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Dění v obci: Malování na chodníku, Beseda s J. W. Procházkou, Knihovnické
ocenění
Post Bellum - Naši sousedé: osobnost Josef Hora
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Kronikářovo okénko: Milín v událostech května 1945
Příměstské tábory na Podbrdsku
MŠ, STP, Farnost, Kino
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Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 22. 3. do 20. 4. 2018 se sešla obecní rada celkem 3x (9., 11. a
16.4.). Předkládáme výběr z bodů jednání.




















Rada schválila žádost nájemců z bytu v čp. 224 a 210 o splátkový
kalendář na dluhu na nájemném.
Rada schválila žádost o přechod nájmu bytu ve Školní 246 na jiného
nájemce.
Rada projednala žádost nájemce bytu v čp. 206 o rekonstrukci koupelny. Rada schvaluje rekonstrukci dle schválených pravidel pro rekonstrukci bytů.
Rada schválila prodloužení pracovní smlouvy pro zaměstnance obce
do 31. 1. 2019.
Rada schválila konání svatebních obřadů na jiném vhodném místě:
2. 6., 25. 8. a 29. 9. 2018, dále v jiné termíny (než jsou předem
schválené zastupitelstvem): 13. 8. a 6. 9. 2018.
Rada schválila cenovou nabídku f. ARBOSANA na ošetření dvou
ks lip.
Rada projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci: stavba kabelového vedení k č. p. 148, k. ú. Rtišovice. Rada souhlasí za
podmínky uvedení komunikace do původního stavu.
Rada vzala na vědomí žádosti o odkup a pronájem pozemků. Rada
projedná na místě samém.
Rada rozhodla podat žádost o umístění dopravního zrcadla na komunikaci v Kamenné a v ulici 11. května Milín.
Rada vzala na vědomí žádosti o navýšení rozpočtu. Projedná obecní
zastupitelstvo.
Rada schválila platový výměr vedoucí Školní jídelny Milín dle zákona č. 262/2006 Sb.
Rada projednala studii pro výstavbu prodejny vysílaček v areálu
Motocentra Milín. Rada požaduje stavbu se sedlovou střechou.
Rada rozhodla svolat na 16. 4. 2018 schůzku ohledně dopravní situace na Buku u rybníka Jankovák - v majetku rybářů.
Rada projednala a schválila žádost nájemkyně bytu v čp. 240 o směnu bytu s nájemkyní bytu v čp. 228.
Rada vzala na vědomí žádost nájemkyně bytu o splátkový kalendář.
Projedná obecní zastupitelstvo.
Rada projednala žádost nájemkyně nebyt. prostorů v čp. 165 o prodloužení nájemní smlouvy (dvě místnosti o velikosti 20 m2). Rada
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schvaluje pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Rada projednala a schválila znění smluv o zřízení věcného břemene a smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ŘSD ČR. Rada pověřuje starostu podpisem smluv.
Rada schválila povolení k vjezdu k rybníku Jankovák pro jednu
osobu od 10. 4. 2018 do 31. 12. 2018.
Rada vzala na vědomí protokol o kontrole České inspekce životního prostředí - kontrola hospodaření v obecních lesích. Výsledek:
bez závad.
Rada schválila přidělení bytu dle schválených zásad. Byt č. 2, Školní 240.
Rada projednala dvě cenové nabídky na výspravy výtluků na místních komunikacích. Nabídka f. Staler spol. Byla vybrána na základě
ceny.
Rada schválila žádost nájemce bytu v čp. 250 o přechod nájmu na
jiného nájemce.
Rada projednala a schválila znění smlouvy na sběrné místo s firmou EKOLAP. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada vzala na vědomí uzavření MŠ Milín o hlavních prázdninách.
Rada za účasti občanů osady Buk, ČRS Praha, ČRS Milín projednala možnosti parkování u rybníka Jankovák. Občané Buku si nepřejí budovat parkové stání u rybníka a požadují řešení parkovaní
mimo obec na vhodném místě.
Rada projednala žádost o odkup části obecního pozemku v Kamenné. Projedná obecní zastupitelstvo.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová

Nabídka pro „malíře - vandala“
Opět se na veřejném majetku objevilo několik „maleb“ místních
amatérských „mazalů“, čímž byla způsobena škoda, která je třeba hradit
z obecního rozpočtu.
Pokud se někdo cítí být natolik nadaný, že by zvládl udělat kvalitní nástěnné malby, může se přihlásit na radnici. Budeme uvažovat o
vybudování zdi určené speciálně pro tyto účely. Ovšem ještě předtím
budeme požadovat úhradu vzniklých škod.
Vyzýváme občany, aby byli všímaví a nenechali si okolí hyzdit
nevzhlednými kresbami.
Za obec starosta Pavel Nekl
Milínský zpravodaj – 2018
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se
v květnu dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Lenka Strnadová z Milína,
Růžena Kratochvílová z Milína,
Anna Kopejtková z Milína,
Marie Fišerová z Milína,
Zdeňka Nováková z Milína,
Marta Vondrášková z Milína
a Magdalena Hauserová 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
Prodej řezaných květin
Ke Dni matek budeme prodávat v neděli 13. května 2018 od 9.00 do
11.00 hod řezané květiny - na vrátnici (vchod) ZŠ Milín.
Možno též předem objednat u zahradnice paní Šafránkové ve škole.
Vzpomínka
Smutná je vzpomínka na toho, kdo už s námi není. Dne 23. května uplyne již 7 let, co od nás náhle navždy odešel pan Vlastimil Burian.
Děkujeme, že vzpomínáte s námi.
Manželka Magda a rodina Vostarkova z Milína.
Milínský zpravodaj – květen 2018
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CHYSTANÉ AKCE
Co se bude dít v milínské ZUŠ J. J. Ryby v květnu?
 Ve středu 9. května 2018 od 17 hodin vystoupí v KD Milín pod vedením

Báry Zaciosové tanečnice a tanečníci z naší milínské pobočky,

 ve středu 16. května 2018 od 16.30 hodin v přízemí ZŠ Milín proběhne

poslední jarní „Třídní přehrávka“,

 v úterý 22. května 2018 bychom Vás rádi pozvali na „Hudební odpoled-

ne“, které pořádáme v milínském KD od 16.30 hodin,

 v úterý 29. května 2018 se koná vystoupení žáků hudebních dílen, kteří

předvedou hudební pásmo s názvem „Jak zní Jaro“. Kde? V sálku ZŠ
Milín od 16.00 hodin.
 Květnové akce naší ZUŠ završuje ve čtvrtek 31. května 2018 od 17.30
hodin vernisáž ve 2. patře Centra volnočasových aktivit Milín, která je zahájením výstavy „Náš svět“. Bude to výstava prací absolventů výtvarného
oboru a potrvá do 25. 6. (možná i do konce července).
Věříme, že si z naší nabídky vyberete. Budeme se těšit na shledání s Vámi.
Za žáky a učitele milínské pobočky Věra Obdržalová

Český den proti rakovině
Liga proti rakovině Praha pořádá tradiční veřejnou sbírku (22. ročník), která je
v Milíně a okolí také známá pod názvem Květinový den. Na koordinaci akce se
podílí Knihovna Dr. E. Bořického Milín a dobrovolníci budou z řad žáků milínské základní školy.
Sbírka se koná ve středu 16. května 2018 a ústřední téma je prevence
nádorů tlustého střeva a konečníku. V ulicích Milína budou v tento den chodit dobrovolníci ve žlutých, výrazně označených tričkách s pokladními vaky,
kam budete moct vložit svůj příspěvek. Jeden vak bude po celý den umístěn i
v milínské knihovně.
Kytičky (měsíček lékařský) s vínovou stužkou mají opět min. hodnotu
- 20 Kč. Každý, kdo si koupí kytičku, obdrží leták s informacemi o rizikových
faktorech, ale především informace o možnostech jejich prevence. Téma nádorů tlustého střeva je do sbírky zařazeno opakovaně, jelikož výskyt tohoto onemocnění je stále výrazně vysoký.
Získané finanční prostředky poputují na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkum a vybavení onkologických center. Přispívat také můžete na sbírkový účet Českého dne proti rakovině 2018 číslo: 65 000 65/0300, je
možné přispívat až do 30. 11. 2018.
Věříme, že i když je příspěvek dobrovolný, k celonárodní sbírce se
připojíte i Vy. Děkujeme!
Za knihovnu Jitka Jahodová
Milínský zpravodaj – 2018
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CHYSTANÉ AKCE
Připomínka bitvy u Slivice
Pietní akt u Památníku Vítězství, prezentace historické a soudobé vojenské
techniky, dynamická ukázka bojů na Příbramsku v r. 1945.
Program v sobotu 12. května 2018:
10:00 Výstava techniky, výzbroje a výstroje Armády ČR. Statická ukázka
techniky a hasičského vybavení. Statická ukázka techniky, výzbroje a výstroje
klubů vojenské historie.
12:00 Pietní akt u Památníku Vítězství – čestná jednotka, zástupci organizátorů, veteráni války a další čestní hosté, fanfáry Souboru svatohorských trubačů
k slavnostnímu nástupu při položení věnců u Památníku Vítězství.
13:00–14:30 Připomínka poslední bitvy 2. světové války v Evropě – dynamická ukázka bojů na Příbramsku v r. 1945
14:45–15:00 Dynamická ukázka činnosti 13. dělostřeleckého pluku Jince
15:15–15:30 Dynamická ukázka činnosti HZS Středočeského kraje
15:45–16:00 Dynamická ukázka Policie ČR
Prodej militarií a dalších předmětů s vojenskou tematikou. Stánkový prodej s
občerstvením po celý den. Vstup zdarma, parkovné 50 Kč.
Pořadatelé:
Armáda ČR, Obec Milín, Město Příbram, Hornické muzeum Příbram, kluby
vojenské historie, ve spolupráci s Policií ČR, HZS Středočeského kraje a Českým svazem bojovníků za svobodu.

