasti.
Kronikář a starosta na břehu jezera Ledro
Jejich pobyt za války v Čechách
je doposud zachován v paměti s milými vzpomínkami.
Byl jsem při prvních akcích, když se italské zpravodajství zajímalo o
archivní doklady pobytu Italů u nás v regionu Milína r. 2006, v roce 2008 jsem
byl při jednání o přátelské smlouvě a v r. 2011 při jednání o komunitě Ledro.
Tehdy bylo za účasti milínských pojmenováno náměstí v Tiarno di Sopra na:
„Piazza MILÍN“. Ledrenští navštívili také Milín, byli při svěcení pamětní desky italské oběti exodu na slivickém hřbitově. Nové setkání a navázání kontaktů
ve Valle di Ledro se uskutečnilo se zástupci obce v září r. 2017.
***
Slavností v záříjových dnech 2018 se zúčastnila už početnější delegace z Milína. Byli tu poprvé i starosta Ing. Pavel Nekl, místostarosta Ing Vladimír Vojáček, za ZŠ Milín Mgr. Pavel
Kopecký, za ZUŠ Mgr. Petra Peštová a vedoucí knihovny paní Dana Reiterová. Delegaci doprovázeli za
SDH Jiří Lán a Martin Huml. Slavnostního večera s
promítáním filmu se zúčastnily i Alžběta a Anežka Vojáčkovy spolu s Karlou Čámskou - spolutvůrkyně animovaného filmu o exodu Italů u nás. K účasti byl pozván i kronikář obce - pamětník vzniku kontaktů s
ledrenskými přáteli.
***
První den návštěvy v Ledru
byl slunečný, většina se vydala na pěší túru po alpské panoramatické cestě „Ponale“. Trasa vede podél vysokohorského
pobřeží nad jezerem Lago di
Garda. V r. 1915 tudy táhly
Milínský zpravodaj – listopad 2018
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kolony italského obyvatelstva na dlouhou cestu do neznámé země v monarchii -„Boemia“.
Zastavili jsme se u Památníku čs. legií ze světové války, s úctou jsme
se poklonili památce sv. Václava, u pomníku, který
Italové zde nechali postavit...
Součástí slavností byla i úžasná zemědělská
výstava S. Michele v Pieve. Místo cesty po Lago di
Garda ji navštívili starosta Milína Ing. Pavel Nekl a
starosta N. Knína Tomáš Havlíček. Zajímavé exponáty na zahradní slavnosti byly součásti i odpoledního programu všech českých obecních delegací.
V obci Bezzecca byla vernisáž výstavy
„Letecké pohledy na střední Čechy“. Autorem byl
fotograf (rogalista) Jiří Jiroušek. Expozici zdobil i
pohled na Milín. Přivítací večer se konal v hotelu
Vittoria v Tiarno di Sopra.
Neděle byla zasvěcena mši svaté v chrámu
Ředitel Kopecký při čtení
v Molina di Ledro. Mši sloužil tridentský arcibisv chrámu
kup Lauro Tisim a také mj. i generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav
Přibyl. Důstojný doprovod obřadu zpěvem obohatil farní sbor Ledra.
Vzpomínkové putování po osadách Comune di Ledro se stalo součástí
nedělního odpoledne.
Milínští se 30. září zastavili u
památné desky s označením „Milínské
náměstí“ – v Tiarno di Sopra .Zajímavé
je tu náměstí i architektonická dominanta chrámu a památník italských obětí 1.
sv. války. Tento pamětní akt je zazna- Zástupci ZUŠ - tvůrci animovaného filmu
menán ve fotodokumentu pro kroniku
milínskou.
***
Oficiální večer oslav se konal v kulturním centru Locca. Promluvil na něm
starosta Ledra, český starosta Tomáš Havlíček a další významné osobnosti Italsko-české vzájemnosti. Čestné občanství bylo předáno českým starostům
(Doksy, Chyňava a Nový Knín). Přítomným zástupcům obcí z Čechbyly předány pamětní desky od starosty Ledra. Na pořadu kulturního centra bylo představení mužského sboru Cima d´Oro a ženského pěveckého sboru Donne In
Canto. Prezentována tu byla expozice obrazů školáků Základní školy v Concei
a v Molině. Na závěr večerního programu byl pro účastníky slavnosti představen film z produkce milínské pobočky ZUŠ J. J. Ryby o exodu italských obyvatel v čase 1915 – 1918. Divákům se představily i studentky z Milína s paní
učitelkou Mgr. Petrou Peštovou, které se na zpracování filmu podílely.
***
Milínský zpravodaj – 2018
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Po mši před chrámem v Molině di Ledro

