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Akce: Výstava Zdeňka Volejníka, Setkání mezi knihami, Masopust
Dění v obci: návštěva v domovech pro seniory
Z T. J. Sokol Milín: badmintonový oddíl
Z policejních hlášení: případy na Milínsku (prosinec – leden)
Ze ZŠ: ohlédnutí za akcemi, pozvání na besedu s astronomem Jiřím Grygarem
Kniha Milana Mezery, Výzva ke 100. výročí milínské kopané
MŠ, STP, Farnost, Ze starých kronik, Kino
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Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 15. 12. 2018 do 21. 1. 2019 se sešla obecní rada celkem 4x. Předkládáme výběr z bodů jednání.
17.12. 2018
1.
Rada schválila žádost o přidělení bytu č. 10, čp. 261. Rada schvaluje
přidělení bytu na rok do 31. 12. 2019.
2.
Rada schválila žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 261 – tetovací studio. Rada schvaluje prodloužit na dva roky,
tj. do 31. 12. 2020 za stejných platových podmínek.
3.
Rada schválila smlouvu o užívání právního systému EPIS, smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s ŘSD ČR a smlouvu na dodávku
vody – Školní 234.
4.
Rada neschválila nabídku na financování WiFi 4 EU.
5.
Rada schválila platový výměr a osobní ohodnocení pro nové zaměstnankyně na OÚ Milín (Š. Štětinová a Ing. J. Bucharová). Založeno u mzdové účetní.
6.
Rada jmenovala komisi na posouzení nabídek na technický dozor investora (TDI) a bezpečnost ochrany zdraví při práci (BOZP) stavební úpravy ZŠ Milín II. část. Komise: P. Nekl, V. Vojáček, P. Kopecký.
7.
Rada schválila znění výzvy k podání nabídek – Pořízení automobilu pro
potřeby terénních sociálních služeb (v rámci dotace MAS Podbrdsko).
8.
Rada schválila žádost o pronájem obecní garáže v ulici Mírová dle
schválených platových podmínek.
9.
Rada schválila pro ZŠ Milín podpronájem nebytových prostor pro žadatele.
10. Rada projednala a schválila snížení pachtovného (novinový stánek).
11. Rada projednala a schválila žádost o prodloužení pronájmu obecního
pozemku v k. ú. Stěžov č.p. 79/3 do 31.12 2022 za stejných platových
podmínek.
12. Rada vzala na vědomí předloženou objednávku na vícepráce fi STAVEKO na zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa.
13. Rada vzala na vědomí protokol o kontrole výkonu matriční agendy za
rok 2018. Bez závad.
14. Rada za účasti právního zástupce obce Milín projednala nové nájemní
smlouvy na obecní byty.
15. Rada schválila s platností od 1. 1. 2019, že v úterý bude na obci pro veřejnost zavřeno.
31. 12. 2018
Rada projednala a schválila rozpočtovou změnu č. 6/2018.
14. 1. 2019
1.
Rada vzala na vědomí žádost o výměnu bytu v době rekonstrukce bytu
(rekuperace) ze zdravotních důvodů.
Milínský zpravodaj – únor 2019
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12.
13.

14.

Rada schválila žádost ředitelky MŠ Milín o schválení platového výměru
s účinností od 1. 1. 2019 dle novely č. 263/2018 Sb.
Rada projednala a schválila žádost TJ Ligmet Milín o umístění směrových poutačů na nemovitost ve vlastnictví obce Milín p. č. 287 a na
hlavní vstupní vrata do sportovního areálu.
Rada vzala na vědomí žádost o smlouvu budoucí (zřízení věcného břemene). Projedná zastupitelstvo.
Rada projednala a schválila znění smlouvy o výkonu studijní praxe na
OÚ Milín.
Rada projednala žádosti o pronájem pozemků. Bude vyvěšeno po dobu
15 dnů a pak projedná rada.
Rada rozhodla z důvodu konce pronájmu restaurace KD Milín (duben
2019) vyhlásit výzvu pro uchazeče s předloženou koncepcí.
Rada schválila výsledky komise na přidělení bytu čp. 212.
Na základě vyhlášeného grantového programu pro rok 2019 fi Innogy
Gas Storage rada rozhodla podat žádost o grant pro multifunkční hřiště
v osadě Konětopy.
Rada vzala na vědomí informaci starosty o průběhu jednání s dopravci
o znovuzavedení dálkových spojů autobusové dopravy přes obec Milín.
Rada na základě Výzvy k podání nabídek na pořízení automobilu pro
potřeby terénních sociálních služeb schválila výsledky podaných nabídek.
Rada vzala na vědomí informaci místostarosty o provedených vícepracích na nástavbě ZŠ Milín. Jde o objekty výtahu, bourání a statiku schodiště a dojezdu výtahu do suterénu.
Rada vzala na vědomí provedené vícepráce v bytových domech na rozšíření modulu kotle, za připojení strojoven a kotelen na kanalizaci, vodu a
plyn. Na základě těchto víceprací bude vypracován dodatek č. 3 ke
smlouvě o dílo s fi S.V.A. spol. s.r.o.
Rada vzala na vědomí informaci termínu konečného přezkoumání hospodaření obce Milín za rok 2018.

21. 1. 2019
1.
Rada za účasti zástupců f. RESPECT, a.s. projednala vypracování auditu současné pojistné smlouvy obce Milín. Obec Milín poskytne veškeré
podklady k posouzení. Po vypracování auditu rada obce rozhodne o dalším postupu.
2.
Místostarosta obce předložil radě a okomentoval současné financování
probíhajících projektů. Seznámil radu se současným stavem finančních
prostředků na účtech obce.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
se bude konat ve středu 13. února 2019 v předsálí KD od 17.30 hodin.
Program bude zveřejněn na úřední desce a na www.milin.cz.
Milínský zpravodaj – 2018
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Z MATRIKY
Zpráva o činnosti na úseku evidence obyvatel za rok 2018
V roce 2018 proběhla k datu 14. 2. 2018 revize agendy Evidence obyvatel.
Z tohoto důvodu byly na základě sestav z ministerstva vnitra provedeny změny, což ovlivnilo konečný stav za rok 2018.
V uplynulém roce se narodilo 26 milínských občánků, naopak zemřelo 20 občanů. Do Milína se přistěhovalo 74 občanů a 49 osob se odstěhovalo.
Počet obyvatel k 1. 1. 2019:

Milín
Konětopy
Buk
Kamenná
Stěžov
Rtišovice

1 679
204
72
61
64
33

Celkem

2 113

Zpráva o činnosti na úseku matriky za rok 2018
Matriční obvod se v uplynulém roce neměnil. Tvoří jej obce: Bohostice, Cetyně,
Lazsko, Lešetice, Milín, Ostrov, Pečice, Radětice, Smolotely, Solenice, Těchařovice, Vrančice.
Do knih narození v roce 2018 nebyl proveden žádný zápis.
Do knih manželství bylo zapsáno celkem 44 uzavřených sňatků:
- pro Smolotely – 39 manželství (11 církevních římskokatolické církve – kostel
na Makové, 1x evangelická církev, 1x husitská církev a 26x jiné vhodné místo)
- pro obec Milín – 4 manželství (v obřadní síni)
- pro obec Pečice – 1 manželství (jiné vhodné místo).
Do knih úmrtí v roce 2018 bylo provedeno celkem 14 zápisů:
- pro obec Milín – 4 zápisy
- pro obec Cetyně – 1 zápis
- pro obec Pečice – 3 zápisy
- pro obec Solenice – 1 zápis
- pro obec Vrančice – 1 zápis
- pro obec Smolotely – 4 zápisy.
V knize pro ověřování podpisů a listin v r. 2018 bylo uskutečněno celkem 716
zápisů – tj. legalizovaných podpisů a vidimovaných listin.
Zápis o určení otcovství souhlasným prohláš. rodičů byl proveden v 7 případech.
Osvědčení pro snoubence, kteří uzavírali církevní sňatek v našem matričním obvodě, bylo vydáno ve 13 případech.
K uzavření manželství v cizině nebyla vydána žádná vysvědčení o právní způsobilosti.
Milínský zpravodaj – únor 2019
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K uzavření manželství v našem matričním obvodu vydána rozhodnutí k uzavření manželství:
- jiné vhodné místo – 28 žádostí (1 sňatek se nekonal)
- mimo stanovenou dobu – 12 žádostí
- prominutí právní způsobilosti – nebyla přijata žádná žádost.
V roce 2018 byly podány a schváleny 3 žádosti o změnu příjmení a 1 prohlášení o užívání příjmení.
Do matričních knih zapsáno 10 dodatečných záznamů (8x rozvod manželství,
1x určení data úmrtí, 1x změna nabytí právní moci).
Na zákl. písemné žádosti bylo v r. 2018 vyhotoveno 8 opisů matrič. dokladů:
- rodné listy – 2
- oddací listy – 3
- úmrtní listy – 3.
Dále pak žádosti o doslovný výpis z matriky vyřízeny 2 žádosti (2x matrika
narození). O nahlédnutí do matriky byl zájem ve 33 případech:
- matrika úmrtí – 22 zápisů
- matrika narození – 9 zápisů
- matrika manželství – 2 zápisy.
Na Zvláštní matriku v Brně v roce 2018 nebyla podána žádná žádost týkající
se matriční události občanů ČR v cizině.
Vítání občánků – v roce 2018 se uskutečnily 2 slavnostní obřady (v červnu a
listopadu).
Na žádost jsme uspořádali 2 slavnostní obřady – zlatá svatba.
Na základě žádostí o součinnost bylo vyřízeno celkem 16 dotazů.
Žádostí o poskytnutí údajů z informačního systému bylo podáno 5. Žádost o
zprostředkování kontaktu byla podána 1.
Byly přijaty a zpracovány 3 žádosti o vydání nového rodného listu (z důvodu
změny příjmení po uzavření manželství rodičů).
Za evidenci obyvatel a matriku OÚ Milín Ivana Vopěnková

Průměrný věk
podle částí
obce Milín
k 31. 12. 2018

Milínský zpravodaj – 2018
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Z RADNICE
Složení výborů a komisí schválených zastupitelstvem nebo radou:
Finanční výbor:
Ing. Zdeněk Čedík - předseda, Mgr. Karel Křížek, MBA, Mgr. Martin Mottl,
Petra Hurtigová, Lucie Morová
Revizní výbor:
Jiří Peterka - předseda, Mgr. Michal Kalík, Veronika Slivková
Komise pro životní prostředí:
Václav Kalík - předseda, Ing. Jan Růžička, Ing. Milan Křivánek, Petr Běhavý
Kulturně-společenská komise:
Mgr. Olga Černá - předsedkyně, Ing. Vladimír Srbek, Mgr. Jiří Trnka, Edita
Trnková
Své podněty jednotlivým komisím můžete předávat v podatelně OÚ Milín
v úředních dnech nebo zasílat elektronicky: milin.podatelna@volny.cz

Důležité připomenutí:
Oleje nepatří v žádném případě do kanalizace! Použité tuky a oleje můžete vyhodit v uzavřených PET nádobách do červených popelnic, které
jsou k tomu přímo určené. Nachází se vedle ostatních nádob na tříděný
odpad. Oleje vylité do odpadu se „ztuží“ a vytvoří nepropustnou zátku,
takže dochází k ucpání potrubí buď v domech nebo cestou do čističky.
Známky na popelnice a poplatek ze psů
Přijďte si vyřídit koncem února nebo až začátkem března. Informace o
poplatku ze psa a formulář najdete na: www.milin.cz/servis-pro-obcany

Příměstský tábor
V období jarních prázdnin (11. - 15. 3. 2019) se uskuteční z dotačního
programu v obci Milín turnus příměstského tábora. Na www.milin.cz
v záložce Dotace z EÚ v podsložce Příměstské tábory, r. 2019 najdete
informace i přihlášku.
Milínský zpravodaj – únor 2019
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se
v únoru dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Jana Bubeníková z Milína,
Marie Vítková z Milína,
Lenka Matějková z Milína,
Jiří Vostarek z Milína,
Marie Hniličková z Milína,
Jarmila Mezerová z Milína,
Zdeňka Bejčková z Milína,
a Jiřina Málková 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
Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem sousedům a známým, kteří dne 12. ledna
2019 spolu s námi i přes nepřízeň počasí vyprovodili našeho tatínka pana Jiřího Hrubanta na jeho poslední cestě.
Rodina Hrubantova a Žbánkova
Milínský zpravodaj – 2018
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AKCE
Milín vzpomíná na Zdeňka Volejníka
Koncem ledna (přesně 29. 1. 2019) jsme si
mohli připomenout nedožitých 85. narozenin výtvarníka Zdeňka Volejníka, s jehož kresbami se čtenáři Milínského zpravodaje setkávali od r. 1992 do
r. 2009. Zároveň letos v srpnu vzpomeneme i smutného výročí: 9. srpna tomu bude 10 let, co nás pan
Volejník navždy opustil. Abychom si našeho bývalého spoluobčana – výtvarníka, spisovatele, pedagoga… lépe připomněli, připravili jsme v prostorách
Centra volnočasových aktivit Milín (2. patro) výstavu, na niž jsme si zapůjčili
díla od pana Františka Novotného z Příbrami, jenž převzal veškerou uměleckou pozůstalost. Pan Novotný patřil mezi jeho dlouholeté přátele.
V zářijovém Milínském zpravodaji z r. 2009 byl uveřejněn článek od
Ivana Bukovského (převzatý z Příbramského deníku). Píše se v něm mj.:
Zdeněk Volejník se ještě za života v Praze přátelil s umělci Skupiny 42, např.
Kamilem Lhotákem. Zabýval se užitou grafikou a novinovou kresbou, často
inspirovanou městskými motivy. Od r. 1957 se věnoval i publicistice. Rozsáhlé
je i jeho básnické dílo. Jako pedagog vedl různé výtvarné kroužky v Praze a
později v Příbrami.
Výstava bude přístupna vždy v otvírací době knihovny od 5. února až
do 22. května 2019. (Hodiny najdete na: www.knihovnamilin.cz.)
Za knihovnu Dana Reiterová