Hasičské závody
První kolo v požárním sportu se uskuteční v sobotu 19. května 2018. Pořádá
SDH Milín. Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

29. ročník Pochodu Milínskem
Akce se uskuteční v sobotu 26. května 2018 tradičně v rozmezí od 7.30 do
8.30 hodin před budovou ZŠ Milín. Dětská trasa (necelých 10 km) povede kolem tří rybníků do Radětic, k bývalému mlýnu Kotalík, do Rtišovic a do cíle.
Delší trasa (pouhých 15 km) povede navíc přes Buk, Palivo a Stržený rybník.
Kontroly budou vyznačeny na startu. Ve Rtišovicích bude opět možnost prohlídky místního skanzenu a zároveň možnost občerstvení (klobásy, limo, pivo). Těšíme se na Vaši účast.
Jiří Trnka st.
Milínský zpravodaj – květen 2018
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Pohádkový les - výzva
Pořadatelé tradiční akce Pohádkový les Milín vyzývají zájemce o aktivní účast na stanovištích v sobotu 16. června 2018 (start od 14 do 16 h
v areálu MŠ Milín), aby se ohlásili v knihovně (e-mail: knihovnamilin.cz).
Schůzka organizátorů a účinkujících bude ve čtvrtek 10. května
od 17 hodin v budově CVA Milín (případně po individuální domluvě jindy).

DĚNÍ V OBCI
Malování na chodníku 2018
V prosluněnou středu 4. dubna 2018 se konala tradiční akce Malování na chodníku. Není to jen veselá jarní
akce, ale zejména oslava Mezinárodního dne dětské knihy
(připomínáme si narození autora
pohádek H. Ch. Andersena - 2. 4.
1805). Letošnímu ročníku (22.)
počasí velice přálo, a tak se
všichni zúčastnění mohli kromě
realizování svých výtvarných
fantazií i opálit.
Barevné křídy byly pro všechny
výtvarníky připraveny už od ranních hodin. V dopoledních hodinách se jich chopily děti z mateřské školy a odpoledne
náhodní kolemjdoucí a také početná výprava ze školní družiny. Na děti
z prvního stupně základní školy jsme sice
mysleli, ale pozvánka pro ně se někam
zatoulala (zařádil počítačový šotek). Věříme, že za rok se to povede lépe.
Chodník před milínskou knihovnou byl v podvečer zářivě barevný a ještě další dny byli návštěvníci zahrady
vítáni zajíčky, čápy, auty, domečky…
Za knihovnu Daniela Toužimská
Milínský zpravodaj – 2018
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DĚNÍ V OBCI
Beseda v rámci kampaně Kniha ti sluší
V minulém čísle Zpravodaje jsme psali, že se naše knihovna
zapojila do kampaně Kniha ti sluší.
Díky tomu jsme měli možnost
uspořádat zdarma besedu s vybraným spisovatelem.
V pondělí 23. dubna 2018
přijel pan Jiří Walker Procházka,
spisovatel sci-fi, fantasy a detektivních knih se svým programem Průlet fantastickými světy. Jelikož píše
více pro mládež, byli na dvě besedy pozváni žáci 2. stupně ZŠ Milín.
Pan Procházka je svérázný člověk, který vtipným způsobem dokázal
oslovit i takové děti, které jindy nevydrží poslouchat. Kdyby se tak povedlo,
aby alespoň někteří ze zúčastněných zkusili zařadit do svého volného času i
občasnou četbu, bylo by to opravdu fantastické!
Za knihovnu Dana Reiterová