Milínští delegáti na milínském náměstí

Členové milínské delegace se v čase návštěvy setkali s mnohými přáteli z
Ledra. Velice dojemné a vřelé bylo setkání s čestným starostou Ledra a zakladatelem přátelských vztahů Giulianem Pellegrinim i jeho manželkou Patricií.
Při loučení 1. října v ranních hodinách jsme se setkali v jejich ledrenském pivovaru, kde nám byl představen provoz a varna vzácného piva, které má také
vztah k pivu českému. Domů, kromě krásných zážitků a dojmů, jsme si také
každý odváželi pivní dárek. Krásnou alpskou krajinou s vrcholy již zasněženými jsme se vraceli domů do naší rodné, české vlasti – italsky vzpomínané
„Boemia“.
Jiří Vostarek
Milínský zpravodaj – listopad 2018
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ČTENÍ NA LISTOPAD
F. J. Čečetka: Zlatá stezka (Seriál na pokračování - 4. část)
Vtom se objevil na hradišti lovec Velen, zavazalý a urostlý muž, zpocen a udýchán
prudkou jízdou. S napřímenou hlavou stanul před Kokotem.
Jízva v tváři mu naběhla, když mu pověděli, co se přihodilo za noci. Slyšel dobře?
Ljubu mu uloupili? Celý svět ho udeřil, ztratil rázem svůj nejdražší poklad.
Proč právě osudné noci zavedla ho lovecká vášeň až kamsi pod vrch Kobylu při
Vltavě? Proč se nevrátil jako jindy za soumraku ke své milé a zanechal ji o samotě
v noci? Jak zaslechl ráno v lesích zlověstné zvuky milínského rohu, letěl na svém hnědáku k zemské bráně ˗ pro své hrozné ponížení.
Oči se mu zakalily, pěsti se zaťaly.
,, A přece ji vyrvu lidským dravcům i z kraje podsvětí!“ vykřikl hrozivě.
Bral na sebe vinu, že zanechal svou milou na pospas lupičům, že ji špatně chránil.
Přehodil lučiště i toulec se šípy přes rameno, stiskl ruku zdrcenému Zachovi a
s poraněnou duší vyrazil s desíti strážci z milínského hradiště.
Stopy únosců vedly od chaty ve stráni přímo ke Zlaté stezce a tam se ztrácely.
Jezdci se rozjeli k Raděticům, až se za nimi prach vysoko zvířil.
Ranní páry stoupaly z lesů jako obětní dým.
Velen letěl po prázdné stezce s větrem o závod, předjel ostatní. A po Hamanově
karavaně ani památky. Jen ve Stěžově uslyšel, že kupci časně zrána přejeli pod rybníky
a měli silně naspěch.
Ani na Placech, kde stálo pod lesem několik bud ryžovníků, nevyložila kupecká
tlupa zboží, jak bývalo zvykem, a hnala se k Bitízu*).
,,Nebudou daleko,“ pověděl otrhaný a uboudlý uhlíř na chvatnou otázku Velenou.
,,Měli napilno, darmo jsme na ně volali, aby zastavili. Soumary i otroky poháněli biči
k prospěchu. Jakýsi chabrada jim padl cestou a hodili ho na vůz, silně chvátali. Pod
chlumem Bitízem je jistě dohoníte!“
,,Do vozů, krytých koží, jsem neviděl,“ pokrčil uhlíř rameny.
,,Za nimi!“ zvolal Velen a bylo mu hořko.
Jezdci se pustili za hladovými vlky k Bitízu. Byli již přesvědčeni, že kupčíci uloupili Ljubu, že proto pospíchali, aby unikli co nejdříve.
Ani pod Bitízem jich strážní nedohonili, po karavaně jako by se země slehla.
