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Pozvání na výstavu v Centru volnočasových aktivit Milín
ČTĚTE:

Z OÚ: Z jednání rady, Zákaz podomního prodeje, Dotace na učebny a zahradu
Akce: Zápis dětí do MŠ, Sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu,
Výstava v CVA, Malování na chodníku, Pálení čarodějnic, Kniha ti sluší
Dění v obci: Beseda s Markou Míkovou, MŠ v knihovně, Vynášení Morany
Ze ZŠ: Sběrový týden, Raketa v družině
Kronikářovo okénko: Smutná neděle v r. 1945, Lípy svobody v Milíně
MŠ, STP, Farnost, Kino
Milínský zpravodaj – 2018

Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 17. 2. do 21. 3. 2018 se sešla obecní rada celkem 3x (19.2.,
12.3. a 19.3.). Předkládáme výběr z bodů jednání.
1. Rada schválila výsledky komise na přidělení bytu v č.p. 243.
2. Rada projednala a schválila znění Rámcových smluv na práce zednické, pokrývačské, opravy elektrického zařízení, vodoinstalatérské
a topenářské.
3. Rada dle § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. jmenovala velitele
SDH Konětopy a Stěžov.
4. Rada vzala na vědomí žádost o zřízení věcného břemene. Projedná
obecní zastupitelstvo.
5. Rada schválila výsledky komise na přidělení bytu v č.p. 255.
6. Rada projednala žádost nájemce bytu o snížení splátky na dluhu na
nájemném. Rada žádost schvaluje.
7. Rada projednala žádost nájemců bytu o podpronájem.
8. Rada vzala na vědomí hlášenku o volném bytu. č. 2, č.p. 223.
9. Rada projednala a schválila dodatky k dohodám o pracovní činnosti
s V. Kalíkem a s J. Fukou.
10. Rada projednala a schválila znění smlouvy o povolení vstupu na pozemky v souvislosti s výstavbou vodovodu na pozemky č. parc.
1312/3a 1312/6 k.ú. Milín. Rada projednala a schválila znění
smlouvy o dílo - výroba autobusové zastávky Slivice.
11. Rada projednala a schválila znění smlouvy na akci: Revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné.
12. Rada schválila kácení dřevin na základě zápisu komise životního
prostředí (ze dne 1. 3. 2018).
13. Rada schválila žádost pro odběr pitné vody na 30. 6. - 12. 8. 2018
pro letní tábor Stěžov za stejných podmínek jako v r. 2017.
14. Rada vzala na vědomí ohlášení hudební produkce 30. 4. 2018 - areál
benzinové pumpy Milín.
15. Rada vzala na vědomí protokol o kontrole Hasičského záchranného
sboru Střed. kraje - územní odbor Příbram. Výsledek: bez závad.
16. Rada vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Milín za rok 2017. Výsledek: bez závad.
17. Rada vzala na vědomí písemný materiál České asociace odpadového
hospodářství.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – duben 2018
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Sbírka na opravu milínského kostela
Na opravu kostela sv. Václava v Milíně je možno přispět buď v hotovosti ve všech kostelích naší farnosti nebo na transparentní účet:
4642809379/0800.
Po dobu opravy bude kostel pro veřejnost uzavřen. Bohoslužby
se konají v náhradních prostorách (na Slivici nebo v budově Centra volnočasových aktivit). Více informací o opravě bylo v minulém čísle
Zpravodaje. (K dispozici na www.milin.cz.)
Vážení spoluobčané,
dlouhou dobu jsem se setkával s nářky především spoluobčanů ve vyšším věku, které navštívil podomní obchodník, že podepsali nevýhodnou smlouvu na telefon, elektřinu nebo
cokoliv jiného. Leckdy se prodejci nepravdivě zaklínali i tím, že je jejich činnost se souhlasem obce. Aby těmto praktikám bylo zabráněno, schválila rada obce po konzultaci
v obecním zastupitelstvu tržní řád. Tento poměrně rozsáhlý dokument je celý k dispozici na stránkách www.milin.cz
(na Úřední desce v oddíle Obecní vyhlášky a nařízení, popř. zadejte do
vyhledávacího políčka vpravo nahoře). To, co se našeho problému týká zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Milín, je obsaženo
v článku 7). Pozor, za podomní nebo pochůzkový prodej se nedá považovat to, když konkrétně Vás navštíví prodejce poté, co si s Vámi
předem, např. telefonicky sjednal schůzku. Další ustanovení tržního
řádu by si měli prostudovat zejména trhovci a stánkoví prodejci. Během
jara budou u značek označujících obec instalovány vyobrazené dodatkové tabulky. Porušení zákazu podomního nebo pochůzkového prodeje,
hlaste na OÚ Milín (318 691 326). Prodejci budou z obce vykázáni.
Tržní řád a tudíž i zákaz pochůzkového a podomního prodeje se nevztahují na veřejné sbírky a akce pořádané nebo spolupořádané
Obcí Milín a jejími příspěvkovými organizacemi (zapojení školy
např. do akcí typu Rosnička, Světluška nebo Tříkrálová sbírka).
Za OÚ Milín Vladimír Vojáček
Milínský zpravodaj – 2018