Ocenění středočeských knihovníků
Středočeská pobočka Svazu knihovníků a informačních pracovníků udělila dne 11. dubna
2018 na svém zasedání ocenění několika dlouholetým knihovnicím za jejich aktivní přístup
k práci a zároveň bylo uděleno i jedno ocenění
určené mladým a začínajícím knihovníkům,
popř. i za nějaký významný pracovní počin. Vedoucí milínské knihovny nominovala svoji kolegyni Danielu Toužimskou, která nastoupila do knihovny v
lednu loňského roku. Kromě toho, že se velmi rychle zapracovala, podařilo se
jí zrealizovat již několik let starý nápad na vytvoření „medailonků“ oblíbených
autorů.
Jelikož návrh porotu velmi zaujal, dostala naše kolegyně ocenění s názvem Papilio Bibliothecalis 2018 . Zároveň bylo středočeským knihovnám
nabídnuto, že si mohou celou databázi nechat od nás elektronicky poslat a využít ve své knihovně. O tuto možnost již projevila zájem knihovna v Poděbradech.
Můžete se přijít podívat do přízemí knihovny, jak takové medailonky
vypadají…
Za Knihovnu Dr. E. Bořického Milín Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – květen 2018
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Sluchová poradenství:
Další poradna je na Centru STP v Milíně připravena na den 17. května 2018
od 13 hodin.
Sociální poradenství:
na Centru STP, Václavská 261 a lze i nepřetržitě na telefonu: 606 650 114.
Rekondiční pobyty:
Informace na tel.: 606 650 114. Je možnost se ještě přihlásit na pobyt do Soběšic na Šumavě na 10 dnů: od 4. 8. do 13. 8. 2018, cena 6 800,- Kč.
Zájezdy:
Liberec dne 15. května 2018 - odjezd z Milína v 7.15 hodin.
Své dovednosti mohou zájemci zúročit v Klubu seniorů, který se pravidelně
schází každé úterý v Centru STP v Milíně.
Jejich krásné výrobky jste mohli zhlédnout
mimo jiné i na velikonoční výstavě. Děkujeme za uspořádání výstavy členkám organizace pod vedením paní Jany Bubeníkové.
Chcete-li více poznat okolí Milína a
Příbrami, připojte se k naší skupině seniorů,
která se zabývá tréninkem a motorikou
chůze. Výlety do okolí se uskutečňují vždy ve středu. Poděkování patří paní
Janě Uhrmannové za organizační zajišťování cvičení žen, které úspěšně vedla
paní Táňa Holá celkem v 10 lekcích za účasti 156 klientů.
Zde je na místě vyjádřit poděkování vedení ZŠ Milín za pronájem salonku v tělocvičně.
Pěvecký sbor Radost pod
vedením paní Marie Vondráškové
pokračuje ve svých pravidelných
zkouškách každý čtvrtek v předsálí
kina v Milíně.
V současné době přijímá
soubor do svých řad nové zájemce o
sborové zpívání. Připravujeme se na
květnová vystoupení v domovech s
pečovatelskou službou v regionu.
Výbor organizace přeje všem krásné květnové dny.
Za výbor STP Magda Burianová
Milínský zpravodaj – 2018
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Milínská hvězdárna
Vážení čtenáři Milínského zpravodaje,
název tohoto příspěvku skutečně není z rubriky sci-fi, ale realita, kterou brzy
zažijeme. Jak již víte z minulého čísla, obec Milín uspěla v žádosti o dotaci na
zkvalitnění podmínek vzdělávání v naší základní škole. Z této dotace bude kromě nových odborných učeben, kabinetů, skleníku s přírodovědnou učebnou a
komplexní úpravy školní zahrady hrazeno také vybudování hvězdárny na tělese původního komína školy.
Jistě se vkrádá otázka, k čemu potřebuje základní škola hvězdárnu. A
odpověď je nasnadě – aby dala našim žákům možnost zažít úžas nad krásou
objevování vesmíru. A není takové stavby jen pro cca 230 žáků školy škoda?
Samozřejmě, hvězdárna bude sloužit široké veřejnosti.
Až budou veškeré práce v roce 2019 zdárně dokončeny, budou na vás
v kupoli čekat dalekohledy pro pozorování noční oblohy i Slunce. Díky modernímu technickému vybavení bude možné na obloze dokonce vyhledávat zvolené objekty, v případě Slunce díky filtrům dalekohledu pozorovat jeho jednotlivé vrstvy, k tomu pozorování zachycovat výkonným fotoaparátem…
Vzpomínám si na ten slovy nepopsatelný pocit, když jsme
s projektantem v září 2016 navštívili hvězdárnu v Ondřejově, kde jsme byli
tzv. „na rozumech“ a nechali si panem Pavlem Suchanem z Astronomického
ústavu AV ČR doporučit, jak by taková hvězdárna v Milíně mohla vypadat,
jaké technické vybavení by bylo vhodné pro naše podmínky a vůbec, na co je
třeba při stavbě hvězdárny myslet. V sídle Ústavu na Spořilově jsme pak obhlédli současné možnosti vybavení hvězdáren. Několik hodin strávených
s odborníkem z největších, přitom vystupujícím velmi skromně, a obklopeni
přístroji, které nás nechávají nahlédnout do vzdálených světů, v nás zanechalo
hluboký dojem.
Cestu zpět do Milína jsme s projektantem vnímali jako návrat
z mystických výšin zpět do pozemské všední reality. Neumím vyjádřit, jak
moc se těším na okamžik, kdy do těchto výšin budeme stoupat přímo na půdě
Základní školy v Milíně.
Pavel Kopecký, ředitel školy