V pátek 8. února 2019








Kdy, kde, co a proč čteme
Knihovnicko-knižní rébus
Odhalení tajemství - Jak se kniha
dostane do regálu?
Společné zírání do plamenů
Představení knižních novinek
Výměna čtenářských tipů
Malé občerstvení

Milínský zpravodaj – únor 2019
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AKCE
Vážení spoluobčané a přátelé Milína,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na 12. ročník netradičního milínského masopustu. Letos na nás i Vás čeká „Staročeská milínská veselice“.
Milínem 2. března 2019 (sobota) od 14 hodin projde průvod, ve kterém se předvedou tradiční
řemeslníci – řezníci, pradleny, pekařky, vinaři, sládci,
lidové a staročeské kroje, hudebníci, divadelníci, ale i
fotbalisti, cca 180 účinkujících a nadšenců. Pokud budete součástí průvodu nebo si na nás počkáte v ulicích
Milína (11. května, Mírová, Školní, Nádražní nebo
Zahradní), můžete ochutnat staročeské dobroty, pití a
vidět malé ukázky tanečních vystoupení.
Průvod zakončíme před hasičskou zbrojnicí bohatým kulturním a zábavným programem, kde se bude nejen tancovat, zpívat, hrát, ale předvedeme i
krátké divadelní představení.
Bude pro Vás připraven jarmareční prodej různého zboží a dobrot ve
stáncích. Čeká Vás pravá česká zabijačka (bez porážky) s prodejem vepřových
produktů, tradiční řemesla s ukázkou a možností vlastní výroby, malování na
obličej dětem. Staročeské jarmareční vyhrávání v průvodu i na podiu bude se
skupinami Cirkus Hulata, Sousedé, Harmonion, ale i samotným harmonikářem
a flašinetářem. Čekají Vás soutěže v pojídání jitrnic, pití piva a snězení frgálů.
Přijďte mezi nás, přijďte se pobavit, zazpívat si, zatancovat, najíst i
napít se. Těšíme se na Vás a Váš potlesk bude pro nás odměnou.
Děkujeme všem partnerům a sponzorům za podporu této akce. Jmenovitě budou všichni uvedeni na plakátech a internetových stránkách.
Za všechny účinkující
Edita Trnková, hlavní organizátorka masopustu
Odkaz na stránky masopustu: http://masopust.milin.cz/2019/
Plakát najdete na str. 25 tohoto Zpravodaje.

Knihovna v Milíně se připojuje k mezinár. dni darování knih
14. února daruje místní mateřské škole a školní družině několik dětských vyřazených knih, které ještě mohou dobře sloužit dětem. Kdokoliv může tento svátek oslavit s námi tím, že: daruje knihu cizímu člověku, odnese knihu do čekárny, do nemocnice atd. Svátek se slaví od r. 2012.
Milínský zpravodaj – 2018
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DĚNÍ V OBCI

Návštěva v domovech pro seniory
Pravidelná návštěva našich bývalých spoluobčanů před Vánoci se v loňském
roce z důvodu časového vytížení přesunula do období svátku Tří králů. Pěvecký soubor Radost pod vedením Marušky Vondráškové vyjel za doprovodu
místostarosty Vladimíra Vojáčka ve čtvrtek 3. ledna 2019 dopoledne na návštěvu domovů v Březnici a Dobříši. Ženy zazpívaly své nacvičené písně a
čtyřem bývalým Milínským byly předány dárkové tašky. Odpoledne se návštěva uskutečnila v domově v Rožmitálu pod Třemšínem. Nyní došlo ke změně
zástupce obce: místo V. Vojáčka pozdravila šest občanů knihovnice Dana Reiterová a následně jim předala dárky. Soubor Radost zpíval před mnoha obyvateli domova a sklidil zasloužený potlesk.
Zde na tomto odkazu si můžete pustit krátkou ukázku z vystoupení v Rožmitále: https://youtu.be/AvJ1fXoBwNk (Odkaz je také uložen i na www.milin.cz
- v záložce menu Život v obci/Spolky/Pěvecký sbor Radost.)
Do milínské knihovny začátkem
ledna zavítala
skupina dětí z
družiny v rámci
Tříkrálové sbírky. Více o sbírce bude v příštím Zpravodaji.