3

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
Zápis dětí do MŠ Milín
Ředitelství Mateřské školy Milín Vás srdečně zve 4. května 2018 na
Den otevřených dveří. Tento den budou přijímány žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019. Rodiče i děti
budou mít možnost seznámit se s prostředím školy a naším výchovným
programem.
Při podávání žádosti předloží zákonný zástupce občanský průkaz
a rodný list dítěte. Potřebné tiskopisy obdržíte 4. května v MŠ.
Zápis bude probíhat v době:
10.30 hod. - 11.30 hod.
14.30 hod. - 16.00 hod.
Žádost mohou podat i rodiče, jejichž dítě nastoupí v průběhu
školního roku.
Jaroslava Humlová, ředitelka školy
Železná sobota
Sbor dobrovolných hasičů Milín bude provádět v pátek 13.
dubna 2018 (odpoledne) a v sobotu 14. dubna (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, příp. bude železného
odpadu větší množství, je možno požádat členy sboru o vynesení.
Sběr bude prováděn v Milíně, na Slivici, 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.
Milínský zpravodaj – duben 2018
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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).
Dále upozorňujeme určitý okruh spoluobčanů, že je zakázáno s odloženým odpadem jakkoli nakládat a manipulovat!
Časový harmonogram svozu: sobota 14. dubna 2018
Stěžov
Buk
Konětopy
Slivice
Rtišovice
Milín - Kojetín
Před OÚ
Homole
Kulturní dům
U garáží
Kamenná

9.00 - 9.15 (u požární zbrojnice)
9.25 - 9.35 (na návsi u sochy)
9.45 - 10.00 (u požární zbrojnice)
10.10 - 10.20 (před restaurací)
10.35 - 10.45 (na návsi)
10.55 - 11.05 (křižov. ulic Zahradní, Vrančická)
11.05 -11.15
11.15 - 11.25 (u staré školy)
11.25 - 11.35 (parkoviště před restaurací)
11.35 - 11.45 (prostor mimo silnice u AMK)
11.50 - 12.00 (na návsi u pošt. schránek)