Okresní kolo biologické olympiády
Chceme se s Vámi podělit o velký úspěch našich žáků
v okresním kole biologické olympiády. Na 1. místě se umístil žák ze 6. třídy Adam Černý a na 3. místě žákyně ze 7.
třídy Raimonda Veselá. Ještě dvě žákyně ze 6. a 7. třídy
obsadily 13. a 15. místo. Všem zúčastněným moc blahopřejeme a oběma postupujícím do krajského kola, které se
uskuteční v květnu v Mělníku, přejeme hodně úspěchů.
Hana Sladovníková
Milínský zpravodaj – květen 2018
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Projektový den Itálie – 10. dubna
Ku příležitosti 100. výročí konce 1. světové války
a 10 let partnerství obce Milín s Valle di Ledro
započala milínská škola dlouholetý školní projekt,
kterým chceme utužit vztahy s tamní školou a
potomky lidí, kteří byli vysídleni z tohoto údolí, ze
svých domovů během 1. světové války. Vše se
odehrálo na základě nečekaného rozkazu z 22.
května 1915, kdy bylo ze dne na den více než
3000 osob z celkového počtu 4700 obyvatel dopraveno do Čech. Z původně oznámeného jedno až třítýdenního pobytu v Čechách se
nakonec staly tři roky. Mnozí žili zde v Milíně.
Děti a jejich učitelé se tento den věnovali různým italským tématům od všeobecných informací o Itálii, památkách, svátcích, osobnostech, historii, sportu, až po
italskou kuchyň, kdy si děti samy s paní učitelkou upekly pizzu nebo vytvořily ze třídy
restauraci s italskými dobrotami a kávou, kde nás pohostily. Devátá třída nám předvedla úžasnou přehlídku italské módy věhlasných jmen jako je Versace apod. To vše bylo
obohaceno informacemi o partnerské oblasti Valle di Ledro. Doufáme, že i další ročníky budou tak úspěšné jako ten letošní.
Helena Rousová, učitelka anglického jazyka

Badatelský víkend
Od pátku 13. dubna do pondělí 16. dubna 2018 proběhl na Šumavě v Nových
Hutích akční týden s žáky 3. a 7. třídy ZŠ Milín. Z důvodu nedostatku místa
v tomto čísle zveřejňujeme pouze část „Badatelského deníku“. Jeho celý obsah
můžete najít na http://www.milin.cz/zivot-v-obci/milinsky-zpravodaj/ - pod
položkou: Co se nevešlo do Zpravodaje.
pátek 13. dubna
Je 16 hodin - sedmáci a děti ze
3.B odjíždějí na Šumavu. Naučí
se, jak přežít v přírodě. Jaké to
bude? Už večer se vydávají na
cestu do neznáma. Najednou
jsou v lese a stmívá se. Kde to
jsme? Jak přenocujeme? A už
týmy smíchané ze sedmáků a
třeťáků začínají stavět lesní
domky. Nakonec zjišťují, že nejsme tak daleko od hotelu, tak se
vydáváme na cestu. Je nás celkem 45, cesta je dlouhá asi 2,5 km a nesmíme
nikoho ztratit. Jak to uděláme? Všichni se semkli k sobě a jdeme. Zdárně
všichni došli, zalehli do postýlek a usnuli…
Jana Pižlová a tým dospěláků a dětí
Milínský zpravodaj – 2018
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ZE ŠKOLY, DRUŽINY a MŠ
Velikonoční tvoření v hornickém domečku
V úterý 27.3. děti z prvních tříd navštívili jednu z expozic Hornického muzea
Příbram na Březových Horách s názvem Velikonoce v hornickém domku.
Vlastnoručně si vyzkoušeli pečení jidášů, zdobení kraslic nejrůznějšími technikami, zdobení perníčků, výrobu korálkových či textilních ozdob a samozřejmě
i pletení pomlázek. Strávili jsme společně příjemně provoněné chvíle.
Jitka Vítková s prvňáčky