Milínský zpravodaj – únor 2019
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DĚNÍ V OBCI
Setkali jsme se mezi knihami
Milínská knihovna hned zkraje roku vyrukovala s novou akcí alias starým nápadem (jak připomněla jedna z účastnic) a jí blízkými tématy. To aby nadílka a čtenářské novoroční předsevzetí,
které v knihovně na účastníky čekaly, byly ještě trochu
v termínu.
V praxi to znamenalo:
V pátek 4. ledna 2019 se v knihovně po oficiální otevírací
době otevřely dveře pro ty, kteří se chtěli setkat mezi knihami (tolik oficiální název, neoficiální má dodatky - mezi
dobrými lidmi, čtenáři, regály…).
Někteří účastníci přinesli občerstvení, což bylo pro knihovnice velmi milým překvapením.
Knihovnice se snažily také překvapit - zapálenými krbovými kamny, o kterém
si mnozí návštěvníci myslí, že je pouze kulisa, nebo o něm vůbec nevědí. Dále
výše zmíněnou dodatečnou nadílkou, kdy zabalené dárky (knihy, které dostaly
druhou šanci), čekaly pod vánočním stromkem na nové majitele.
Četly se krátké úryvky z milínských pamětních knih. Z těch se přítomní dozvěděli, jaké bylo zimní počasí před sto lety, nebo jak byli využíváni ruští zajatci
při polních pracích.
Zájemci se dozvěděli a vyzkoušeli, jak zabalit knihu.
Došlo i na balení knihovnic. To sice není tak náročné na přesnost, jako balení
knih, ale vyžaduje cit a trpělivost.
Vzpomínání bývalé knihovnice a porovnání se současným ,,knihovničením“
bylo příjemné a překvapivé.
Jelikož dlouhé zimní večery nabádají k podobným setkávacím aktivitám, plánujeme další. Co budeme dělat na jaře je zatím ve hvězdách . Rádi bychom,
aby tato setkání měla charakter příjemné relaxace, obohatila naše literární duše
a odkryla utajené knižní/knihovnické maličkosti.
Pro ty, kteří mají zájem, vyhlašujeme únorový termín setkání - opět pátek
(jelikož se osvědčil) a to 8. února 2019, čas 18 hodin. Uvítáme i další mezi
nás a vůbec nevadí, že se prvního setkání neúčastnili.
Čistě orientační nápady na další setkání - kdy, kde, co a proč čteme, knihovnicko-knižní rébus, než se kniha dostane do regálu, povídání o knihách a výměna
čtenářských tipů, představení knižních novinek.
Na známé, ale i nové tváře, na stará známá fakta, ale i novinky se těší knihovnice – Dana, Jitka a Daniela.
Milínský zpravodaj – 2018
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Z T. J. SOKOL MILÍN 2
Silvestrovský badminton
Když jsme před Vánocemi domlouvali, že bychom se mohli ještě sejít i
na silvestra a zahrát si
badminton, moc jsem nevěřil v uskutečnění. Říkal
jsem si, každý je po svátcích nastavený jinak, než
trávit čas v tělocvičně. Po
odeslání sms pozvánky
jsem byl mile překvapený. Vzápětí začaly pípat
odpovědi s potvrzením
účasti.
Po příchodu do
tělocvičny (poslední den
r. 2018) bylo jasno. Sešlo
se bezmála 20 hráček a hráčů včetně dětí našich členů. Zvláště děti Zdenka
Kose byly velice aktivní a vydržely si pinkat po celou dobu tréninku. Je vidět,
že i mezi malými dětmi máme o pokračovatele postaráno.
My ostatní jsme si krásně zahráli 2 hodiny sportovního badmintonu a
pořádně se po svátcích
protáhli. Mám velkou
radost, že se nám podařilo rozjet a daří se
v jízdě udržovat badmintonový oddíl T. J.
Sokol Milín 2 a založit
novou tradici. Mé velké
poděkování patří úžasné partě z badmintonu
a samozřejmě i vedení
obce, školy i Sokola,
protože bez jejich podpory, bychom v Milíně
oddíl badmintonu neměli.
SPORTU ZDAR A BADMINTONU ZVLÁŠTĚ! 
Za oddíl badmintonu Ladislav Suchan
Milínský zpravodaj – únor 2019
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VÝZVY A NABÍDKY
Knihu V povltavském kraji koupíte i v knihovně
Místní autor pan Milan Mezera vydal svou již třetí knihu s
tematikou zaplaveného údolí Vltavy - v souvislosti se stavbou Orlické přehrady. Knihu prodávají v příbramském
knihkupectví, je však ke koupi i v milínské knihovně (za
270 Kč). Z fondu knihovny si také můžete zapůjčit dvě
předchozí knihy:
Povltavské vzpomínání a Co odnesl čas a vltavská voda.

Výzva k oslavám 100 let založení kopané v Milíně
TJ Ligmet Milín z. s. se obrací na všechny pamětníky, bývalé hráče a funkcionáře s prosbou o zapůjčení jakéhokoli materiálu (fotografie, články, vlaječky,
dresy), který se týká 100leté historie (1919 - 2019) milínské kopané. V červnu
(22. 6. 2019) proběhnou oslavy tohoto výročí a rádi bychom tento materiál
využili k uspořádání malé výstavy o historii kopané v Milíně.
V případě ochoty nám tento materiál zapůjčit je možné ho přinést každý den od 16.30 do 20.00 do klubovny na hřišti (pánové Bejček a Klouda).
Za TJ Ligmet Milín Miroslav Obdržal

DOŠLO OD POLICIE
Z policejních případů na Milínsku (prosinec až leden)

Výběr z převzatých zpráv od tiskové mluvčí PČR Příbram Moniky Schindlové.
Mezi obcí Milín a osadou Luh došlo dne 23. prosince 2018 v ranních
hodinách k dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič zřejmě za jízdy usnul a při
průjezdu mírnou zatáčkou vyjel s vozem vlevo mimo vozovku, kde narazil do
kmenů dvou listnatých stromů. Dechová zkouška u motoristy byla pozitivní,
na displeji přístroje se objevila hodnota 0,56 promile alkoholu. Hmotná škoda
byla odhadnuta na 40 tisíc korun.
Na Štědrý den dopoledne se stala další nehoda v katastru obce Milín.
Neznámý řidič jedoucí od Tochovic nerespektoval dopravní značení a na křižovatce nedal přednost v jízdě vozidlu na hlavní silnici, následně narazil do
jeho boku. Motorista poté z místa ujel. Vzniklá škoda činí pět tisíc korun.
Škodu ve výši 20 tisíc korun způsobila dne 25. prosince navečer lesní
zvěř. U obce Slivice vběhla do jízdní dráhy osobnímu vozidlu srna. Usmrcené
zvíře následně bylo předáno mysliveckému sdružení.
Pokračování na další straně.
Milínský zpravodaj – 2018
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Vykradená chalupa a sklep v Zalužanech
V době od 12. do 31. prosince ukradl pachatel v chalupě v Zalužanech
krbová kamna, radiátory, nářadí, indukční plotýnku, remosku, mikrověž a anténu. Majiteli objektu byla způsobena škoda ve výši 30 tisíc korun.
Zatím nezjištěný pachatel vnikl v době od 25. do 28. prosince do rekreační chalupy v Zalužanech. Odcizil zde motorovou pilu, ruční okružní pilu a
pájecí soupravu. Majiteli objektu vznikla škoda ve výši 14 tisíc korun. Jiný
nenechavec se vloupal z 29. na 30. prosince do sklepa bytového domu v obci
Jince. Ukradl tu tři rybářské pruty, tři navijáky a deset woblerů. V tomto případě škoda činila deset tisíc korun.
Dvě nehody se zraněním
Škoda ve výši 150 tisíc korun a tři vážně zranění lidé, to je výsledek
dopravní nehody, která se odehrála dne 29. prosince v ranních hodinách
v katastru obce Milín. Jednatřicetiletý motorista nedal na křižovatce přednost
v jízdě osobnímu vozidlu značky Ford, které bylo na hlavní. Jeho řidič jel po
komunikaci I/4 a odbočoval doprava na silnici I/66 směrem na Příbram. Při
střetu byl vůz značky Peugeot odražen vpravo mimo vozovku, kde narazil do
betonového obrubníku a svodidel, následně se přetočil na střechu. Šofér
z peugeotu a jeho dva spolujedoucí utrpěli vážná zranění, dva z nich byli do
nemocnic transportováni letecky. Jak se ukázalo, 31letý muž nevlastní řidičské
oprávnění a navíc byl automobil techniky nezpůsobilý k provozu na pozemních komunikacích. Dechová zkouška u motoristy nemohla být vzhledem
k jeho zdravotnímu stavu na místě provedena.
Nehody na náledí začátkem ledna
V katastru obce Těchařovice narazila 31letá žena po smyku do svodidel. U Chraštic naboural po smyku 24letý šofér do stromu. Jeho dvě spolujezdkyně převezla sanitka s poraněním lehčího charakteru do nemocnice.
V jedné obci na Milínsku ukradl neznámý zloděj z traktoru, který byl
zaparkovaný na oploceném pozemku rodinného domu, horní i spodní návěs a
také hydrauliku. Vše odborně demontoval. Ke krádeži došlo v období od 10.
prosince do 20. ledna. Způsobená škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun.
V době od 11. do 21. ledna se vloupal zatím nezjištěný pachatel do
bývalého rekreačního zařízení v Solenicích. Odcizil zde 700 litrů lehkého topného oleje a čepovací zařízení i s chlazením. Odcizením způsobil škodu ve
výši 26 tisíc korun, poškozením dalších 150 tisíc korun.

