Milínský
zpravodaj

ROČNÍK 42

ČERVENEC, SRPEN

ČÍSLO 7-8/2018

Prodejna na sídlišti bude uzavřena z důvodu rekonstrukce:
17. 7. - 31. 8. 2018
ČTĚTE:

Z OÚ: z jednání rady, nová pracovní místa
Akce: Milínské hudební léto pod pergolou, prázdninový provoz knihovny
Dění v obci: ohlédnutí za hasičskou soutěží v Konětopech, Pochodem Milínskem, rybářskými závody, Pasováním nových čtenářů, Pohádkovým lesem,
výstavou kaktusů
Ze ZŠ: Globe games, zpráva o návštěvě z rožmitálské školy, výsledky atletických závodů ve všestrannosti
Kronikářovo okénko: Události osmiček století
MŠ, STP, Farnost, Kino, Čtení na prázdniny (seriál z historie)
Milínský zpravodaj – 2018

Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 19. 5. do 20. 6. 2018 se sešla obecní rada celkem 6x (3. 5.,
14., 21. a 28.5., 4. a 11.6.). Předkládáme výběr z bodů jednání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rada projednala a schválila dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné
služby (vnitrostátní linková doprava).
Rada projednala a schválila znění smlouvy s Oblastní nemocnicí
Příbram na zajištění dozoru na akci Slivice 2018.
Rada souhlasí s konáním automobilové soutěže Rally Příbram ve
dnech 12. 10. - 14. 10. 2018 (v katastru obce).
Rada vzala na vědomí informaci o přechodném dopravním značení
uzavírky silnice č. III/00410 v obci Starosedlský Hrádek z důvodu
opravy mostu.
Rada vzala na vědomí zrušení žádosti o přidělení služebního bytu.
Rada vzala na vědomí vyjádření od Kooperativy ke škodní události
ze dne 24. 12. 2017 - hřbitovní zeď Slivice.
Rada za účasti ředitele ZŠ Milín Mgr. Kopeckého a předsedy finančního výboru Mgr. Křížka projednala financování výstavby
školního klubu. Rada rozhodla, že upřesní financování klubu po vydání stavebního povolení.
Rada projednala a schválila cenovou nabídku na uzavření smlouvy
o skupinovém úrazovém pojištění 12 členů SDH Milín.
Rada projednala a schválila cenovou nabídku na zhotovení 13 ks
halenek pro pěvecký sbor RADOST.
Rada projednala a schválila cenovou nabídku na prodej a montáž
dopravních zrcadel v obci Milín, Buk a Kamenná.
Rada projednala a schválila cenovou nabídku na základě vyhlášené
výzvy. (Výzva a nabídky jsou přílohou zápisu ze dne 14. 5. 2018.)
Rada schválila podání dotačního titulu na poskytnutí bezplatného
připojení WiFi v obci Milín. Dotační titul vyhlásil Středočeský kraj.
Rada neschválila žádost o uzavření nájemní smlouvy na č.p. 558/2
k.ú. Milín.
Rada projednala studii na výstavbu prodejny vysílaček Motocentrum Milín a.s. Rada schvaluje variantu č. 2 - sedlová střecha.
Rada za účasti předsedy finančního výboru Mgr. K. Křížka otevřela
cenové nabídky na poskytnutí úvěru na financování projektů obce
Milín.
Rada projednala a schválila znění darovací smlouvy s fi Techno-
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17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Service CZ, a.s. na částku 5000 Kč, která je určena na uspořádání
dětských rybářských závodů 9. 6. 2018.
Rada projednala a schválila znění smlouvy o zřízení věcného břemene s majitelkou pozemku, obcí Milín a ŘSD ČR. Předmětem je
přeložka veřejného vodovodu ve vlastnictví obce Milín. Náklady
na přeložku a zřízení věcného břemene nese ŘSD.
Rada projednala a schválila znění smlouvy s fi Galileo na zajištění
a provoz SSL certifikátu (větší zabezpečení webových stránek).
Rada projednala a schválila znění smlouvy o zajištění praktické
výuky ve škole.
Rada vzala na vědomí žádosti o rekonstrukce bytů. Budou provedeny dle schválených pravidel.
Rada vzala na vědomí žádosti I. Podzimkové o prodloužení nájemní smlouvy - prodejna na sídlišti. Projedná obecní zastupitelstvo.
Rada vzala na vědomí žádost o vyjádření k stavbě - výměna trafostanice Kojetín.
Rada vzala na vědomí vyúčtování vodného a stočného za rok 2017.
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 5000 Kč na nákup upomínkových předmětů pro žáky 9. třídy ZŠ Milín.
Rada za účasti předsedy výboru Mgr. K. Křížka projednala nabídky na poskytnutí úvěru na financování projektů obce. Rada doporučuje projednat nabídku předloženou Komerční bankou v zastupitelstvu.
Rada schválila výsledky komise na přidělení bytů čp. 236 a čp.
221.
Rada schválila na základě žádosti z bytu v čp. 231 podpronájem
bytu do 31. 12. 2019.
Rada vzala na vědomí oznámení o odevzdání bytu v čp. 212 do
30. června 2018.
Rada projednala a schválila znění smluv na základě vyhlášené výzvy k podání nabídek ze dne 7. 5. 2018.
Rada schválila znění smlouvy na přidělení čtyř pracovníků od Úřadu práce Příbram.
Rada projednala a schválila znění darovací smlouvy s Innogy Gas
Storage.
Rada projednala a schválila dodatek smlouvy k licenčnímu ujednání B12/1999.
Rada schválila cenovou nabídku na pokácení tří památkově chráněných stromů v parku v Kamenné. Nabídku podal soudní znalec
v oboru ochrany přírody.
Rada schválila žádost TJ Ligmet Milín - nákup třech stojanů na
jízdní kola.
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Z RADNICE
Pokračování ze str. 3
35. Rada na základě žádosti schválila konání hudební produkce 20. 7.
2018 v areálu Motorestu Milín.
36. Rada schválila konání sportovní akce - Příbramský triatlon 2018.
Podmínkou je podání informačního letáku občanům Konětop do
schránek, protože přes osadu povede část závodu.
37. Rada projednala a schválila žádost ředitelky MŠ Milín o povolení
výjimky z počtu dětí pro školní rok 2018/19 na 26 dětí (celkem pro
tři třídy).
38. Rada projednala a schválila žádost o ukončení nájmu ve služebním
bytě v MŠ Milín dohodou k 30. 6. 2018.
39. Na základě žádosti SDH Stěžov rada schválila položení zámkové
dlažby pod markýzu u hasičské zbrojnice.
40. Rada za účasti předsedy finančního výboru Mgr. K. Křížka projednala možnost vytvoření pracovního místa pro zřízení funkce tajemníka nebo zaměstnance pro administrování schválených projektů.
(Projednáno dále 6. 6. 2018 - bod č. 44)
41. Rada vzala na vědomí žádost o služební byt v čp. 230.
42. Rada vzala na vědomí stanovení místní úpravy provozu na komunikaci - ZTP p.č. 343/1.
43. Rada vzala na vědomí pozvánku pro pět osob do italského Ledra v
měsíci září. Radou byla schválena delegace: P. Nekl, V. Vojáček, J.
Vostarek, D. Reiterová a P. Kopecký. Dále byly schváleny náklady
na dopravu, pojištění a na nákup dárků. Náklady s ubytováním hradí hostitel (italská strana).
44. Rada projednala za účasti předsedy finančního výboru možnost přijmutí referenta na řešení projektů schválených pro obec Milín a investičních akcí pro obec Milín a přilehlé obce.
45. Rada projednala a schválila znění smluv o dílo - Zateplení bytových domů 1. etapa se společnostmi: STAVEKO a MIRAS a SVA
PRAHA.
46. Na základě vyhlášené poptávky na TDI a koordinátora BOZP v roce 2017 na akci Rekuperace ZŠ Milín – projednala rada znění
smluv s Ing. Shrbeným a Bc. Janem Jindřichem.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová

Pozor! Obec Milín vypsala výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst. Více informací na www.milin.cz (v aktualitách a na
úřední desce).
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se
v červenci a srpnu dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Miroslav Seják z Milína,
Věra Vošická z Milína,
Marie Vlasatá z Buku,
Petr Chrž z Milína,
Jaroslava Šlapáková z Milína,
František Hadač z Milína,
Anna Žůčková z Milína,
Edita Jarešová z Milína,
Helena Chržová z Milína,
Josef Hovorka z Konětop,
Jaroslava Enderlová z Konětop,
Marie Kadlecová z Konětop,
Emanuel Černý z Konětop,
Věra Havelková z Konětop,
Miroslav Řezníček z Konětop,
Karel Kasa z Milína,
Jana Melicharová z Milína,
Josef Kott z Milína
a Adolf Pilecký 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
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AKCE
Milínské hudební léto 2018 – 2. ročník
Datum:

Den:

Začátek:

Hraje:

Vstup:

6. července
14. července
27. července
10. srpna
31. srpna
7. září
15. září
22. září

Pátek
Sobota

19 hod
20 hod

Sousedé
Gentiana

dobr.
100 Kč

Pátek

19 hod

Klikaři

dobr.

Pátek
Pátek
Pátek
Sobota
Sobota

19 hod
19 hod
19 hod
19 hod
19 hod

Static
Dědský úsměv
Oldies - Braňo
ProVokace folk
Harmonika M. Záruby

70 Kč
dobr.
dobr.
dobr.
dobr.

28. září
29. září
5. října

Pátek
Sobota
Pátek

19 hod
19 hod
19 hod

Sousedé (pouť)
NeBeZeMě (pouť)
Klikaři

dobr.
dobr.
dobr.

Vše se koná pod pergolou za fotbalovým hřištěm. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny.

Prázdninový provoz knihovny
Během července a srpna bude knihovna otevřena v běžné otvírací dny –
kromě sobot. To se bude týkat i poslední prázdninové soboty 1. září.
Bude však zkráceno odpolední půjčování – pouze do 17 hodin. Čtvrtek
zůstává zavíracím dnem (stejně tak úterý a pátek dopoledne).
Dětské oddělení bude většinou zavřeno, vracet a půjčovat dětské knihy
půjde přes dospělé oddělení v přízemí.
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DĚNÍ V OBCI
Okrskové hasičské cvičení v Konětopech
V sobotu 19. května 2018 se na víceúčelovém hřišti v Konětopech uskutečnilo
před zraky diváků ze širokého okolí základní kolo v požárním sportu, kterého
se zúčastnilo šest sborů dobrovolných hasičů okrsku č. 4 Milín.
Zde uvádíme první tři místa v jednotlivých kategoriích, ostatní najdete na www.milin.cz (v záložce Milínský zpravodaj, Co se nevešlo…):
Muži: 1. SDH Radětice A, 2. SDH Radětice B, 3. SDH Konětopy.
Muži nad 35 let: 1. SDH Milín, 2. SDH Stěžov, 3. SDH Konětopy
Ženy nad 30 let: 1. SDH Milín B, 2. SDH Konětopy, 3. SDH Milín A
Jednotlivci: 1. Tomáš Jouja (Radětice), 2. Michal Kalík (Milín), 3. Stanislav
Branžovský (Radětice)
Všem soutěžícím, rozhodčím i divákům děkujeme za účast
Za výbor okrsku č. 4 Milín: Václav Jarolímek - jednatel

Stručné hodnocení letošního Pochodu Milínskem
Konal se v sobotu 26. 5. 2018 - počasí luxusní - trasy podle vyjádření všech
moc hezké - počet účastníků 105 + psi. Dík patří všem kontrolorům, všem pochodníkům a rodině Průšových za zajištění občerstvení. Když kdysi vznikl
nápad pořádat tento pochod, rozhodli jsme se spojit tuto akci s Dětským dnem.
Letos jsme už ale byli zcela bez finančním
prosředků, nakonec jsme poprosili o příspěvek Obecní úřad. I když ta částka nestačila
na celkové pokrytí, přesto děkujeme Ing.
Neklovi, že nám vyšel vstříc. A co teď dál?
My organizátoři se pokusíme pro příští rok
sehnat
potřebnou
finanční
částku,
Na startu před ZŠ
jelikož se
bude jednat o jubilejní 30. ročník, a pak se
zřejmě stane Pochod Milínskem pouhou
vzpomínkou. Osobně nedopusím, aby se na
tomto pochodu muselo vybírat startovné,
jako je to na Prčici či na jiných pochodech. Na kontrole v Raděticích
Ať se nad touto skutečností zamyslí ti, kteří
nám "hází klacky pod nohy" a nefandí dobré věci.
Za organizátory a všechny, kteří mají (nebo měli?) náš pochod rádi:
Jiří Trnka st.
Milínský zpravodaj – 2018
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DĚNÍ V OBCI
Malý velký obřad