U hraničního dubu stihatelé zastavili, jejich pravomoc nesahala dále. Mohli vypravit posla s poplašnou zprávou na nejbližší hradiště, mohli dáti ohněm znamení, aby
tlupa byla zadržená na Zlaté stezce ˗ ale to vše bylo příliš zdlouhavé. Kdož ví, kde se
Hamanova karavana zatím octla!
Velen rychle rozhodl. Ať se deset jezdců vrátí na Milín, jak jim kázala povinnost, a
že sám se pustí za kupčíky, že nepoleví, dokud jich nedostihne. Srdce se mu zmítalo
bolestí i zoufalstvím.
Ujel kus cesty a našel první znamení. Ztrhané dobytče leželo na Zlaté stezce a dodělávalo. Kupci je zanechali osudu, jak padlo, nemohli se patrně zdržovat. Velen zneklidněl ještě více, dovedl si vysvětlit jejich spěch. Nepříjemný pocit se rozrůstal, nová
tíha padala mu do týla.
,,Nebohá Ljuba!“ vydechl sklíčeně. ,, Barbaři, šílení zločinci nesmějí ujíti zaslouženému trestu!“
Jel dále již opatrně, upíral zraky do dálky. Soustředil myšlenky a chmury se mu
zavěsily na duši.
Ljuba byla v rukou kupčíků. Jeruš vyslídil ji za večera u chaty na milínské stráni,
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lákal ji dárkem. A když nepochopila, za noci ji jeho otroci uloupili. Odvlekli zhroucenou dívku do lesů a ráno ji posadili do vozu, jak karavana dojela.
Chlad ji probudil v tmavém koutku vozu, jenž rychle ujížděl. Myšlenky zakolotaly, zachvátil ji temný var vzrušení. Zbavili ji pout a otroci hlídali. I Jeruš přiharcoval
na svém koni, aby se pokochal pohledem na zdravé děvče z lesů. Cenil na Ljubu vyzývavě své dravčí zuby a skryté ohně zazářily mu z tmavých očí.
Omámená oddychovala dívka zrychleně v němém hoři, mrazilo ji a rozervána
pozbývala vědomí ve smrtelné horečce, život unikal. Stenání mladičké nevolnice zanikalo v rachotu kol. Svoboda byla ztracena, srdce vypleněno jako poušť. Utrýzněné
srdce se svíralo, jako rány sypaly se vzpomínky na Velena.
Teprve daleko za Milínem projevila o ni zájem vznešená benátská krása Kornelie,
jež sama zakletá v tupé bolesti choulila se vedle ní. Nenápadně navazovala s ní posunky i přerývavými slovy a naznačila Ljubě, že se obě staly kořistí dravého Jeruše, že
jich zištný kupčík využije a jednou prodá v dalekých končinách.
Lámalo to, srdce se zalévalo horkou krví.
Kde tušila dětinná a prostá Ljuba, že v té chvíli je drahá duše nablízku!
Velen, přikrčen v houští u Zlaté stezky, sledoval ostrým zrakem napjatě kolem
sebe táhnoucí tlupu Hamanovu. Neušlo mu, že otroci a ozbrojenci střeží zvláště jeden
z vozů ˗ a ostatní se domyslil. Psi větřili, štěkali, ale nikdo si toho z karavany nevšímal, všichni se hnali vpřed a vpřed.
A potom již nepustil mladý lovec podlých uchvatitelů s očí, jel vpovzdáli za nimi.
Co to ˗ ?
Před Planými vrchy opustili najednou kupci Zlatou stezku a dali se vlevo po neschůdné cestě kovkopů k Suchému dolu.
Proč utíkali do pustin, proč zvolili ďábelskou brázdu k Hřebenům?