Stránky místní akční
skupiny najdete zde:
www.maspodbrdsko.cz
Milínský zpravodaj – únor 2019
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Co plánuje MAS Podbrdsko na rok 2019
Zaměstnanci kanceláře MAS srdečně děkují za finanční i morální podporu všem členům MAS
PODBRDSKO, kterými jsou zástupci 15 obcí z území 37 obcí Milínska, Březnicka, Hvožďanska a Rožmitálska, dále zástupci dobrovolných svazků obcí, neziskového a soukromého sektoru, škol a veřejnosti. Vážíme si naší spolupráce a věříme v další aktivní společnou práci pro náš
region.
A samozřejmě věříme ve společný cíl 37 obcí z území MAS PODBRDSKO - společně pomoci
přispět k dobrému žití v našem krásném kraji.
Dovolujeme si touto cestou oslovit vás všechny obyvatele našeho regionu, aby se zajímali o
činnost místní akční skupiny. Podporujte obce a místní neziskové a soukromé subjekty, aby
Výzev MAS využívaly. Místní akční skupina Podbrdsko plánuje v roce 2019 vyhlásit tyto
výzvy k předkládání žádostí o dotace:
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
3. Výzva – příjem žádostí do 22. 2. 2019 - ALOKACE 7.000.000 Kč
Kromě podpory podnikatelů a zemědělců si i obce z území MAS mohou žádat v oblasti posílení rekreační funkce lesa – značení, výstavba a rekonstrukce stezek, vč. umístění herních a naučných prvků.
4. Výzva – vyhlášení v prosinci 2019 - předpokládáme podporu obcí a spolků z území MAS
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
3. VÝZVA PRORODINNÁ OPATŘENÍ (podpora příměstských táborů na území MAS) - vyhlášení v únoru 2019
a 2. VÝZVA NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY - vyhlášení na jaře 2019
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
3. VÝZVA: Infrastruktura pro vzdělávání II. - vyhlášení na podzim 2019
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - vyhlášení výzev 20. 2. 2019
1. VÝZVA – Protierozní opatření
Oprávněnými žadateli jsou především obce a další subjekty, kteří jsou majitelé pozemků na
území MAS dle pravidel OPŽP.
V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 6.200.000,- Kč, spoluúčast činí 20 %.
2. VÝZVA – Ochrana a údržba veřejné zeleně
Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.
V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 8.400.000,- Kč, spoluúčast činí 40 %.
Dále samozřejmě i v roce 2019 půjčujeme skákací hrad a nově i 2 skládací hliníkové stany 3x3
metry na vaše veřejné i soukromé akce.
Těšíme se na setkání s vámi na Podbrdském farmářském a řemeslném trhu v Březnici 27. 4.
2019 a v Rožmitále pod Třemšínem 21. 9. 2019.
Všechny informace o naší činnosti naleznete na www.maspodbrdsko.cz.
Jana Filinová, ředitelka kanceláře MAS

Milínský zpravodaj – 2018
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Poradna pro neslyšící
Datum konání na našem Centru STP v Milíně je 7. února 2019, 13 –15 hodin.
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.
Zpráva z oblasti kultury
Připravujeme zájezd do divadla ABC v Praze na představení pro seniory
„Holky z kalendáře“ dne 7. března 2019. Odjezd v 8.15 hodin od Radnice.
Cena 250,- Kč.
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 – termín 7. září –16. září 2019, cena 6 200,- Kč.
Pěvecký sbor Radost Milín – informace u paní Marie Vondráškové tel.
607 618 727.
Soubor bude vystupovat dne 16. února 2019 v Příbrami na setkání Baráčníků.
Pravidelné zkoušky každý čtvrtek od 15.30 hod v KD v Milíně.
Klub seniorů
obvykle v úterý, informace u paní Jany Bubeníkové – tel: 728 497 271.
Cvičení pro ženy se připravuje na únor. Termín bude upřesněn.
Trénink a motorika chůze se bude konat podle počasí. Informace u paní Jany Uhrmannové, tel: 723 482 895.
Schůze výboru STP - místní organizace se bude konat dne 6. února 2019.
Výroční členská schůze se bude konat až 14. března 2019 v KD Milín.
výbor organizace
Milínský zpravodaj – únor 2019
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení čtenáři,
tentokrát vám představíme ve zkratce uplynulé období, jak proběhlo v základní
škole. Ohlédneme se už za tradiční akcí Vánoce ve škole, která se opět nesla
v poklidném a vřelém duchu. Kdo školu navštívil, mohl si vyrobit pěkné dekorace nebo dárky, vyslechnout vystoupení
žáků ZUŠ J. J. Ryby,
letos ale pro návštěvníky připravili vlastní hudební program
také zaměstnanci
školy (foto vlevo).
Významnou akcí
v lednu byl nepochybně lyžařský
kurz 7. ročníku. Měli
jsme velkou radost, že se ho zúčastnili všichni žáci ročníku, kteří tak mohli
strávit celý týden společně i se svou třídní učitelkou. Ta pro ně byla velkou
oporou při léčení nejrůznějších bolístek.
Pro mnohé to bylo poprvé, kdy lyže nazuli,
a přece již v polovině týdne zvládli všichni
techniku natolik, že jezdili na vleku a bezpečně, více či méně elegantně sjížděli krásně upravenou sjezdovku v Nových Hutích
na Šumavě. Počasí jsme zažili 100% zimní,
spousty sněhu, silný vítr, nakonec ale na
nás zasvítilo i sluníčko.
Na závěr připojím jeden optimistický
postřeh ze „školní kuchyně“ (mám na mysli
sborovnu i technickou stránku školy). Tvoříme školu, která má jasné společné vize, materiálně se díky probíhajícím stavebním pracím modernizuje, žákům tak jistě bude i nadále sloužit lépe a lépe.
Vše dobré v nadcházejícím čase vám přeje
Pavel Kopecký, ředitel školy