Ano, i tak lze nazvat „vítání občánků“. Malý, protože se týkal našich
nejmenších: Ondřeje, Jakuba, Daniela, Barbory, Emy, Adély, Vanessy
Rozárie, Mariany a Lukáše.
A velký, protože to byla jejich první velká společenská událost.
V sobotu 9. června 2018 začal tento malý velký obřad již ve 14.15 hodin
(pozvánky byly sice na 14.30, ale naše „obřadka“ byla zaplněna rodiči a
dalším milým doprovodem miminek s předstihem). Protože bylo vše a
všichni (hudba p. Trnka, fotograf p. Pižl, děti z MŠ s p. uč. Znamenákovou, zápis v kronice od sl. Reiterové, p. Vojáček i p. matrikářka) na
svých místech, začali jsme. Uvedli jsme nové milínské občánky do společenství obce. Zazněla slova projevu pana místostarosty plná lásky a
životních moudrostí. Roztomilé bylo vystoupení dětí z mateřské školy
(miminka si s nimi spokojeně pobrukovala). Následoval podpis rodičů
pod pamětní zápis, předání dárků a kytiček a společný přípitek. Tradičně
byla nejvíce využita krásná vyřezávaná kolébka. Doufáme, že společné
foto rodičů s děťátkem, případně fotografie celé rodiny, připomene radost a milé vzpomínky na slavnostní odpoledne. Vždyť i sluníčko na
nebi tentokrát zářilo, seč mohlo .
Ivana Vopěnková, matrikářka
Úlovky malé, ale zážitky veliké
V sobotu 9. června 2018 dopoledne se za krásného počasí konaly rybářské závody pro děti
z Milína a okolí u rybníka Bahno. Celkem se zúčastnilo 15 dětí
se svým dospělým doprovodem.
Jaké bylo pořadí výsledků a kolik
centimetrů přesně ulovené ryby
měřily, to není úplně nejdůležitější… Hlavní je, že se děti snažily, všem se akce moc líbila a přinesla krásné zážitky a také pěkné
ceny, za které děkujeme sponzorům: obci Milín a dalším drobným přispěvatelům.
Za organizátory Monika Vojíková
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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Pasování nových čtenářů
Slyšte, slyšte, občané Milína, co se událo ve Vašem kraji. Nejmenší žáci naší
školy podstoupili zkoušku umu čtenářského v milínské knihovně. Pasováni
byli Bílou paní a odměnou jim byl glejt, jež je
opravňuje k využívání veškerých výhod čtenářských. Obdarováni byli knihou a přísahou
se zavázali k pilnému čtení. Učitelé i děti děkují vládkyním milínské knihovny za pozvání
a skvělý zážitek. A co se dětem líbilo nejvíce?
Tomáš a Anetka:,, Líbilo se nám hledání
maňásků na zahradě a v nich ukrytých písmen.“
Karolína a Lukáš: ,, Pěkné bylo předčítání z
knihy od paní knihovnice.“
Michaela a Jakub: ,,Krásné bylo kouzlo s psaným slovem.“
Paní učitelky: ,,Nám se nejvíce líbila Bílá paní, která i po celá staletí vypadá
stále úžasně.“
Za prvňáčky Gabriela Dudáčková a Jitka Vítková
Za třídu Lenky Haluškové máme tyto stručné odpovědi od dětí – na otázku:
„Jak se vám to líbilo?“
„Moc krásné!“
„Zábavné!“
„Moc se mi to líbilo.“
„Bylo to na jedničku!“
A co k tomu dodají knihovnice?
Děkujeme za slova chvály, která
nás velmi těší a dodávají energii potřebnou
pro přípravu dalších akcí do budoucna.
Nyní už jen pro úplnost: konalo se v pátek
15. června 2018 od 9 hodin převážně na
zahradě Centra volnočasových aktivit. Samotné pasování pak probíhalo na balkoně budovy, poté co děti jednotlivě vystoupaly po venkovním ozdobeném schodišti. Každé dítě obdrželo knihu Bráchova bota. (Knihy byly pořízeny díky grantu Knížka pro prvňáčka.) Maňásky
jsme si vypůjčili z Mateřského centra Milínek.
Věříme, že čtenářská přísaha, ve které děti slíbily, že o prázdninách
budou alespoň občas něco číst, bude čestně splněna.
Knihovnice Dana, Jitka a Daniela
Milínský zpravodaj – 2018
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DĚNÍ V OBCI
Pohádkový les v Milíně aneb Královstvím to začalo i skončilo
Dvě šestnáctky se letos sešly: 16. ročník a 16. červen 2018. Letošní rok se
v lese za Milínem opět objevily pohádkové postavy (jako každý druhý rok) a
kromě již zmíněného království Vás mohly pobavit tyto bytosti: (v závorce
uvádíme zkrácená jména účinkujících):
Trautenberk, Krakonoš a sojka (Dana R., Iva
D. a Tereza V., alt. Adélka M. a Michalka D.),
Maková panenka a Motýl Emanuel (Pavla V.
a Luboš H.),
Taťka Šmoula, Šmoula a Šmoulinka (Eva Š.,
Klára M. a Pavel M.),
Bob a Bobek (Eliška B. a Daniela T.),
Vodníci (Vendula, Petr a Lukáš M.),
Děd vševěd (Jitka J.),
Červená Karkulka a vlk (Tereza a Vojta M.),
Rumcajs a Manka (Pepa K. a Míša K.),
Piráti (Jaroslava H. a Helena M.).
Na startu a v cíli byl Král a královna (Martin Č. a Anetta V.), Královské
vstupenky a občerstvení prodávala Jiřina T. a po trase jste mohli potkat Lesní
první (a poslední) pomoc (Hana T., Šárka a Jirka H.). Fotodokumentaci pořídila Petra D. Všem účinkujícím tímto děkujeme, zároveň také obci Milín, která
přispívá na akce Spolku Pohádka. A když už jsme u děkování, nesmíme zapomenout na počasí, které se nám předvedlo v příjemné podobě. Maskám bylo
tedy většinou vedro, ale aspoň že jsme nezmokli a tropické teploty teprve měly
v následujících dnech přijít. Samozřejmě se sluší poděkovat i účastníkům, protože bez nich by to „jaksi nebylo ono“. Dětí přišlo více než 100 a dospělý doprovod jsme nestihli počítat. Úžasné je, že můžeme s laskavým svolením ředitelky mateřské školy využívat pro začátek a konec akce areál školkové zahrady, na kterém se čekající děti mohou krásně zabavit na prolézačkách.
Co k letošnímu ročníku ještě dodat? Děti si odnášely po splnění úkolu
na stanovišti drobné odměny v papírové taštičce, na které byl nalepený královský obrázek, a také si mohly tašku pokreslit
barevnými fixami. Lesní pomoc obdarovávala děti malými injekčními stříkačkami
s „elixírem života“ a také dřevěnými špachtlemi. Co zvláštního si mohly děti vysloužit
kromě cukrovinek, tužek, brček, kuliček? Od
Děda Vševěda dostaly zlaté vlasy a od pirátů
prstýnky z kočičího zlata. Díky sponzorovi
SIKO Čimelice si děti odnesly od Krakonoše
propisku, od vodníků gumovou kačenku a
v cíli pak žlutobílý nafukovací míč.
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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A nyní ještě přehled úkolů, které
děti plnily. Schválně, jestli poznáte, na kterém stanovišti to bylo!