V Milíně na stanovišti u garáží bude umístěn v pátek 13. dubna
od 13 do 18 hod a v sobotu 14. dubna 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
Jedle na hřišti pod družinou
V době, kdy čtete tento článek, jsou vysoké stromy možná již pokáceny,
příp. k tomu brzy dojde. Proč musely zmizet? Takto vysoké stromy dle
posouzení odborníků vůbec nepatří do obytných zón a už vůbec ne na
dětské hřiště. Z důvodu předejití možnému úrazu nebo poškození movitého majetku (stromy mají mělké kořeny, při vichřici by mohly popadat)
bylo se souhlasem komise životního prostředí rozhodnuto o jejich odstranění.
Milínský zpravodaj – 2018
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DOTACE NA UČEBNY A ŠKOLNÍ ZAHRADU
Jedna z 659
Vážení spoluobčané, několik slov na vysvětlení podivného nadpisu.
V únoru 2017 Obec Milín podala žádost do IROPu (Integrovaný operační program) o dotaci na realizaci projektu pod názvem ZŠ Milín – odborné učebny a školní zahrada. Obdobných žádostí, které měly za cíl
zkvalitnění infrastruktury pro učení a celoživotní vzdělávání, bylo v celé
republice podáno 659. Veškeré tyto projekty byly v objemu 7 miliard a
245 milionů. Bohužel k rozdělení bylo přibližně 2 a čtvrt miliardy korun. Náš projekt předpokládal investici v celkové hodnotě 37,468.566,Kč. 13 měsíců trvalo než IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj veškeré
žádosti zkontrolovaly, ohodnotily body a určily konečný výčet těch
úspěšných žadatelů.
Jednou ze 104
podpořených žádostí se stala naše žádost na začátku března tohoto roku.
Společně s 5. Základní školou v Příbrami jsme jediným úspěšným žadatelem v okrese Příbram. Uvedený projekt počítá s půdní vestavbou, kde
vznikne pět nových odborných učeben s potřebnými kabinety. Dojde
k rekonstrukci skleníků a obnovení učebny přírodopisu. Vybuduje se
výtah obsluhující přízemí až podkroví a dojde k rekonstrukci zahrady.
V celé škole bude instalována nová počítačová síť a zřízen nový přístupový systém do školní budovy (v dalších číslech MZ se vrátíme
k podrobnostem projektu). Tentokrát bych chtěl shrnout, díky komu bude do naší školy investováno 31,755.716,- Kč z fondů Evropské unie,
1,867.983,- Kč ze státního rozpočtu ČR a 3,735.966,- Kč z obecního
rozpočtu. Chtěl bych poděkovat paní Mgr. Janě Pižlové, se kterou jsme
společně již v roce 2011 dávali dohromady první projekt půdní vestavby, byť jsme tenkrát neuspěli ve středočeském fondu ROP. Po pěti letech se ukázalo, že máme v projektování z čeho vycházet a máme vybraného projektanta.
Poděkování patří stávajícímu řediteli školy Mgr. Pavlu Kopeckému. Po dvou měsících od nástupu do funkce totiž neviděl svou účast při
znovuvypracování žádosti a přepracování projektu jako komplikaci
v období jeho začátku řízení školy, ale naopak jako šanci posunout naší
školu v úrovni vybavení a možností vzdělávání dál a výš. Možná na zaMilínský zpravodaj – duben 2018
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čátku neočekával, že to bude pět měsíců schůzek, plánování
s projektanty, dotačním managementem, pedagogy a zástupci rodičů.
Poděkování patří i všem pedagogům, kteří definovali potřebnost vybavení jednotlivých učeben. Přepracování stavebního projektu podle nejnovějších požadavků na vytápění, rekuperaci, uživatelský komfort a doplnění projektu o třešničku na dortu, kterou se bude naše škola odlišovat
od ostatních (více v příštím čísle pan ředitel), zvládl projekční atelier
Aspira – Ing. Čestmír Kabátník a Jiří Peterka (z Milína). Dlouhodobě
využíváme dotačního poradenství od společnosti Erste Grantika Advisory, díky které jsme při získávání dotací za posledních pět let 100%
úspěšní. Poděkování patří zastupitelům, kteří tento záměr schválili. Poděkování patří Mgr. Karlu Křížkovi, se kterým jako s předsedou finančního výboru dojednáváme podmínky poskytnutí úvěru na profinancování
mimo jiné i této stavební akce. Za měsíc snad budou k dispozici bližší
informace o termínu realizace stavby. Původně jsme počítali s úplnou
realizací projektu v období léto – podzim tohoto roku. To by nám však
musel být oznámen výsledek přidělení dotace v původním termínu, což
bylo září roku 2017.
Vladimír Vojáček

AKCE V DUBNU
Výstava regionálních výtvarníků
V Centru volnočasových aktivit je nainstalována výstava výtvarnic
z Milína a okolí. Svá díla prezentuje Mgr. Danuše Vlčková a BcA. Eliška Reiterová. Zhlédnout obrazy, keramiku a tapisérie můžete v době
otevření knihovny až do 9. května 2018.
Malování na chodníku
Tradiční milínská akce se koná ve středu 4. dubna 2018 v dopoledních
hodinách v areálu CVA. Více informací na plakátech.
Pálení čarodějnic
Pochod čarodějnic bude startovat opět od Centra volnočasových aktivit
Milín v pondělí 30. dubna 2018. Poletíme společně na kojetínský vrch.
Cestou splníme různé čarodějnické úkoly a kolem 21. hodiny bude jedna z nás upálena na hranici. Doufejme, že ta slaměná, kterou poneseme
na tyči v průvodu…
Za CVA Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – 2018
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AKCE
Kniha ti sluší
Kampaň Kniha ti sluší proběhne v letošním roce od 23.
do 29. dubna 2018. Můžete společně s námi oslavit Světový (tý)den knihy a autorských práv.
Milínská knihovna se zaregistrovala na
www.knihatislusi.cz, kde můžete vidět aktuální přehled zapojených
knihkupectví a informace o různých akcích. Díky kampani proběhnou
v naší knihovně dvě besedy pro žáky 2. stupně ZŠ Milín.
V pondělí 23. dubna 2018 přijede do Milína spisovatel a výtvarník Jiří Walker Procházka se svým pořadem „Průlet fantastickými
světy“. Část žáků školy bude v té době ve Skotsku, zbývající žáci se
tedy do světa dostanou díky besedě alespoň ve své fantazii.
Více o kampani
Svaz českých knihkupců a nakladatelů pod sloganem Kniha ti sluší
prezentuje knihu jako moderní, trendy předmět, který díky svému obsahu může být člověku společníkem ve všech životních situacích. Pro
všechny příznivce knížek a čtení je připraven dárek v podobě slevového kupónu na knihy, který bude v týdnu od 23. dubna uplatnitelný ve
všech knihkupectvích zapojených do kampaně. Ke stažení je na webových stránkách (viz výše).
Tváří letošního ročníku kampaně Kniha ti sluší se stal oblíbený
youtuber Kovy, který je sám autorem úspěšné knihy. „Čtení je pro mě
cestou úniku z reality, rozvíjení osobnosti, vzdělávání se nebo jednoduchým odreagováním,“ přibližuje Kovy svůj blízký vztah ke čtení a knihám.
Za knihovnu Dana Reiterová
Jarní turistické pochody
5. května 2018
8. května 2018
19. května 2018
26. května 2018