Pozvánka na další besedu pro rodiče a širokou veřejnost
Ve čtvrtek 28. února 2019 přivítáme ve škole RNDr. Jiřího Grygara, věhlasného fyzika a astronoma, který svým skvělým vzděláním a osobitým přístupem dokáže přiblížit taje vesmíru i nám laikům. Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost a přijďte na setkání s názvem Pohledy do vesmíru. Za půl roku
již budeme do vesmíru hledět z nové školní hvězdárny…
Milínský zpravodaj – 2018
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OD ČTENÁŘŮ
Kříž nad „milínskou studánkou“
Rádi bychom reagovali na výzvu ve Zpravodaji
a upřesnili tak informace týkající se kříže, kolem něhož
chodí mnoho milínských obyvatel na procházky.
Jedná se o kříž, k němuž se dostanete cestou
kolem bývalého internátu u sila a pokračujete kolem
zahrádek cestou k lesu. Na kraji lesa po mírném stoupání je na kamenné podezdívce vysoký litinový kříž
s Kristem. Kolem kříže je položena kamenná dlažba a
celý kříž je ohraničený kamenným valem s úzkým průlezem ke křížku. Na zadní straně kříže je vytesán letopočet 1901. Na kříži byl
původně ještě obraz s Pannou Marií, který držely tři kované skoby. Obraz jsme
v devadesátých letech obnovili, ovšem dlouho na kříži nevydržel…
Rádi bychom upozornili na fakt, že u křížku se nestalo nic tragického.
Křížek nechal na své náklady na obecním pozemku obce Ostrova zhotovit náš
mnohonásobný pradědeček pan Tomáš Januška z Ostrova. Křížů nechal zhotovit několik, ovšem ten u Milína je nejzajímavější zejména pro svoji nezaměnitelnou atmosféru.
Každého kolemjdoucího zaujme nejen vysoký kříž, ale také kamenná
ohrada, která je kolem něj vybudována. Pro její vytvoření měl Tomáš Januška
důvod. V době, kdy tu pásl na obecních pozemcích krávy a nebyl tu les, se mu
jednoduše tohle místo zalíbilo a rozhodl se, že terén upraví a nechá zde křížek
udělat. Podotýkáme, že byl člověkem, který se snažil neustále své okolí vylepšovat a patřil ve své době ke standardně věřícím obyvatelům.
Když byl kříž postaven, nechal ho vysvětit. Ovšem krávy, které zde
pásl, se mu o kříž neustále otíraly, a tak kolem kříže navrstvil kameny a ke
křížku udělal jen úzký průlez. Kolem křížku časem zasadil stromy a okrasné
keře. Před křížem rostly ještě donedávna šeříky, které si tam v 50. letech obyvatelé nového sídliště chodili odkopávat na předzahrádky u nových bytových
domů. Některé tam dodnes na jaře krásně kvetou. Ke kříži patří také studánka,
kterou Tomáš Januška založil společně s křížem, a měla sloužit k občerstvení.
Tomáš Januška si přál, aby toto místo sloužilo k příjemnému zastavení
a odpočinku, aby na něj jeho potomci nezapomněli a místo tak nenechali zaniknout.
Nezapomněli jsme a chceme touto cestou poděkovat za nákladnou rekonstrukci Obecnímu úřadu v Ostrově, zejména tamnímu panu starostovi Matějíčkovi.
Potomci Tomáše Janušky z Ostrova
Milínský zpravodaj – únor 2019
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KRONIKÁŘOVO OKÉNKO
Upozornění na chybu v lednovém Zpravodaji:
Na str. 12 v horní části textu byl chybně uveden letopočet 1369 - slivický kostel dobyt a vyloupen Švédy. Správně má být: r. 1639.
SLIVICE – farní osada Milína
První zmínka o Slivici pochází z roku 1362, kdy na faru Sliwitz byl
dosazen kněz Václav. Až do válek husitských sdílí Slivice osudy s panstvím
příbramským.
Z důležité listiny, objevené zásluhou Jana Janši z Příbrami, je patrno,
že zakladatelem je první arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic.
Ještě na konci 18. století byla osada obklopena hustými lesy, které

Pohled z hasičské
plošiny během
svátku sv. Floriana
FOTO: JV

sahaly až k samé věži kostela. Kostel byl v prvopočátcích dřevěný. Stavba s
dominantní barokní věží tyčící se do výše 21 m dokončena byla v r. 1621.
Dne 23. července 1639 byl slivický kostel dobyt a vyloupen Švédy
kteří sem pronikli od Strakonic pod vedením Radslava Měsíčka z Výškova a
Slatiny.
Za války prusko-rakouské v srpnu r. 1866 hostila fara několikrát pruské vojsko.
Velikou vzácností chrámu je gotická kamenná polychromovaná socha
sv. Petra. Socha z 2. poloviny 15. století prozrazuje florentinskou školu. Originál je uložen v Národní galerii v Praze. Slivický oltář zdobí věrná kopie této
sochy. Originál reprezentoval české gotické umění na světových výstavách
v Paříži a v Montrealu.
Pokračování na další straně.
Milínský zpravodaj – 2018
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Slivický kostel se stal také pohřebištěm
mnoha šlechtických rodů: Běšínů, Hupků, Měsíčků, Chanovských a Bechyňů z Lažan.
Věže kostela rozeznívaly 3 zvony. Naposledy do kraje zazněly večer 22. září 1917. Následující den byly dva zvony sňaty z věže a použity
pro válečné účely 1. sv. války. Třetí zvon (z r.
1512) se dočkal druhé sv. války a byl svědkem
posledního jejího dějství v bitvě u Slivice z 11. na
12. května r. 1945.
Na severní straně presbytáře chrámu se
nachází symbolická poslední střela bitvy. Byla
osazena v r. 1947 do místa zásahu dělostřeleckého
granátu. Pamětní spis o květnové bitvě byl uložen
do střely v r. 1982.
V areálu slivického hřbitova jsou u misijního kříže osazeny pamětní
desky na rod Dr. E. Bořického a také na úmrtí Koroliny Dessati z italského
Valle di Ledro za 1. světové války (1915). Památným místem je i morové pohřebiště s pamětními kříži u Slivice.
Jiří Vostarek, kronikář Milína
Data a dokumenty z díla Josefa Valenty: „O Slivici a památném kostele sv. Petra“. Kniha vydána r. 1940 – zásluhou Vlastivědné komise učitelstva
škol Příbramska. Doplňky z r. 1945, 1982 a 2009 z kroniky Milína.