Sportovní šmouliáda.

Hádání, co vše má být v košíčku pro
babičku a co chybí. Poznávání rostlin.

Odnesení (ukradení?) motýlků na
příkaz „vypaseného pána“ z cizí zahrádky a
namalování kytičky na louku, aby se k pánu
hor motýlci zase vrátili.

Chůze po slepu podle provázku od
panenky za motýlem, který měl hrající
(houkající) sosák.

Rozcvička u klobouku a hledání králíčků.

Házení kruhů na lahve (s rumem?) a překážková cesta za pokladem.

Vybírání drahokamů, co smíchala popletená královská rodina s hrachem.

Chytání ryb na udici s magnetem.

Přeplutí Plaváčkovy stezky a kříšení stromu s omlazujícími jablky.

3D hra pro malé loupežníky – kreslení pomocí zrcátka v krabici.
Ještě výzva na r. 2020 (nebojte, uteče to jako voda). Kdyby někdo
chtěl účinkovat na stanovišti, nahlaste se v knihovně, rádi přivítáme nové tváře. Nejsme žádná uzavřená skupina, naopak při každém ročníku sháníme účinkující.
Za Spolek Pohádka Dana Reiterová, alias Trautenberk
Jubilejní výstava kaktusů
Tradice pořádání výstav kaktusů a sukulentů je v Milíně starší než náš spolek.
Zároveň se jedná o naši nejvýznamnější akci a pořádáme ji každoročně v předsálí milínského kina. Koná se vždy na konci školního roku, od pátku do neděle. Letos, 15. – 17. června 2018 jsme ji měli již podesáté.
Rekordní účast, kterou jsme měli minulý rok, jsme sice nepřekonali,
ale zavítalo k nám nejen mnoho žáků základní školy, ale i dospělí. Většina
z nich projevila zájem nejen o koupi, ale i o informace o kaktusech a ostatních
sukulentech.
Bylo se jistě na co dívat. Naše výstavy rozhodně nijak nezaostávají za
podobnými akcemi našich kolegů v jiných městech. Ani kvalitou, ani velikostí. A to i přesto, že v tomto roce vystavovalo pouze pět kaktusářů. Náš koníček
totiž děláme s láskou, a proto se nám vše daří.
Především bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Milín, který
naši činnost všestranně podporuje. Bez této pomoci bychom výstavy pořádat
nemohli a náš spolek by ani před šesti lety nevznikl. Podpory Obecního úřadu
Milín si proto nesmírně vážíme.
My, kteří máme rádi přírodu a především pak sukulentní flóru, se na
výstavě sejdeme zase za rok. Rádi také v našem spolku přivítáme další členy.
Za Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Milín Pavel Hlavín
Milínský zpravodaj – 2018
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Sluchové poradenství:
Poradna po prázdninách bude na Centru STP v Milíně připravena na
čtvrtek 20. září 2018 od 13 hodin.
Rekondiční pobyty:
informace o rekondičních pobytech můžete získat na tel.: 606 650 114.
Na pobyt do Bojnice od 2. 9. do 7. 9. 2018 jsou 4 volná místa.
Na pobyt do Soběšic od 4. 8. – 13. 8. 2018 je také možno se přihlásit.
Pobyt na rok 2019 - je zajištěn opět v Sezimově Ústí v Hotelu MASS, a
to od 30. dubna do 6. května. Přihlášky jsou již k dispozici na našich
Centrech STP.
Cena je 5 550,- Kč včetně dopravy, ubytování, plné penze a procedur.
Při platbě do konce září letošního roku budou benefity navýšeny.
Vzhledem k novým podmínkám o ochraně osobních údajů, jsou
přihlášky upraveny a rovněž požadované doporučení od lékaře je upraveno pouze na doporučení k pobytu s razítkem a podpisem.
Právě skončený pobyt v Hotelu MASS byl dle ohlasů velice
úspěšný, včetně zpětné vazby ve formě anonymních dotazníků.
Zájezdy:
Čapí hnízdo 11. září 2018 - (Nachází se necelých 50 km jihovýchodně
od Prahy mezi Benešovem a Olbramovicemi)
Polsko dne 6. listopadu 2018 .
Upozornění:
Od měsíce září 2018 opět připravujeme pravidelné cvičení žen
v tělocvičně Základní školy v Milíně. Děkujeme paní Táně Holé, paní
Janě Uhrmannové a paní Slávce Doubkové za jejich zajišťování tohoto
cvičení.
Od 13. září 2018, po prázdninové pauze, pokračují pravidelné
čtvrteční zkoušky pěveckého sboru Radost pod vedením paní Marie
Vondráškové.
Výbor Místní organizace STP v ČR z. s.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Další školní rok za námi. A co bude dál…?
Milínská škola letos vysílá na střední školy 20 absolventů devátého ročníku. Dvacet mladých lidí, kteří u nás dostávali základy svého vzdělání
a jež jsme 15. června symbolicky předali vedení obce při slavnostním
šerpování na radnici. Zazněla slova díků za péči, kterou jim škola prostřednictvím učitelů po celou dobu věnovala, a také upřímné přání, aby