Velikonoční slavnost ve školní družině
• tvořily děti, mamky, tátové i babičky
• vyrábělo se ve 12 výtvarných dílnách
• u každé dílny byli pomocníci – žáci z 2. stupně ZŠ
• selo se osení
• pomlázky pomáhali plést dva Vojtové – Kraus a Paták
• dobroty ve velikonoční kavárně všem moc chutnaly –
připravily je učitelky ZŠ a paní účetní
• badatelský tým žáků předvedl celkem třikrát badatelský
pokus Vejce v úzkých
• divadlo přijelo s
hodinovým zpožděním, ale stálo za to: pohádku se dvěma
herci a jejich marionetami vidělo 50 diváků
• nikomu se nechtělo domů
• celou akci provázela pohoda a skvělá
nálada!
Tým školní družiny

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V první řadě se chci omluvit za opomenutí zařazení dubnového příspěvku, který nám MŠ Milín včas zaslala. Uveřejňujeme tedy se zpožděním a zároveň i
zveřejňujeme článek na květen - na vedlejší straně.
Za redakci MZ Dana Reiterová
Dubnový příspěvek
Březen je měsícem knihy a tak nás již koncem února navštívily paní knihovnice, aby děti jednotlivých tříd seznámily s novými knihami. Vyzvedly si pohádkové úkoly, které děti pravidelně dostávají, a pozvaly děti, aby s rodiči během
března navštívily místní knihovnu ke shlédnutí výjimečné expozice. Pro starší
Milínský zpravodaj – květen 2018
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děti ze tříd Broučků a Motýlů uspořádaly 14. 3. 2018 návštěvu knihovny s pohádkovými hrami a soutěžemi.
Zimní počasí nás ještě stále nechtělo opustit, a tak si děti i v březnu
užily bobování a následně bohužel i velké mrazy, které nám oblíbené vycházky
do přírody zkrátily. Přesto se objevilo i pár teplejších dní a s nimi děti našly na
krajích lesů chomáčky sněženek s prvními včelami. Ve třídách jsme s dětmi
přivolávali jaro veselými jarními verši a písničkami, opakovali si podle obrázků názvy prvních jarních květin a těšili se, až některé z nich v zahrádkách i v
přírodě objevíme. Také jsme s dětmi provedli pokusy na klíčení semen hrachu
a fazolí, do kelímků jsme zaseli semínka slunečnic a pozorovali první úspěšné
výsledky. V prvních jarních dnech jsme vynášeli Moranu a tím se rozloučili se
zimou. V pátek 16. března nás v mateřské škole opět navštívilo naše oblíbené
divadlo „Kolem“ s Pohádkami z klobouku. Děti i paní učitelky se dobře bavily,
neboť pohádky byly opravdu veselé, vtipné, měly spád a děti se mohly aktivně
zapojovat zpěvem i doplňováním známých textů. Ke konci měsíce jsme začali
malovat vajíčka a chystat se na oslavu Velikonoc.