Jaké počasí bylo v zimě před 78 roky
Z Valentovy kroniky (uložené v oblastním archivu v Příbrami) citujeme:
„V lednu napadlo opět mnoho sněhu. Tehdy začal padat sníh o Vánocích 1940
a nepřetržitě padal až do 6. ledna 1941. Všechny silnice byly neschůdné, a tak
ve všech obcích okresu nařízena opět pracovní povinnost pro osoby od 18 do
60 let za odměnu 3 Kč za hodinu a 23 Kč za 1 hod práce s párem koní. Takto
ve všech silnicích byly pracovní čety, které prohazovaly sníh od vesnice k vesnici. Vyházený sníh tvořil
vysoké valy až 3 m vysoké,
a tak, když přišel vítr, zavál
zase proházené silnice a
musilo se znovu prohazovat. To trvalo po celý leden
a dlouho i v únoru. Když
pak přišlo jaro, ještě v
květnu na polích u silnice
ke Slivici ležel ztvrdlý začernalý sníh, pod nímž obilí vyhynulo.
Vybrala Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – únor 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.)
V minulém Zpravodaji jsme psali o čp. 1 a 2. Nyní pokračujeme.
Čp. 3 (ul. 11. května) - Chalupa bez pozemků
R. 1938 majitelem František Bubník.
Postaveno na gruntech čp. 6. Roku 1656 Anna Malinová při výsadní hospodě
nově vystavěla chalupu. R. 1694 koupil tuto chalupu Matěj Skočdopole, krejčí,
příslušející Karlštejnskému majetku. Léta pak obýval rod Skočdopolů. R. 1814
koupila Anna Lokajíčková, rozená Dubcová. Dalšími majiteli: Jan a Anna Bartošovi, František a Františka Bubníkovi.
Čp. 4 (ul. E. Bořického)
R. 1938 majitelem Petr Soukeník - vrchní rada zemského úřadu.
R. 1748 držel chalupu Václav Fleischmann. Pozdější majitelé: Václav Káš,
Josef Melichar, Ignác (Hynek) Mařík, Jan Mařík, Jan a Josefa Krotkých. Od r.
1924 vkládá se vlastnické právo manželům Petru a Marii Soukeníkovým.
Pod tento grunt patřilo: 9 měr 2 sáhy dominikálních*) polí, luk 1 míra 14 1/4
sáhů, zahrádka. (*) Dominikál, tj. panská půda. Na původní panské půdě vznikaly pole, paseky pro nové vlastníky.)
Čp. 5 (ul. 11. května) - Bendův statek
R. 1938 majitelem František Benda, rolník.
Podle pozemkové knihy panství milínského z r. 1781 patřilo Janu Kubátovi na
čp. 5 pole „na Běli“ ve výměře 2812 čtver. sáhů a další pole „pod Bělí“ , dále
pole „u Bulků“ (blíže písecké silnice), pole u radětické cesty, pastvina s křovinami „nad Kolářovým pahorkem“, pole, louka a úhor „v Mousinách“, pole u
cesty k Rožmitálu, pole u hranic tochovického panství a další louky a pastviny.
Roku 1846 náležela chalupa Jiřímu Kříži, od něj koupil podle kontraktu z r.
1833 Jan Benda. Týž podle kontraktu z r. 1836 koupil pozemky od Petronily a
Jana Lázničkových. Další vlastníci: Jan Kubát, Jan Benda, Ladislav Benda a
nezletilá Marie Bendová.
Čp. 6 (ul. 11. května)
R. 1938 majitelem Josef Kolovecký, soukromník.
Václav Němec se ujal chalupy po nebožtíkovi otci r. 1638. Jan Milínský se ujal
spálené chalupy v r. 1648, k čemuž svolil Václav Němec s bratry. Další majitelé: Anna Malinová drží chalupu při „vejsadní“ hospodě. Nově vystavěla na
zahradě hospody chalupu (r. 1674). R. 1657 složila urozená paní Anna Jakobina Malinová do důchodu ostatních 39 zlatých, a tak to místo pusté přidáno k
gruntu někdy Jana Milínského. R. 1674 Anna Jakobink Malinová koupila tuto
hospodu s gruntem Bučilovým s chalupou Němcovskou a Nečudovskou. R.
Milínský zpravodaj – 2018
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1686 Anna Jakobina Malinová hospodu spolu s gruntem Bučilovským prodala
vrchnosti, ale chalupu v rynku milínském sobě vyhradila. Další majitelé: Matěj
Skočdoole (krejčí, člověk svobodný - viz čp. 3), Jan Skočdopole, Magdalena
Skočdopolová, Václav Skočdopole. Hospodu dále drží Josef Slavík, Josef a
Uršula Václavíkovi, Josef Haucha, František a Anna Kozelkovi, Matěj a Josefa
Müllerovi, František a Kateřina Kožíškovi, Josef a Pavlina Novákových, Josefa Nováková, provdaná Mládková a František Mládek. Dále nezletilé dcery
Mládkových (Marie a Miloslava), po r. 1914 František Mládek a Marie Mládková, Antonín a Anežka Jandových. V r. 1930 vloženo právo vlastnické Josefu
Koloveckému a Anně Kolovecké. Při dělení velkostatku milínského připadly
podle pozemkové knihy býv. panství milínského z r. 1781 k čp. 6 Josefa Slavíka např. tyto pozemky: pole a louka za budovou, pole pod Kojetínem, louka
„za bahny“, pole „ve skalách“, pole „pod Kolářovým pahorkem“, pole
„v ouvozích“, pole „za studnima“…
Pozn. U názvů pozemků je uvedeno, kolik měly vídeňských sáhů (sáh = 3,597
m2), uvádíme pro zajímavost - kvůli místním názvům.
Čp. 7 (ul. 11. května) - Grunt Holíkovský, později Machutovský
Jiří Holej po otci svém Janovi zůstává r. 1648 na gruntu zaplaceném. K chalupě patří 10 strychů polí, louka pod 2 fůry sena, kráva kostelní (zvaná Holíšek).
Gruntu se říká Holíkovský. Dalšími vlastníky: Jakub Holý, Matouš Holej. R.
1739 přijal chalupu Štěpán Machuta, jinak Holej, r. 1753 Matouš Holej řečený
Machuta. Od r. 1787 Jiří Machuta, dále Petr Machuta, Jan Machuta, Jakub a
Josefa Machutových. R.1821 koupil Matěj Obermann (za 720 zl.). Dále Vojtěch Melichar, Josef a Marie Melicharových, Matěj Edelštein. R. 1882 byl
grunt při exekuční dražbě vydražen od Leopolda Spitze. Právo vlastnické podle
trhové smlouvy přešlo na Josefa Kotta. Další vlastníci: Josef a Pavlína Zedníkových, Vilém Podhradský, Ludmila Plzáková, Jan Kiliánek. Podle smlouvy
trhové z r. 1931 vkládá se právo vlastnické manželům MUDr. Gustavu Váchovi a Marii Váchové. K tomuto gruntu patřilo již v r. 1781 (podle pozemkové
knihy) několik polí a luk (za budovou, „za bahnem“, pole „u božího kamene“,
pole „v Machačově“, pole u cesty k Ostrovu aj.
Čp. 8 (ul. 11. května) - Grunt Jíšovský
V 17. století drží grunt Šimon Jíša. R. 1625 zemřel, zanechal vdovu Dorotu a 3
syny, 2 dcery. Gruntu se ujal syn Martin Jíša r. 1630. Další majitelé: Šimon