na další životní cestě naši žáci, nyní již absolventi, zažívali mnoho dobrého a dosáhli svých snů. Mnoho štěstí také přejeme jedné žákyni, která
odchází po sedmé třídě na šestileté gymnázium.
Všichni se těšíme na prázdniny. Žáci si odnášejí vysvědčení,
mnozí s velkou hrdostí za poctivě odvedenou práci, a tedy s pěknými
známkami, a teď už mohou školní tašku zahodit někde do kouta a plnými doušky užívat letních prázdnin. Přeji jim, aby zažili co nejvíce dobrodružství, kamarádských setkání a také aby poznali co nejvíce krásných míst naší země. I my pedagogové a ostatní zaměstnanci školy se
na prázdniny těšíme. Souvislý odpočinek nám vlije do těla novou energii, abychom od září opět pracovali se žáky se 100% nasazením. Nakonec, co jsem přál našim žákům, přeji stejně i zaměstnancům školy.
A do jaké školy na začátku září vstoupíme? Do školy s větším
počtem žáků a prvňáčci do tříd částečně nově zařízených, aby se jim u
nás co nejvíc líbilo a paním učitelkám co nejlépe pracovalo. Přes celé
prázdniny bude ve škole čilý stavební ruch, neboť dojde na instalaci
vzduchotechniky v celém objektu včetně tělocvičny. Ta nám přinese
trvalou výměnu vzduchu v objektu a díky rekuperačním jednotkám minimalizuje ztráty energie. Bohužel se posunul termín zahájení druhého
velkého stavebního projektu – půdní vestavby, příští školní rok bude
tedy provázen právě touto investiční akcí. Rušivé vlivy pro výuku se
budeme snažit minimalizovat, všichni se ale velmi těšíme na výsledek,
který byl již vícekrát na půdě školy i obce prezentován. (Pozn. Redakce: např. v květnovém čísle Zpravodaje). Během podzimu také plánujeme úpravy suterénu pro školní klub tak, aby starší žáci naší školy mohli
volný čas trávit ve větším a zajímavě vybaveném prostoru.
Rád bych upřímně poděkoval všem zaměstnancům školy, kteří
pracují pro žáky s velkým nasazením a pochopením potřeb dnešních
mladých lidí, dobré jméno naší školy je především jejich zásluha. Také
zřizovateli za trvalou podporu školy a rodičům našich žáků za spolupráci po celý uplynulý rok.
Pavel Kopecký, ředitel školy
Milínský zpravodaj – 2018
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Globe games
Od roku 2011 je naše škola zapojena do mezinárodního programu
GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment).
V tomto programu žáci zkoumají a pozorují okolí školy a používají při tom
vědecké výzkumné metody. Součástí programu je také úspěšný projekt Tajný život města, ve kterém jsme dosáhli velikých úspěchů
(v loňském roce jsme se stali jednou ze tří
nejúspěšnějších škol v České republice pomáhali jsme vytvářet mobilní aplikaci na
určování rostlin, letos jsme vytvářeli questy
– hledačky).
Největší a nejdůležitější akcí pro
všechny „gloubáky“ jsou mezinárodní Globe
games – setkání zástupců „gloubích“ škol
z ČR a ze světa. Letos se konaly od 31. května do 3. června v Humpolci a zúčastnily se
jich žákovské týmy z Česka, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Holandska, Itálie a Izraele.
Každý tým představil na odborné konferenci
svůj projekt, na kterém celý školní rok pracoval. Náš tým ve složení Terka, Natka,
Váša a Pavel prezentoval projekt „Kde jsou
utěrky?“, ve kterém se žáci 7. třídy zabývali
problémem plýtvání papírovými utěrkami na záchodech ve škole. Projekt byl
velmi kladně hodnocen odbornou porotou i zástupci ostatních škol.
Kromě prezentace vlastních projektů žáci absolvovali i další aktivity –
prohlédli si muzeum věnované humpoleckému přistěhovalci Hliníkovi, vyšplhali na kostelní věž, absolvovali workshopy o forenzní antropologii a fenologii, navštívili včelařský skanzen a zoo v Jihlavě. Prověřili si svoji orientaci v
terénu a stezkou s badatelskými úkoly došli na zříceninu hradu Orlík. Zde některé týmy představili své badatelské vychytávky. Prostě nádherně strávený
prodloužený víkend – zábavný i poučný. Děti se spoustu věcí dozvěděly a naučily, našly si nové přátele a také se zdokonalily v angličtině.
A náš plán na příští Globe games? Vymyslíme a zrealizujeme projekt,
připravíme stánek s vychytávkami a vezmeme s sebou do týmu dalšího žáka,
který bude pracovat jako novinář. Co na závěr? Už se těšíme v červnu 2019 do
Kadaně!
Jak to vypadalo na Globe games 2018 v Humpolci najdete na