Květnový příspěvek
Duben se ohlásil krásným počasím. V druhé polovině bylo slunečno a teploty
se šplhaly i přes 20 stupňů. Příroda se začala probouzet a děti si užívaly her na
zahradě a pískovišti. Při dopoledních procházkách přírodou si všímaly prvních
kytiček, pozorovaly broučky, včelky a motýly. Hned začátkem dubna děti navštívily CVA Milín, kde už tradičně, malovaly křídami na chodník. Pozvaly je
paní knihovnice, které děti
už dobře znají, protože jim
1x za měsíc přicházejí číst z
hezkých knížek, které pro ně
vybírají. Děti pak doma s
rodiči plní malé úkoly. Koncem dubna se děti vydaly
uklízet okolí školky. Chtěly
tak potěšit naši Zemi, která
má 22. 4. svátek. Rodiče je
vybavili pracovními rukavicemi i batůžky s pitím a děti sbíraly nepořádek na
místech, kam si chodívají hrát. Naši Zemi si pak společně ve školce vyráběly.
24. 4. 2018 ve školce hostovalo Bářino toulavé divadlo s pohádkou O statečné
Margitce a na konci měsíce si děti dopoledne užily rej čarodějnic s opékáním
špekáčků a soutěžemi na zahradě.
Za MŠ Milín Ludmila Dvořáková
Milínský zpravodaj – 2018
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POST BELLUM - NAŠI SOUSEDÉ
V září 2017 dostali žáci naší školy možnost zúčastnit se Projektu organizace
Post Bellum „Příběhy našich sousedů“.
Post Bellum je obecně
prospěšná společnost, která se
zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamětníků
významných historických událostí. Obec Milín schválila požadovanou podporu projektu a
mohli jsme začít pracovat! Po
vykrystalizování zájemců o
tuto velmi zajímavou práci,
jsme vytvořili tým ve složení: Adéla Novotná,
Pavel Staněk, Lukáš Vopěnka, Martin Kotyza,
Filip Semecký, všichni žáci 9. ročníku.
Prvním úkolem byla těžká volba: najít ve
svém okolí pamětníka, který by byl ochoten vyprávět svůj životní příběh nejen nám, ale naším
prostřednictvím i všem dalším zájemcům o historii. Volba týmu netrvala dlouho. „Ten starý pán,
který chodí po Milíně pořád s kolem“. Ano, pan
Hora. Když jsme si ujasnili kdo a s kým, našeho
pamětníka jsem pozvala na první informační setkání, kterého se účastnila i oblastní koordinátorka paní Mgr. Magdaléna
Sadravecová. Poté proběhlo několik pracovních setkání týmu s koordinátorkou
– o tom, jak natočit příběh, jak natočit pamětníka, jak používat záznamovou
techniku … Zajímavý byl video workshop s již natočeným materiálem, který
jsme absolvovali s profesionálním střihačem ve studiu GymTV na Gymnáziu
v Příbrami. Až mě překvapilo, jak zdatní jsou žáci naší 9. třídy v používání
techniky! Zkrátka. Podařilo se nám natočit vyprávění životního příběhu pana
Josefa Hory z Milína. Jeho vyprávění jsme zpracovali a snažili jsme se ho
zasadit do historického kontextu doby – to byla vlastně úplně nejsložitější a
nejpracnější část projektu.
Poté jsme se připravili na slavnostní prezentaci příběhu. Ta proběhla
4. 4. 2018 na Waldorfské škole a zúčastnilo se jí dvanáct týmů. Všechny příběhy jsou umístěny na https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribram/pribram20162017 a můžete je zhlédnout. Dostali jsme dokonce nabídku exkurze do
Archivu bezpečnostních složek v Praze. Možná ji ještě využijeme.
Děkujeme panu Josefu Horovi, který se s žáky ochotně podělil o svůj
životní příběh a děkujeme také panu starostovi a místostarostovi, kteří své ocenění podpořili krásným dortem.
Monika Levíčková, vedoucí projektu za ZŠ Milín
Milínský zpravodaj – květen 2018
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KRONIKÁŘOVO OKÉNKO
Milín v událostech května 1945
Paměti kronikáře Ant. Hejnice - Vzpomínka pamětníka
… I příroda snad nemohla unést žal nad zkázou, dovršenou náletem na Milín
v dubnu. Rozšuměl se déšť, který pomohl dohasit dosud doutnající ohně spálených domů.
Český národ čekal velký- poslední krok ke své svobodě
Milínský vrchní četnický strážmistr Fej, člen odbojové skupiny, měl zprávy již
4. května, že Praha připravuje povstání na odpor proti Němcům. 5. května
1945 nám milínský rozhlas poprvé v české řeči sděluje zprávu o Pražském povstání. V sobotu dopoledne z amplionů zní milínskou kotlinou „Kde domov
můj“. Obyvatelstvo z vybombardovaných domů se vrací do své obce. Revolučně naladěný Milín ustavuje 5. května 1945 „Národní výbor“. První schůze se