Jíša, Martin Jíša. R. 1674 prodáno Jakubu Liškovi (za 80 kop grošů). Od r.
1722 se ujal gruntu Štěpán Smitka, po statku zvaný Jíša, dále Jakub Jíša, Štěpán Jíša. Dále syn Václav Smitka, ten dále postoupil zeťovi Janu Vlkovi. 1809
prodán grunt Pavlu Křížovi. R. 1818 koupil tento grunt Melichar Wittig, šlechtic ze Streitfeldu (za 19 tis. zlatých). Dále Juliana, šlechtična ze Streitfeldu,
Terezie Exeli koupila r. 1839. V tomto rodě zůstal grunt až do r. 1908, kdyse
stala vlastníkem Anežka Jankovská (choť štábního kapitána v.v.). K tomuto
gruntu patřily pole a louky např. „za humny“, louka „kamenitá“, ležící u dobříšských hranic u hájku, pole u hřbitovní louky, u Slivice, na Vranči, rybník,
pole v „Mousinách“ aj. V období 1. republiky sídlila v přízemí tohoto domu
posádka četnické stanice.
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc prosinec
Nedělí 2. prosince začalo čtyřtýdenní období adventu. Doba příprav na Vánoce, pro mnohé uhoněná a plná stresu, má ovšem
v křesťanském pojetí poněkud odlišnou náplň. Křesťanský advent
je přípravou na oslavy příchodu Ježíše jako malého dítěte do betlémských jeslí. Advent je počátkem celého liturgického roku –
tedy ročního cyklu církevního kalendáře. Začíná první adventní
nedělí na konci listopadu či začátku prosince (od svátku Narození
Páně 25. prosince se zpětně odpočítávají čtyři předchozí neděle) a končí
v předvečer slavnosti Narození Páně, tedy na Štědrý večer. Zahájení adventu
proběhlo v sobotu 1. prosince před Kulturním domem v Milíně. V programu
vystoupil se zpěvem vánočních písní a koled dětský pěvecký sbor Slivičáček a
pěvecký sbor KMBand tvořený zpěváky z Konětop, Milína a Buku, trio Jiřího
trnky, soubor Radost, Harmonion a Gentiana.
Zvláštností adventní doby jsou mše k poctě Panny Marie slavené v brzkých
ranních hodinách, při kterých se zpívají typické zpěvy – roráty. Jejich název
vznikl z prvních slov latinské antifony (zvolání), kterou tyto mše začínají.
Zpěv cituje ze starozákonní knihy proroka Izajáše a vyjadřuje prosbu, aby už
na zem z nebe sestoupil Vykupitel – Mesiáš. Rorátní mše se ve farním kostele
sv. Petra na Slivici konaly o sobotách 15. a 22. prosince.
V neděli 9. prosince vystoupil v kostele sv. Václava v Milíně na prvním
adventním koncertu vokálně-instrumentální soubor Musica Podberdensis.
V jeho podání zazněla hudba a zpěvy Jos. Suka, Georga F. Händela a dalších
autorů. Druhý vánoční koncert se zde uskutečnil následující neděli. V první
části dvojkoncertu vystoupily děti z milínské mateřské školky, v druhé části se
pak představil smíš. pěv. sbor Canta Vera působící při Waldorf. škole Příbram.
Bohoslužba, kterou na Štědrý večer začíná vlastní vánoční období (to trvá
až do první neděle po slavnosti Zjevení Páně – „Tří králů“), se konala od 16.30
hodin v kostele sv. Vavřince v Pečicích, od 20.00 hodin v kapli Ježíše Krista
Krále ve Smolotelích a o půlnoci v kostele sv. Petra na Slivici. Kostely byly
slavnostně vyzdobeny vánočními stromy s ozdobami. Strom, stromové dřevo
má i bohatou křesťanskou symboliku: Ježíš se narodil do dřevěných jeslí a zemřel na dřevěném kříži.
V úterý 25. prosince, na Boží hod vánoční, se konaly mše svaté v kostele
sv. Petra na Slivici a v kostele sv. Vavřince v Pečicích. Druhý svátek vánoční,
svátek sv. Štěpána, kterého církev chápe jako prvního mučedníka, který položil
život za křesťanskou víru, oslavili věřící ve středu 26. prosince v kostele sv.
Václava v Milíně.
Mše svaté v poslední den občanského roku ve svátek sv. Silvestra byly slouženy v kostele sv. Petra na Slivici a v kostele sv. Vavřince v Pečicích. Tyto
děkovné mše byly nejen poděkováním za uplynulý rok, ale i prosbou o Boží
pomoc do nového roku.
Za farnost Eliška Průchová
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Oslavili jsme Vánoce a Nový rok.
Užili jsme si několik dní volna a
děti se zase sešly ve školce. Přinášely nové hračky, které našly pod
stromečkem a vyprávěly své zážitky
z prázdnin. Hned 4. ledna se předškolní děti vypravily na charitativní
akci, na Tříkrálovou sbírku. Bylo
konečně krásné zimní počasí a dětem to v kostýmech Tří králů moc
slušelo. Do kasiček vybraly od oslovených lidí nějaké peníze pro potřebné a popřály všem do nového
roku štěstí a zdraví. Další lednové
dny přinášely nadílky sněhových
vloček a tak si děti užívaly bobování a her ve sněhu. 16. ledna přišla za dětmi paní knihovnice se zajímavými
knížkami, ze kterých dětem část přečetla, rozdala jim malé úkoly a pozvala je i
s rodiči do knihovny. Tato setkání budou probíhat jednou měsíčně až do konce
školního roku. 24. 1. přijelo do školky Divadlo Zuzany Fricové s pohádkou
Jak kašpárek zachránil princeznu a nejstarší děti se pečlivě připravují na Zápis
nanečisto, který pro ně připravila ZŠ Milín.
Za MŠ Milín Marie Znamenáková
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PLACENÁ INZERCE
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ÚNOR V KINĚ MILÍN

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz
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PLACENÁ INZERCE

Trápí Vás bolesti zad, hlavy, kloubů…?
Řešením je Dornova metoda, která dlouhodobě léčí bolesti zad, kloubů,
skoliozy, migrény, výhřezy plotének, tenisové lokty, vbočené palce,
patní ostruhy, neplodnost u žen…
Kontakt:
Certifikovaný terapeut Klára Novotná, tel. 732 838 485, Příbram.
https://dornova-metoda-plus-pribram.webnode.cz/

Prodej chovné drůběže fi Gallus 18. 2. 2019 12 h před KD Milín
Plakát na celý rok ke stažení na: www.milin.cz/zivot-v-obci/hlasenimistniho-rozhlasu/komercni-hlaseni

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
Uzávěrka březnového čísla: 19. února 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
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.
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