https://globe-czech.cz/detail/cz/21-globe-games-v-humpolci-aneb-alois-nebo-ales

Jana Pižlová
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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Návštěva ze ZŠ Rožmitál pod Třemšínem
V pátek 25. 5. 2018 navštívily naši školu ekospojky a zástupci školního parlamentu z rožmitálské školy. Tento rok jsme byli hostitelskou školou my.
Předtím, než dorazili, jsme dokončovali občerstvení.
Po příjezdu jsme zhlédli prezentace obou škol a rozdělili jsme se do
skupin. V družstvech jsme se vydali na hledačku – quest. Při svačině jsme si
povídali a seznamovali jsme se s novými kamarády. Když jsme dojedli, vydali
jsme se na větší quest po Milíně. Cílem byla školní zahrada, kde na nás čekala
„truhla“ s pokladem. Celý den se nám líbil a už se moc těšíme na příští setkání,
tentokrát v Rožmitálu.
Ekotýmáci (žáci různých ročníků v ekotýmu).
Atletická všestrannost na 1. stupni
Žáci prvního stupně se dne 6. a 7. 6. zúčastnili závodů v atletické všestrannosti. Za velkého tepla se závodilo na atletickém hřišti po Svatou Horou.
Milínským závodníkům náramně vyhovovaly závodní podmínky, protože sklidily mnoho úspěchů. Soutěžilo se v kategoriích 1., 2., 3., 4. a 5. třída a zvlášť
se hodnotili chlapci a dívky. Pochlubit se musíme těmito úspěchy: Milínské
dívky ze 2. třídy obsadily 1. místo, Simča Jarešová byla ze všech děvčat třetí.
Dívky ze 3. třídy obsadily také 1. místo, Katka Plívová byla celkově 1. nejlepší. Dívky ze 4. třídy obsadily také 1. místo, tam se blýskla Martina Jeníková,
celkově 2. nejlepší závodnice.
Chlapci si vedli také výborně. Milínští třeťáci vyhráli, Tadeáš Kos obsadil 1. místo a Martin Laňka 3. místo.
Všem závodníků děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho dalších
úspěchů. A nezapomínejte – atletika je královna sportu.
Kateřina Chrastinová, učitelka tělesné výchovy
Jazykový koutek (psaní čárky)
U některých výrazů, které původně vznikly z vedlejších vět, ale ztratily větnou
platnost, čárku již nepíšeme:
je jaký je,
ať chce nebo nechce,
ať dělá co dělá,
má dáti dal.
Dále čárku nepíšeme ve frazeologických spojeních:
Dva tři žloutky budou stačit.
Nasliboval hory doly.
Chodil křížem krážem.
Pracovala na tom čím dál tím více.
Myslíš na to ve dne v noci.
Z www.pravopisne.cz vybrala Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – 2018
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KRONIKÁŘOVO OKÉNKO
Naše republika 1918 – 2018
Paměti na některé události osmiček století
V naší paměti jsou jistě vzpomínky od rodičů na dědečka a babičku, ještě z
Rakousko-uherské monarchie, a také na své rodiče, kteří se narodili na počátku
20. století. V letopisech mnohých rodin jsou jistě zajímavé doklady tehdejšího
života. Prožili památný rok 1918, první československou republiku, také její
smutné období po 20 letech.
***
Rok 1938 byl časem, kdy naši otcové rukovali v květnu a v září v mobilizaci
na obranu své vlasti. Jsem narozen ještě v čase dvou posledních svobodných
let ČSR. Moji rodiče žili v Milíně od počátku let třicátých. 23. červenec roku
1938 je památné datum naší rodinné kroniky. Rodiče podpisují historickou
listinu pod názvem - „Smlouva trhová“ na koupi pozemku pro rodinný domek
na Kojetíně. Na originálu dokladu je historická památná pečeť Městečka Milín - s podpisem starosty městečka Františka Cihelky a následně i členů městské rady: Boh. Poleník, Bohumír Rulc a Bohumil Štětina.

Rok 1938 - představitelé městečka Milín starosta a členové rady

Rok 1938 - Smlouva trhová
městečka Milín

Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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Následoval čas období protektorátu, válečné útrapy a konec války r. 1945.
***
Rok 1948 poznamenal nové poměry v zemi. Nás - školáky tento rok zastihla
„Nová školská reforma“. Ukončili jsme obecnou školu – vznikla národní škola. Již jsme nemohli vstoupit do měšťanské školy, ale do střední školy. Tam v
r. 1952 končíme tzv. „malou maturitou“ – zkouškou před školní komisí učitelů
a zástupců z místního národního výboru. Milín dokončil v tomto roce náročnou obnovu chrámu sv. Václava zničeného náletem 29. duna 1945. Vysvěcení
se konalo za účasti arcibiskupa Dr. Josefa Berana.
***
Rok 1968 byl časem nadějí obrody politických poměrů v zemi. Tragický den
21. srpen změnil na 21 let náš život časem doby normalizační… Moje vzpomínka na 21. srpen je i po 50 letech stále živá. Ráno zpravodajství z rozhlasu o
vstupu vojsk do naší země. V uranových dolech odezněla výzva: „Ani gram
uranu okupantům“. Celá moje ranní hornická směna i zaměstnanci všech šachet se z rozhodnutí vedení dolu vydává na Příbram k stadionu Baníku. Zde už
byli od noci okupanti s tanky a transportéry. Setkání nebylo vstřícné, mnozí
jsme vyjadřovali záporná stanoviska, vojsko bylo připraveno na další zabrání
strategických míst hornického Příbramska. Později tento nesouhlas se vstupem
vojska poznamenal můj život v zaměstnání, v letech normalizace…
***
V Milíně jsme v prvých okupačních dnech kopali příkopy na vedení rozhlasu
od Homole ve směru k Loužím na Buk. Na šachtách se nefáralo. Strakonická
silnice byla přepravní trasou obrněných vojsk, nad hlavami nám občas proletěl
„přátelský“ bojový letoun. Podepsání smlouvy o dočasném pobytu nás znovu
vrátilo do podzemí za prací těžit uran. Při pivě „U Přemysla“ se vedly bouřlivé
debaty o vojsku a okupantech…
Rok 1988 nebyl sice hlavním rokem osmičkovým, ale následný 1989
vše napravil a nastartoval poměry jiné, které se zapisují v Pamětech doby
nové...
Jiří Vostarek, kronikář Milína