Po bývalé železniční dráze Tochovice-Solenice
Pešíkův pochod Komářov
Pochod Praha-Prčice
Pochod Milínskem

Bližší informace k místnímu pochodu budou uveřejněny v květnovém čísle Zpravodaje.
Jiří Trnka st.

Milínský zpravodaj – duben 2018
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se v dubnu
dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Marie Pilecká ze Stěžova,
Růžena Stočesová z Milína,
Libuše Jonáková z Milína,
Jitka Suchá z Milína,
Karel Křížek z Milína,
Alena Fialová z Buku,
Jiří Baštýř z Milína,
Josef Hora z Milína,
Milada Caisová z Milína
a František Syblík z Konětop.
Oslavencům přejeme pohodu nejen ve dnech svátečních, ale i v těch
všedních. Také nám dovolte popřát Vám mnoho důvodů k úsměvu a 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.
Omluva březnovým jubilantům:
Všem březnovým jubilantům, kterým v Českém rozhlase nebyla hrána písnička k jejich výročí, bude zahráno společně, a to v pátek 13. dubna 2018. Tímto
se všem oslavencům omlouvám a děkuji za pochopení.
Za obec Milín Jitka Jahodová

Vzpomínky
Dne 4. dubna 2018 uplynou dva roky od úmrtí tatínka a dědečka pana Karla
Rákosníka z Milína. S láskou stále vzpomíná celá rodina.
Za rodinu Hana Karbanová
Dne 29. dubna 2018 tomu bude již 15 let od úmrtí pana Josefa Toužimského z
Milína.
Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové Jirka a Martin
s rodinami.
Milínský zpravodaj – 2018
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DĚNÍ V OBCI
Beseda s Markou Míkovou
Hned po jarních prázdninách se
žáci 1. - 4. třídy zúčastnili besedy s touto všestrannou umělkyní
v milínské knihovně. Paní učitelky jihly, protože se tváří
v tvář setkaly s milovanou princeznou Růženkou, která je provázela jejich dětstvím, a to v
pohádce „Jak se budí princezny“. Děti se aktivně zapojily do
výběru čtených básniček, poznaly se s postavičkami Rochese a
Bžundy, a to přímo osobně, protože jim přišli povyprávět jeden ze svých příběhů. Hodinové povídání příjemně
utíkalo, paní autorka děti aktivně
zapojovala, představila jim své
knihy, povídala si s nimi o tom,
kde bere náměty, jak dlouho trvá
napsat knížku nebo jak se vybírají ilustrátoři. Své povídání obohatila také zpíváním i hraným příběhem s vlastními loutkami. Děti
navštěvující milínskou knihovnu
mají možnost si některé knížky
Marky Míkové i zapůjčit, proto
neváhejte a seznamte se s tvorbou
autorky – princezny blíže!
Jakub Hřebejk, 3.A

Jana Cingelová, ZŠ Milín

Poznámka:
Děkujeme obci Milín, že uhradila finanční náklady spojené s touto besedou.
Za knihovnu Dana Reiterová
MŠ v knihovně
V půlce března 2018 zavítala do knihovny milá (což o to, těch už jsme zažili
víc), hodně šikovná (tady už by se dalo počítat na prstech) a hlavně roztomile
nadšená (to je kombinace vzácná) návštěva. Ať nejsme nesnesitelně tajuplní,
prozradíme, že se jednalo o návštěvu dosti početnou, přesto hodně malou.
Dost! Byly to děti z milínské mateřské školy, přesněji předškoláci (třída MoMilínský zpravodaj – duben 2018
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týlků) a mladší děti (třída Broučků) kteří za námi přišli ve dvou skupinách
v rámci akce Březen měsíc čtenářů.
Toto setkání ale nebylo jen o
čtení a knížkách. Bylo to setkání hravé,
povídací i malinko vzdělávací. Je to
tak, my zákeřné knihovnice milínské
jsme pro děti připravily jednoduché
úkoly z pohádkové říše. Nejprve jsme
ověřily, jestli děti pohádky znají, zda
pohádky správně pojmenují (podle připravených kulis a kostýmů). A také,
jestli je dokážou převyprávět a sehrát
(to zejména děti z Motýlků). Nakonec
musely ještě přiřadit několik rekvizit
do těch správných „hnízd“.
Věřte, že s vlkem, Karkulkou,
Smolíčkem, Sněhurkou a trpaslíky utíkal čas neskutečně rychle, tudíž na samotné čtení zbylo času jen málo (jen u Broučků se dočkali pokračování pohádky o Sněhurce z knihy Jak to bylo dál). A jelikož byly výjimečně i paní
učitelky hodné a pohádek znalé , bylo to setkání velmi milé. Při loučení s
Motýlky ještě došlo na lehké počítání, abychom ověřili, zda si punc
„předškoláci“ tato třída vůbec zaslouží. Zaslouží!
Závěrem byli všichni pozváni na akci Malování na chodníku (4. dubna 2018 ).
Za knihovnu Jitka Jahodová a Dana Reiterová