Sledoval je vzrušeně, pro Ljubu byl schopen každé oběti. Chvílemi vedl houštinami hnědáka za uzdu, skrýval se opatrně v zálivech mlází, kde květy voněly a plály.
Teprve v zapadlé dolině dopřála si kupecká tlupa odpočinutí. I Velen se zastavil a
přemýšlel o lidské bídě.
Ještě do včerejška žil v míru s horami, lesy, s celou přírodou ˗ a měl svou Ljubu.
Za jedinou noc vše se rázem zvrtlo.
Bylo ztraceno navždy, nenávratně?
Zhrozil se i svého zevnějšku. Vlas jeho byl pocuchán, šat sedřen o hloží a trní.
Oči byly široce rozevřeny protrpěnou hrůzou, srdce prudce bušilo.
A znova dali se kupci po krátkém oddechu na pochod otevřenou krajinou.
Velen se prodíral krajem lesa, brzy travou, vysokou po pás, brzy rákosím
v močálu, obcházel vývraty i klečovité borovice, navyklé prát se s vichřicí a sát potravu přímo ze skalních útrob. Z těžkých, sluncem horoucích balvanů dýchal žár.
S travnatého břehu sestoupil do písčiny. Náhle se kůň zarazil a nechtěl živou mocí
dále. Cosi před ním se kmitalo, tyčilo a svíjelo v opálové hře barev. To zmije provozovala svůj sluneční tanec a oči jí svítily jako rubíny.
Kůň se chvěl na celém těle před děsivou krásou a nádherou plazu. Nezbylo jiného
nežli se uchýlit hlouběji do lesů. A jak se Velen províjel spletí větví, jak hledal pohodlnější průchod pro svého koně, ztratil kupce s očí, bloudil rozerván a znepokojen. Již
byl ze všeho zoufalý, štval sebe i koně dále chudou, neznámou kopcovinou.
Jak se stala cesta jen trochu schůdnější, vyskočil znova na hnědáka a hnal se
k hlubokým lesům pod vřetenovitými vrchy.
Dole se zaleskly tůně pod vrbinami, v dálce zahořely rybníky v slunci, z roklí
zavanula tíseň a chlad. Přeletěl kolem několika opuštěných krevelových dolů, jen se
mihl kolem milířů ˗ zase les a les, všady duch samoty, všady napjaté mlčení. Ani ptáček se neozval, jen poštolka kvílivě zahvizdla vysoko pod modrým nebem.
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Porost řidl a najednou vyvstaly před ním majestátní Brdy, v mracích se objevil
horský pruh Hřebenů, utíkajících do daleka.
Zastavil se utrmácen, setřel pot s čela. Oddychoval zhluboka a srdce mu zakypělo, když se rozhlédl.
Karavana Hamanova byla nablízku. Uvázla ve slatinách a mokřiskách, nemohla
s místa. Až k němu doléhal křik, spílání, jak dostávali otroci vozy z bažin.
A nedaleko byl již rozložitý Hradec, stráže průrvy, kudy se mohlo přejíti do záhoří na stezku ke Mži.
Velenovi se rozsvítilo v hlavě, až ho závrať jímala. Haman spěchal tedy
k jedinému přechodu přes Hřebeny, k jediné brdské bráně, aby zmátl stihatele, aby
unikl s kořistí?
Lovec pobodl koně, vyrazil přímo k Hradci přes všecky překážky, každá chvíle
byla drahou. Nešetřil sebe, nešetřil koně, nesměl propásti jediné příležitosti.
Cosi krutého stoupalo mu k hrdlu, pocit pomsty hryzl srdce a zocelil jeho vůli.
*)