Výzva k zasazení stromů republiky
Z nadace Partnerství přišla do milínské knihovny výzva k zasazení nových Stromů
svobody. (Protože jsme nahlásili Lípu svobody, která roste Na Homoli.)
Kdokoliv se může připojit ke stovkám dalším komunit a nechat letos ideály
demokracie, vlastenectví a boje za svobodu znovu pevně zakořenit. Strom prosím
nezapomeňte registrovat do mapy na webu https://www.stromysvobody.cz
Můžete i založit spojenecké sbírky, prostřednictvím které můžete peníze na
výsadbu jednoduše získat.
Milínský zpravodaj – 2018
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc květen 2018
Měsíc květen je měsícem Panny Marie. Po celý květen
středy, pátky a neděle patřily májovým pobožnostem
v kapli sv. Václava v Jerusalémě a středy v Lazsku v kapli
Narození Panny Marie. Po celý květen před každou mší
svatou se ve všech kostelech našich farností modlily litanie
(modlitby složené z proseb) k Panně Marii.
Svátek sv. Josefa Dělníka v první májový den oslavili
věřící poutní mší svatou v kapli sv. Josefa v Cetyni. Sešlo se jich tam
kolem třiceti. Bohoslužbu celebroval Otec Ján, na klávesy doprovázel
pan Jaromír Nusl.
Neděle 6. května patřila členům SDH. Mší svatou v kostele sv. Petra
na Slivici oslavili svátek sv. Floriána, který je patronem všech hasičů.
Další poutní mše svatá se konala v úterý 8. května v Pečičkách
v kapli Panny Marie Prostřednice všech milostí.
Druhá neděle v měsíci je vyhrazena pro dětskou mši svatou. V neděli
13. května v kostele sv. Petra na Slivici dětský sbor Slivičáček tuto bohoslužbu doprovázel svým zpěvem. Po dětské mši svaté se pak pro věřící uskutečnilo setkání na slivické faře při farní kávě.
V neděli 13. května uplynulo již 101 let od zjevení Panny Marie
v portugalské Fatimě. Tuto událost si připomněli i věřící při poutní bohoslužbě v pondělí 14.května na Drsníku v kapli Panny Marie Fatimské.
Za teplého a slunečného počasí se v pátek 18. května 25 poutníků
sešlo při poutní mši svaté u sochy sv. Jana Nepomuckého na Buku. Mši
svatou sloužil opět Otec Ján, na klávesy doprovázel pan Jaromír Nusl.
Osobnost tohoto světce si připomněli i věřící v Milíně, kteří se sešli
v sobotu 19. května při mši svaté u kaple sv. Jana Nepomuckého na Homoli.
Květnové poutě zakončila v úterý 22. května poutní mše svatá sloužená Otcem Jánem v Kamenné u Bohostic v kapli Navštívení Panny
Marie.
Nedělní mši svatou 27. května sloužil v kostele sv. Petra na Slivici a
v kostele sv. Vavřince v Pečicích P. Jan Kuník ze Svaté Hory.
Vzhledem k probíhající generální opravě kostela sv. Václava
v Milíně konají se sobotní mše svaté i nadále v Knihovně Dr. E. Bořického v Milíně.
V poslední květnový den se sešla farní ekonomická rada, její jednání
se opět týkalo především postupu prací při opravě kostela sv. Václava
v Milíně.
Za farnost Eliška Průchová
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nastal poslední měsíc před koncem školního roku a ve školce se stále něco
dělo. Hned prvního června děti zažily hezkou oslavu Dne dětí, kterou pro ně
připravila TJ Ligmet Milín. Oslava bohužel předčasně skončila díky silnému
dešti s bouřkou.
8. června 2018 se vypravily děti do Olešné
u Hořovic, ve které je zoo farma Zvířátkov. V příjemném prostředí se mohly podívat na domácí i
některá exotická zvířata. Každou třídu doprovázel
průvodce – pohádková bytost. Děti se dozvěděly
mnohé ze života zvířat, některá si mohly i pohladit,
nebo je nakrmit. Na závěr se všechny děti svezly
na poníkovi a vyrobily si malou hračku.
Nejmladší děti si udělaly výlet do přírody.
12. června se celá školka vypravila do kina na
pásmo pohádek a 13. června šly nejstarší děti na
návštěvu do ZŠ Milín. Tam se blíže seznámily se
svými budoucími učitelkami i se školou. Předškolní děti si také užily noční spaní ve školce, byl to
pro ně velký zážitek.
Ve školce proběhlo také společné fotografování, prezentace ZUŠ Rožmitál při ZŠ Milín a
čtení s paní knihovnicí. Velkou událostí byla Zahradní slavnost, kde se loučily děti, které v září
nastupují do základní školy. Na slavnosti byl bohatý program, výborné občerstvení, které přinesli rodiče předškoláků, a příjemná nálada. A pak už jsme se
všichni těšili na prázdniny.
Za MŠ Milín Marie Znamenáková

Pozdrav z Pohádkového lesa a přání krásných letních
zážitků posílají i „pirátky“ J. Humlová a H. Mazáková
Milínský zpravodaj – 2018
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MAS Podbrdsko na Johance
V letošním roce se MAS Podbrdsko stala jedním z partnerů Slavnosti
královny Johanky v Rožmitále pod Třemšínem. K této velkolepé akci
plné zážitků organizovala jarmark s řemeslníky a prodejci rukodělných
výrobků, sladkostí a dalších dobrot, a to na rožmitálském náměstí, kde
probíhal doprovodný program akce.
MAS Podbrdsko, z.s.

Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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ČTENÍ NA PRÁZDNINY
F. J. Čečetka: Zlatá stezka
Seriál na pokračování - 1. část
Historický román ze středověku, jehož děj se odehrává v brdském kraji, zčásti i
v Milíně. (Knihu z r. 1939 vlastní milínská knihovna, k nahlédnutí na místě,
absenčně se domů nepůjčuje.)
„Vjíždíme do kraje, bohatého na zvěř a bohatšího na zlato,“ zahučel Haman
a ledabyle ukázal na hromadu kamení při Zlaté stezce. „Dále k půlnoci je
v Brdech železo a stříbro.“
„Blížíme se strážišti a zemské bráně?“ probíral se Jeruš z myšlenek.
„Krtkové si tady dobře hlídají svá supí hnízda!“ Haman svraštil čelo. „Co
nevidět budeme v milínské bráně a v hradišti zůstaneme přes noc. Vyměníme
tam své kožišiny, lindiše a sukna, sůl i bronzy za zlatý prach.“
„A jsou tu hezké ženy?“ ušklíbl se Jeruš.
„Uvidíš-li krasavici, můžeš provésti junácký kousek.“
Haman přimhouřil pravé oko a černé náušnice pohnuly se mu v boltcích. „Ale
hleď získat lepší než je tvá Benátčanka Kornelie!“
„Tobě se nelíbí? “ hájil syn svůj lup. „Vždyť je hezká jako slunce, když
vstává nad horami!“
„Pyšná a vzdorná nevolnice ještě nám uvadne cestou, špatně jí obveseluješ
srdce.“
„Hyne steskem po domově.“
„Hyne nenávistí a pohrdáním, mladý Haman je jí málo! “ Kupec obrátil
k synovi mrazivé oči. „Snad by si přála jako Pipa, dcera Attalova, státi se milenkou císaře Valeriana!“
,,Zkrotím ji brzy!“
Jeruš pobodl koně, až se vysoko vzepjal.
Cesta vedla úpadem, přejížděli potok. Několik pokroucených vrb a temných
olší se nad ním sklánělo. Zapráskaly biče, dozorci odháněli otroky, kteří se
dychtivě hnali k vodě.
,,Milín!“ zazněl náhle vpředu zvučný hlas vůdce Kolmara.
Na návrší objevilo se tmavé hradiště, dobře opevněné valy.
Průvod najednou ožil, krev zaproudila prudčeji, hlavy se napřímily. Po celodenní pouti čekal odpočinek, občerstvení.
,,Zajedu k bráně, dávej dobrý pozor!“ zavolal Haman na syna a ukázal
k rákosové boudě u cesty.
Tam stál urostlý muž s kuší a nestrhl s kupeckého průvodu očí, aby se snad
tlupa nevyhnula polesím zemské bráně.
Haman ujížděl cvalem vpřed a rozdával důtkami rány otrokům, kteří se mu
honem nevyhnuli s cesty.
Zlatá stezka se klikatila k věžaté bráně. Zřetelněji vystupovaly mocné valy,
hrubé kameny, do široka rozvalené. Nad hlinitým náspem zdvíhalo se dřevěné
roubení, zčervenalé kmeny palisád ježily se po návrší.
Milínský zpravodaj – 2018
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Karavana procházela doubravou s pohřebištěm Mořiny.
V kamenné ohradě tmělo se žároviště s oharky a se zbytky zápalné oběti. Pokřivené borovice zavrtávaly se v místě smrti do skla a jejich zmodralé, těžké koruny kladly černé stíny na mohyly, v nichž byl uložen popel spálených těl.
A dále vedla cesta mezi náspem a habrovou stěnou k bráně.
Stráž silných a ozbrojených mužů zastoupila vchod, průvod se zastavil.
Po kládách přes hluboký příkop vjel Haman s Kolmarem. Zpupně a pyšně
vykřikl brabantský kupec svoje jméno, žlutá jeho tvář zpřísněla.
Hřmotný a zarostlý náčelník zemské stráže Kokot podával Hamanovi přátelsky ruku. Znali se od let a dobře spolu vycházeli. Kupec přivážel pro hradiště
z dalekých krajin mnoho potřebných věcí, čekali dychtivě na jeho příchod.
Haman platil clo jako obvykle tkaninou a bronzem. Lehce se dohodli
s Kokotem. A poto již bez překážky vstupovala karavana do milínského hradiště.
Minula hájek, zasvěcený bohům, a s nejvyššího místa tržiště otevřel se nádherný výhled.
Ve ztuhlém vlnobití hor objevilo se nekonečné zelenavé a modravé moře
lesů, neprostupných černých hvozdů, mračných borů i sivých porostů.
Vzdušné stříbro tvořilo přechod mezi oblohou a zemí.
Z dálav vyvěrala již tma země a nad ní se vznášel nehnutý dým milířů.
K polední straně vystupovalo ve fialových stínech velebné brdo Třemšín, nejstarší božiště, sídlo božstva lesů a hor. K půlnoci tměl se rozsochatý Hradec
s nižším Stožcem a huňatá kupa Baba, strážci sedla na Hřebenech.
Jasně bylo viděti blízké popelnicové pole radětické, pevný val Stěžova, tvrziště na Kácině. Nad tržištěm na lesních Placích i pod chlumem Bitízem vyhlédaly v mýtině ubohé chaty ze dřeva a hlíny, s příkopy, ze slámy a trávy.
Hamanova tlupa neměla zraků pro krásy panenské přírody. Zamířila rovně
k prostrannému nádvoří mezi podivnými dřevěnými stavbami.
Zazněl Kolmarův povel a jezdci seskákali s koní. Zapráskaly biče dozorců a
otroci pomáhali ženám i dětem s vozů.
Kupec Haman objížděl jako zlý ďábel. Dával rozkazy důtkami, hotov skočiti na šíji každému, kdo nebyl hned povolným.
Stavěly se stany, prostíraly se kožišiny, sluhové otírali a třeli koně, roztáčeli
ruční mlýny. Jiní vykládali na rohože vzácné koření, bronzové kotlíky, naplněné
jehlicemi, sponami, kopí s hroty, přesleny i meče s ozdobnými jílci. Vedle kladli
vydělané kůže, sukna a vaky se solí.
Jeruš odváděl půvabnou, štíhlou dívku, benátskou Kornelii od vozu.
Šla ledová a napřímená, ale nevnímavá k jeho slovům.
Ani na něho nepohlédla, a jak pohodila vznosnou hlavou, zavlnil se jí bohatý,
černý vlas po ramenou. Nahé paže zasvítily benátské růži jako květy lilie.
Mladý Haman podléhal kouzlu divné krásy a zacházel s nevolicí šetrně jako
s těžce nemocnou. Jako bez ducha brala se raněná pýcha po jeho boku, kruhy jí
zvonily na nohou.
Vcházeli do velkého stanu, otroci se hluboko skláněli.
Do nádvoří sbírali se domácí lidé, synové země, vklínění do přírody. Se zájmem si prohlíželi podivné cizince i jejich zboží. Na milínském hradišti zaproudil život, nastal neobvyklý ruch.
Milínský zpravodaj – červenec a srpen 2018
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DUBEN ČERVENEC A SRPEN 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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Oprava milínského kostela
Po 70 letech znovu náročná
rekonstrukce chrámu sv.
Václava

Foto: Jiří Vostarek

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