Vynášení Morany

Letos podeváté, v r. 2010 jsme vynášeli Moranu z Milína poprvé. Vše bylo tehdy nové a každý následující rok se měnilo. Nová figurína Morany, jiná
„lepá děva“ nesoucí Moranu v průvodu, různí účastníci. Každý rok je Smrtná neděle jindy - v závislosti na
termínu Velikonoc. Letos (18. března) jsme měli
opravdu co vynášet! Za celých devět let jsme nikdy
neměli takovou souvislou vrstvu sněhu, a to jsme jednou vynášeli i dříve - již 14. března (2016). Zažili jsme
kolikrát chladno, zamrzlou nádrž, zbytky sněhu… ale
to, co bylo letos, je opravdu rekordní. Naopak nejtepleji jsme měli 25. 3. 2012 - to jsme šli v krátkých rukávech. Když už jsme u toho vzpomínání, předkládáme
Vám přehled dívek, které kdy šly v čele průvodu: M.
Švehlová (2010), Š. Holánková (2012), A. Vošmiková
(2013), Š. Růžičková a A. Farářová (2014), K. Pechanová (2015), K. Nováková (2016), P. Drážďanská
(2017) a letos měla tu čest Terezka Vošmiková. Chybí nám záznam z r. 2011.
Kdyby někdo věděl jméno oné „lepé děvy“, rádi bychom si jej do kroniky doplnili.
(Pokračování na další str.)
Milínský zpravodaj – 2018
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Nyní již k letošní akci: Opět jsme do programu zařadili soutěž o kulinářský výrobek. Poprvé to byla velikonoční nádivka, vloni jarní pomazánka a
letos došlo na bramborový salát. Sešlo se nám šest vzorků a autorem vítězné
byl Pavel Vošický.
Průběh akce byl tradiční, zahájili jsme před
knihovnou a průvodem došli k nádrži Bahno. Tam
jsme Moranu předali Václavu Kalíkovi, který coby
hasič může nejodpovědněji připálit Moranu v rozdělaném ohni. Hořící figuríny pak převzal Pavel
Vošický a vhodil na led v nádrži. Ostatní se pak
vehementně snažili Moranu pořádně zkoulovat.
Poté již došlo na zdobení líta, hraní různých her a
také jsme se zahřáli čajem a svařákem. Na závěr už
jsme se shlukli u ohýnku a opekli si vlastní uzeniny.
Přestože nás bylo poskrovnu (asi se nikomu nechtělo do zimy z tepla
domova), užili jsme si tuto hezkou akci dosyta (to doslova).
Děkujeme rodině Kalíkových za pohostinnost a přípravu ohně i nápojů, Terezce za odnos Morany a účastníkům za účast 
Za knihovnu Dana Reiterová