V původním vydání (z r. 1939) je uvedeno skutečně „Bitíz“ - s měkkým „i“. Zřejmě
došlo časem ke změně pravopisu.

Regionální kvíz v rámci akce Týden knihoven
V prvním říjnovém týdnu se naše knihovna zapojila
do celorepublikové akce. Naší vlastní akcí byl kvíz - Lokální
historie, který si mohli zkusit vyplnit jak dospělí tak dětští
návštěvníci knihovny. Překvapilo nás, že mnoho místních si
nevědělo rado s některými otázkami, proto jsme se rozhodli
dát šanci i Vám, vážení čtenáři Milínského zpravodaje. Děti
měly jednodušší verzi s možnými odpověďmi, níže předkládáme otázky, které jsou pro dospělé. (Dětský kvíz si můžete
v knihovně v případě zájmu vyzvednout.) Správné odpovědi
budou uveřejněny v příštím čísle Zpravodaje. Můžete nám
však své tipy posílat buď na e-mail: knihovnamilin@volny.cz nebo je donést osobně do knihovny.
1.

Kdo byl milínský rodák Dr. Emanuel Bořický?

2.

Kde v Milíně stojí milník z historické Zlaté stezky?

3.

Kde se v Milíně nachází zajímavě vyřezávaná vrata nebo dveře?

4.

Má Milín nějakou technickou památku?

5.

Kde je nejbližší (myšleno od Milína) židovský hřbitov?

6.

Co představuje žulový pomník Památníku Vítězství?

7.

Komu je zasvěcena kaplička na Homoli (část obce Milín)?

8.

Co je ve znaku Milína?

9.

Je Slivice samostatnou osadou?

10.

Byla za 1. republiky v Milíně vysazena lípa svobody, příp. kde?
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc září
OMLUVA: v minulém čísle bylo omylem psáno za září, ale mělo
být správně za srpen (D. Reiterová)
Počátek měsíce září byl věnován mším svatým v dalších obcích, kde se nenachází žádná kaple. V pondělí 3. září sloužil Otec
Ján mši svatou na návsi obce Bytíz, v úterý 4. září pak na návsi
obce Jesenice. Svátek sv. Terezy z Kalkaty (Matka Tereza) dne 5.
září byl oslaven mší svatou konanou na obecní návsi v Žežicích, následující
den, ve čtvrtek 6. září, sloužil Otec Ján mši svatou na obecní návsi
v Zavržicích.
Dvacet věřících se za polojasného počasí sešlo v pátek 7. září v Lazsku, aby
byli účastni poutní mše svaté v kapli Narození Panny Marie. Mši svatou sloužil
Otec Ján, liturgii doprovázel na klávesy pan Jaromír Nusl.
Za příjemného polojasného počasí se v sobotu 8. září sešlo 23 účastníků na
Lavičkách nad Bohosticemi při poutní mši svaté, při které byl znovu posvěcen
opravený kříž. Podrobná zpráva o tomto setkání byla uvedena v říjnovém čísle
Milínského zpravodaje.
Další poutní mše svaté byly slouženy v obci Palivo (úterý 11. září) a v obci
Stěžov v kapli svaté Ludmily v neděli 16. září. V úterý 25. září pak Otec Ján
navštívil Domov pod hrází v Luhu, aby pro zdejší seniory, jako každý měsíc,
sloužil mši svatou.
Svatý Václav je symbolem české nezávislé státnosti a jeho ochrany se český
národ dovolával zejména v kritických dobách své existence. Václav se stal českým knížetem ve věku pouhých 15 let, v době, kdy v českých zemích panoval
náboženský a společenský neklid. Václav se stal čelní postavou českého boje
za nezávislost na okolních zemích. Byl vychován v křesťanské víře svojí babičkou Ludmilou a v bojích prý nad ním třímali ochrannou ruku andělé. Bohužel už ho nedokázali ochránit před vlastní rodinou. Poté, co Václav zplodil dědice, ho jeho matka vylákala lstí do Staré Boleslavi, kde stál hrad jeho bratra.
Tam Boleslav Václava úkladně zabil před kostelem. Oslavy svátku patrona
země české začaly v pátek 28. září mší svatou v novotou zářícím kostele sv.
Václava v Milíně, kterou sloužil Otec Ján, odpoledne pak pokračovaly v kapli
sv. Václava v Konětopech a poté v kapli sv. Václava v Jerusalémě. Svatováclavské oslavy uzavřela v sobotu 29. září poutní mše svatá v kapli sv. Václava
v Lazsku.
Počátkem září skončila generální oprava kostela sv. Václava v Milíně. Nyní
nastala závěrečná etapa prací a to práce úklidové. O sobotách 15. a 22. září a
středě 26. září byl kostel pomocí brigádníků uklizen a vyzdoben, a tak v něm
mohla být Otcem Jánem sloužena slavnostní poutní bohoslužba ve svátek sv.
Václava.
Za farnost Eliška Průchová
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PODBRDSKÝ TRH MAS PODBRDSKO
Podbrdský trh v Rožmitále pod Třemšínem se opět vydařil!
Místní akční skupina Podbrdsko ve spolupráci s městem Rožmitál pod Třemšínem a Podbrdským muzeem pořádala v sobotu 22. září Podbrdský farmářský a
řemeslný trh. Akce byla velice vydařená a tento rok proběhla již po čtvrté. Zázemí pro stánkaře a hudbu se nacházelo v areálu Podbrdského muzea a na rožmitálském náměstí. Další aktivity se odehrávaly ve Stodole a na hřišti za Stodolou, kde si děti mohly tvořit v dílničkách, malovat a vyrábět s Rodinným