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Sluchová poradenství: další poradna je na Centru STP v Milíně připravena na
den 12. dubna 2018 od 13 hodin.
Rekondiční pobyty:
informace na tel.: 606 650 114. Je možnost se ještě přihlásit na pobyt do Sezimova Ústí od 28. 5. do 3. 6. 2018, cena 5 350 Kč.
Na pobyt do Bojnice od 2. 9. do 7. 9. 2018 se přijímají pouze náhradníci.
Zájezdy: Polsko dne 17. dubna 2018 – odjezd z Milína v 5.00 hodin.
Liberec dne 15. května 2018 - odjezd z Milína v 7.15 hodin.
Přijímají se pouze náhradníci z řad zájemců.
Poděkování patří paní Aleně Muzikové za zajištění zájezdu a vstupenek do
divadla ABC v Praze. Účastníci byli velmi spokojeni.
Je třeba upozornit všechny zájemce o příští zájezdy, aby se včas dostavili
k odjezdu nebo se v případě nutnosti odhlásili.
Pozvání: na DEN ZDRAVÍ, který pořádá Okresní organizace Příbram ve spolupráci se Senior pointem v Příbrami na bývalé 8. ZŠ, Žežická 193.
V nabídce je kromě kontroly cholesterolu a cukru také prodej medu a medoviny, kosmetických a léčebných prostředků, doplňkové výživy aj.
Za STP Magda Burianová
Milínský zpravodaj – duben 2018
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Sběrači pozor, blíží se duben!
Sběrová akce se bude konat v týdnu od 9. do 13. dubna 2018.
Sbírat a nosit do školy můžete papír, víčka od PET lahví, hliník, baterie, staré mobily, drobné elektrospotřebiče a tonery z tiskáren.
Papír, víčka od PET lahví a hliník vybíráme v garáži každý den od
pondělí do pátku od 7.00 do 7.30 hodin a v pondělí, úterý a čtvrtek také
od 13.00 do 15.00 hodin.
Baterie, staré mobily, drobné elektrospotřebiče a tonery z tiskáren
noste po celý týden do budovy školy.
Za ZŠ Hana Sladovníková a děti z ekotýmu

Divadlo v anglickém jazyce
Žáci osmé a deváté třídy naší školy navštívili ve čtvrtek 1. března 2018
představení anglického edukativního divadla Easy English Theatre
(London): „One Day in London“, které zachycuje jeden neobyčejný den
v životě obyčejného mladíka Chrise. Tento mladý muž se během dne
dostává do různých situací, které většinou vyústí v zábavné momenty.
Na pódiu nás bavili dva aktéři, kteří skvěle vyplnili celý prostor.
Všichni jsme společně s Chrisem prožili jeho jeden naprosto neuvěřitelný den. Během něj Chris potkal zajímavou dívku, pohovořil o počasí, špatně nakoupil, nevydařil se mu pracovní pohovor, dostal několikrát pokutu, přesto zůstal v pohodě a dobré náladě.
Díky mladým anglickým hercům získaly děti kontakt s rodilými
mluvčími. V představení byly četně používány hovorové anglické výrazy, které nejsou úplně známé z učebnic, ale jsou pro komunikaci v anglicky mluvících zemích nezbytné a jejich znalost je důležitá.
Hodinové představení nás všechny vtáhlo do děje a naučilo žáky
nemalé množství užitečných anglických výrazů.
Helena Rousová, ZŠ Milín
Milínský zpravodaj – 2018
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Veselé zoubky u prvňáků
Jako každý rok, tak i letos se naše škola zapojila do preventivního programu ,,Veselé zoubky“. Pro děti z prvních tříd byl v rámci třídního projektu
připraven program zaměřený na prevenci zubního kazu. Děti se hravou
formou učily, jak o zuby pečovat a jaké jsou zásady zdravého stravování.
Nechybělo ani zábavné tvoření a zdravé mlsání. Jako odměnu si každý
odnesl malý dárek, který pro nás připravila Dm-drogerie markt. Věřím,
že uvidím co nejvíce zářivých úsměvů s veselými zoubky.
Za ZŠ Jitka Vítková

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vyrážíme do vesmíru!
Zázraky se ještě dějí! Jáké? Že se
v dnešní uspěchané době najdou rodiče,
kteří jsou ochotní ve svém volném čase a
zdarma vyrobit něco nejen pro svoje, ale i
pro jiné děti. Takovým ochotným tatínkem je pan Matějík, otec jedné naší žačky.
Vyrobil pro děti ze Školní družiny při ZŠ
Milín kosmickou raketu.
V letošním školním roce probíhá
totiž ve družině celoroční projekt Cestovní kancelář Proxima. V prvním pololetí
školního roku prošly všechny děti
„náročným“ výcvikem fyzickým (v obratnosti) a vědomostním (znalosti o Zemi,
vesmíru a sluneční soustavě). V druhém
pololetí začínají naše výpravy za poznáním. Raketu využíváme každý den. Odpočítáváme, startujeme a přenášíme se do
vesmíru. Dětská fantazie je totiž bez hranic. A my máme to štěstí, že
jsme u toho. Takže Vám patří velké poděkování, pane Matějíku, nejen
od nás dospělých, ale i od 75 dětí naší školní družiny.
Za všechny vychovatelky Hana Toužimská
Milínský zpravodaj – duben 2018
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KRONIKÁŘOVO OKÉNKO
Smutná neděle - 29. duben 1945 v Milíně
Nelze nikdy zapomenout na to, co Milínští prožili v neděli 29. dubna 1945.
Hrůzu z bombardování, trosky domů, plameny a dým spálenišť nad městečkem, ležícím na historické dopravní stezce. Útěk Němců a jejich dočasný pobyt v obci - jako „Národní hosté“
se stal terčem vyřizování účtů spojeneckého letectva s válečným nepřítelem. (V té nedělní letecké bitvě
to byly civilní oběti i děti). Zraněni
byli i Milínští, když prchali před
náletem do úkrytu v lese...
Válka u nás skončila až
v Poslední bitvě 11. května 1945.
Ti, kdo válku prožili, jistě si tragéUražená věž kostela sv. Václava

dii těch dnů pamatují. Připomínky
válečných zážitků zachovaly Paměti kroniky a dobové fotografie.
Jiří Vostarek, kronikář Milína