centrem Pampeliška, vyřádit se na skákacím
hradu MAS Podbrdsko a zúčastnit se veselého
v barvách zahraného divadla Loutkohereckého
spolku Zalezlíci. Mraky se vypršely před akcí a
byl opět příjemný zářijový den. Zavítalo k nám
mnoho návštěvníků, kteří mohli ochutnat několik druhů březnického piva
Herold, dobroty sladké i slané, zakoupit rukodělné výrobky od 40 prodejců a řemeslníků,
nechyběla zelenina, burčák, ani překrásně
barevné květiny. K poslechu zahrála a
k příjemné atmosféře přispěla kapela Břehule.
Děkujeme za pomoc s dětským programem Rodinnému centru Pampeliška z Březnice. Zároveň děkujeme za pomoc s přípravou trhu Technickým službám města Rožmitál, za půjčení stánků
obci Hvožďany, Milín a městu Rožmitál a za zapůjčení zemědělských strojů od
místních zemědělců.
Těšíme se na viděnou při dalším ročníku Podbrdského farmářského a
řemeslného trhu v roce 2019 v Březnici a Rožmitále pod Třemšínem.
MAS Podbrdsko
Milínský zpravodaj – 2018
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AVÍZO VÝZVY MAS PODBRDSKO
z Programu rozvoje venkova
Místní akční skupina PODBRDSKO plánuje vyhlásit Výzvu MAS k předkládání
Žádostí o podporu v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova schválenými Ministerstvem zemědělství, v rámci operace 19.2.1., a v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko. Termín vyhlášení Výzvy

MAS: prosinec 2018.

Číslo
Fiche

Název Fiche

3.

Podpora rozvoje stávajících
podniků a podnikatelských
aktivit
Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny,
služeb a obchodu
Rozvoj malých a středních podniků ve venkovském regionu
MAS Podbrdsko

4.

Péče o krajinu

1.
2.

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady
(EU) č. 1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice
do zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora
investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích

Veškeré informace a pravidla k Výzvě MAS Podbrdsko jsou uvedeny na
internetové stránce www.maspodbrdsko.cz DOTACE A VÝZVY, prosím sledujte aktuální stav!
Konzultace k Vašim projektovým záměrům poskytuje:
Petra Benjáková (email: info@maspodbrdsko.cz, tel. 725 912 006)
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Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
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POBOČKA CHARITY PŘÍBRAM V MILÍNĚ
Od října 2018 můžete využívat služeb příbramské charity, která má provizorně
zřízenou kancelář v 1. patře Centra volnočasových aktivit Milín. (Až bude zrekonstruováno podkroví radnice, přesídlí do nových prostor.) Jedná se zejména
o služby pro rodiny s dětmi.

Sociální pracovnici paní Zuzanu Toužimskou můžete navštívit v těchto hodinách:
Pondělí a středa:
8 - 11 a 12.30 - 14 hod
Telefonní kontakt: 734 646 025
S čím Vám může charita pomoci?
 Komunikace s úřady, lékaři, školami
 Vyhledání potřebných informací (adresy, kontakty...)
 Vyřízení úředních dopisů, dokumentů a tiskopisů
 Obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.
 Hledání zaměstnání, bydlení.
 Řešení finanční situace.
 Potravinová a materiální pomoc.
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 knihovny a divadla KADIS
Uzávěrka prosincového čísla: pátek 16. listopadu 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
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