Století naší republiky 1918 – 2018
Lípy svobody v Milíně
V Pamětech městečka Milín jsou připomínány významné okamžiky z památného roku vzniku Československé republiky, jak je prožívali naši předkové v Milíně před 100 lety. Již měsíc duben roku 1918 byl významným časem národního probuzení z konce světové války.
Památným se stal pro český národ 13. duben roku 1918. V Praze čeští
poslanci ústy spisovatele Aloise Jiráska složili přísahu s historickým prohlášením: „Český národ vytrvá, dokud nezvítězí - v duchu sebeurčení národů!“
Aby občané Milína nezapomněli na tento památný den roku 1918, rozhodli se ve výroční den 13. dubna 1919 uspořádat slavnost vysazení Lípy svobody. Obřad se uskutečnil pod záštitou milínské jednoty Sokol. Lípa byla vysazena na Homoli při cestě ke kostelu u kaple Sv. Jana Nepomuckého. Za hojné
účasti občanů a dětí milínské školy promluvil učitel V. Sperakus a památný
strom odevzdal do péče všeho občanstva obce s tím, že se tu budou vždy 28.
října scházet, aby duchem i srdcem zůstávali věrni proti nepřátelům vlasti.
(Pokračování na další straně.)
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V historii století naší
republiky náš národ
vzpomíná na události a
osudy, které v mnohém
měnily naší společnost a
životy občanů. V roce
2017 byla zveřejněna
výzva „Mapujeme lípy
republiky“. Autor výzvy
Aleš Rudl připomíná, že
výsadba historicky památných lip byla vždy
velkou
společenskou
událostí. Na výzvu jsme
se přihlásili i u nás v Milíně 1)) s připomínkou, že naši milínští vlastenci mají
zásluhu na Lípě svobody (1918-1919) na Homoli. Když národ prožíval osudné
dny po srpnu 1968, tak Milínští v naději zachování svobody vysadili Lípu svobody před budovou základní školy. Stalo se tak v den 50. výročí samostatnosti
našeho státu. V r. 1998 k 80. výročí vzniku republiky byla vysazena Lípa svobody před KD Milín - do základu vloženy pamětihodnosti a písemné doklady
doby. K třem památným stromům byly v tomto roce osazeny pamětní žulové
desky.
Lípa u KD po 20 letech stále roste (pamětní deska však zmizela), Lípa
u milínské školy byla poražena (pamětní deska zůstala). Historicky nejdelší
věk s námi prožívá lípa na Homoli, kterou v nedávné době postihl nepříjemný
zásah blesku2), ale stále s námi je a zasluhuje si úctu a péči v století naší státnosti.
Byl podán návrh, aby pro paměť nové generace z řad školní mládeže
bylo stoleté výročí čs. státnosti připomenuto novou „Lípou svobody“, která by
nahradila zmizelou lípu v areálu ZŠ.
Jiří Vostarek, kronikář Milína
Poznámky:
1)
2)

Knihovna nahlásila tuto lípu do databáze www.stromysvobody.cz
Kulový blesk zasáhl kapličku i lípu 13. července 2011.

Výzva z portálu Stromy svobody:
Vysaďte Strom svobody na svém pozemku, nebo na jiném se svolením jeho
vlastníka. Připojte se k hromadné výsadbě, která se koná u příležitosti
100. výročí vzniku republiky (27. 10. 2018). První stovce zájemců darujeme
zapěstovanou vzrostlou lípu srdčitou. Stromy můžete vysadit na vlastní náklady, nebo si založit crowdfundingovou sbírku a díky ní finance získat. Plánovanou výsadbu přihlásíte kliknutím na Přidat výsadbu a vyplněním formuláře
(www.stromysvobody.cz).
Za knihovnu Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – duben 2018
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc únor 2018
2. února, na Hromnice, se slaví dle církevního kalendáře svátek
Uvedení Páně do chrámu. Uvádění matky do chrámu se stalo i
křesťanským obřadem. Žena, která porodila dítě, byla po šest týdnů
považována za nečistou a platila pro ni řada zákazů, včetně návštěvy kostela. Když její šestinedělí skončilo, šla v doprovodu žen
do kostela k „úvodu“, očištění a poděkovat Bohu za narození dítěte.
Za modliteb klečící matky a zúčastněných žen provedl kněz
s novorozencem na rukou před oltářem obřad jeho obětování Bohu.
Evangelista Lukáš píše, kterak Maria a Josef po uplynutí dnů jejich očišťování
přinesli podle zákona Mojžíšova Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili
před Hospodina. Během obřadu se setkali se dvěma proroky, Simeonem a Annou, kteří v dítěti poznali Mesiáše a zjevili rodičům plný význam Ježíšova narození (Ježíš je světlem národů). Na památku této události se v kostelech žehná
světlo a světí voskové svíce. Hořící svíce má význam symbolu Krista jako
„světla národů“. Svíčky posvěcené toho dne lidé užívali doma jako ochranného
prostředku proti blesku, běžně provázenému s hromem. V tento den byly požehnány svíce-hromničky při bohoslužbách v kostele sv. Vavřince v Pečicích a
v kostele sv. Petra na Slivici.
Svátek svatého Blažeje, patřícího mezi čtrnáct pomocníků (onemocnění hrdla,
domácí zvířata), si věřící připomněli dne 3. února mší svatou v kostele sv. Petra
na Slivici, při níž Otec Ján udělil Svatoblažejské požehnání.
Při nedělní mši svaté dne 4. února v kostele sv. Václava v Milíně složila slib a
převzala mandát nová členka farní ekonomické rady paní Marie Vondrášková.
Bude mít na starost především agendu generální opravy tohoto kostela.
Zatímco loňský rok byl označován jako rok Panny Marie Fatimské, letošní
rok patří Panně Marii Lurdské. V roce 1858, tedy před 160 lety, se v Lurdech
zjevovala Panna Maria mladé Bernardettě Soubirousové, a to od 11. února do 16.
července celkem osmnáctkrát. Místem zjevení byl výklenek skalního útvaru nazývaného Massabielle. Bernardetta byla v roce 1925 blahořečena, o osm let později prohlášena za svatou. Zjevení Panny Marie v Lurdech je jedním z deseti
zjevení, které označila katolická církev za neodporující víře.
Popeleční středou 14. února začala postní doba, čtyřicetidenní období, které
vrcholí velikonočním třídenním, památkou umučení, smrti a vzkříšení Páně. Při
mši svaté v kostele sv. Vavřince v Pečicích a v kostele sv. Petra na Slivici byl
věřícím udělen popelec. V tento den se jim na čelo uděluje znamení kříže popelem s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“, nebo „Obraťte se a
věřte evangeliu“. Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání
zříci se zlého jednání a hříchu. Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tím naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy
špatný život, své nepravosti, zlé jednání a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit
s nadějí, že Bůh mu odpustí.
V pondělí 19. února se konalo další setkání farní ekonomické rady, jehož
nosným tématem opět byla generální oprava kostela sv. Václava v Milíně. Rada
se bude, až do odvolání, scházet každý měsíc.
Za farnost Eliška Průchová
Milínský zpravodaj – duben 2018
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DUBEN DUBEN 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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PLACENÁ INZERCE

Hornické muzeum přijme hlídače
Hornické muzeum Příbram přijme do pracovního poměru pracovníka na
pozici hlídač - údržbář na pracoviště Uranový důl Bytíz.
Bližší informace: Milan Karda, tel.: 318 626 307, linka 54
karda-m@muzeum-pribram.cz
Osobní zprávy - řádkové (do 5 řádků) ZDARMA
Ceny včetně DPH.
Inzerce - pouze text (do 5 řádků)
60 Kč typ A
Inzerce - grafika a text v rámečku
1/4 str. A5
240 Kč typ B
1/2 str. A5
360 Kč typ C
1 str. A5
600 Kč typ D
Platby a další informace v knihovně, telefon a e-mail viz níže.

Milínský zpravodaj vychází vždy nejpozději do 2. prac. dne v měsíci, 11x ročně
Jako periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad).
Sazba: D. Reiterová, korektura textu: Mgr. J. Trnka, D. Reiterová, tiskne: Mgr. J. Pižl
Foto na titulní straně: archiv knihovny
Uzávěrka květnového čísla: pátek 20. dubna 2018
Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín
a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce.
Tel. 318 691 414, 737 076 639, E-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz
Cena 11 Kč, barevný 17 Kč
Elektronicky zveřejňováno na www.milin.cz - v menu Život v obci.
Příspěvky zasílejte do redakce v elektronické podobě. Jejich zveřejnění není
vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah,
příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.
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