konala večer na milínské radnici. Správní záležitosti a jejich vedení ponechány
bývalému starostovi Fr. Cihelkovi. Předsedou Národního výboru se stal milínský poštmistr Josef Jech. Místopředsedové: učitel Fr. Mařík a dělník Fr. Bejček (z Paliva). Bezpečnost a pohotovostní služba svěřena četnickému strážmistru Jos. Sedláčkovi. Zdravotní službou pověřen MUDr. Gustav Vácha. Kultura
a osvětová činnost svěřena Ant. Hejnicovi, řediteli měšťanské školy, učiteli Fr.
Maříkovi a odbornému učiteli Mir. Markovi. Mezi hlavní úkoly nové správy
obce patřilo rozdělení denní a noční služby na radnici. Službu vykonávali:
Václav Prantl, Fr. Havelka, K. Baštýř, Jan Veselý a Frant. Černý (z Paliva).
Spojovací záležitosti vedl četnický strážmistr J. Beran.
Poslední dny války v Milíně
Bojovou pohotovost udržovali v Milíně ozbrojení příslušníci z řad Revoluční
gardy. Velkého napětí dosáhla zpráva 6. května o útěku K. H. Franka – říšského protektora z Prahy. Milín vyklizen, obyvatelstvo v úkrytech. Strach odezněl
při zjištění, že protektor prchá jinou cestou...
Od středy 9. května 1945 začali Milínem projíždět kolony německého
vojska a útvarů SS. Prchajícím kolonám ozbrojených útvarů nestačila strakonická komunikace, tak projížděly tanky a transportéry po lesních a polních
cestách, z východu přes Běl do údolí pod Kojetínem. Ve dnech 10. - 11. května
byla milínská lokalita plná vojska wehrmachtu a SS útvarů. Beznaděj a strach
panovaly mezi obyvateli. V terénu kolem Milína se připravovali Němci na
střet s vojsky RA. Budována jsou palebná postavení, napětí a nervozita vrcholí, když dochází k tragickým událostem při styku s civilisty. Utlučen k smrti
byl Václav Šplíchal z Buku při zvednutí pohozené pušky, 17 bodnými ranami
byl zabit V. Zelenka z Paliva a nejtragičtěji zasáhli běsnící vrahové rodinu Štěpánů z Buku. Zavražděn byl bývalý legionář Richard Štěpán a následně jeho
synové Jiří a Vladimír - zastřeleni v kojetínském lese...
V kritický den 11. května bylo udržováno telefonické spojení s vojenskou posádkou v kasárnách v Příbrami kde byl štáb Revoluční gardy a partyMilínský zpravodaj – 2018
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zánské jednotky Smrt fašismu kpt. Olesinského. K nerovnému boji došlo
v podvečer mezi Levínem a Slivicí. Lstí vylákali Němci partyzány z lesa Zíkovec a palbou bylo zabito 60 partyzánů a vojáků.
V nočních hodinách dochází k rozhodujícím posledním bojům mezi
Němci a vojsky Rudé armády. Zasahují
děla a plameny kaťuší. Poslední Němci
opouštějí bojové pozice po druhé hodině v
noci 12. května. Bojovalo se i v ulicích
Milína, při vojenském střetu zahynuli dva
rudoarmějci: Gelmonov Muchaňas Gum a
Gusov Michail Dmitr.
Osobní vzpomínka na konec války
Výpovědi historiků a Paměti kronikářů regionu připomínají tu historickou dobu z května 1945 v datech a dobových dokladech. Moje osobní zážitky z náletu v dubnu a následně v nočních hodinách bojů 11. května jsou dramatické a
nezapomenutelné. V našem domě bylo na zahradě palebné postavení Němců.
Celou noc se otřásala budova palbou. S rodiči jsme byli ve sklepě. V noci se
od nás střílelo na bojové postavení ruské jednotky ve Běli a zpět se střílelo do
německých palpostů na pokraji kojetínského lesa.
Vzpomínám si na časné ráno 12. května, kdy k nám z Běle přišel první
transport rudoarmějců. Otec se s vojáky vítal, oni spěchali dohnat poslední
německé nepřátele, prchající po strakonické silnici. Tehdy skončila válka i u
nás v Milíně...
Jiří Vostarek
Fotografie použity z níže uvedených odkazů, kde jsou zajímavé dokumenty a video:
http://zoom.iprima.cz/clanky/
posledni-vystrely-druhe-svetove
-valky-padly-v-cesku

http://www.totalmag.cz/valka/89-valecne-udalosti/3423-slivice-milin-imelicebordel-posledni-bitva-a-hrdinstvi-na-ukor-zoufalosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zeez3xFrehY
Odkazy vybrala Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – květen 2018
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc březen
Popeleční středou, 14. února, začalo čtyřicetidenní období postní doby. Číslo čtyřicet je symbolický počet, kterým jsou ve Starém i Novém
zákoně popsány význačné momenty. Tento počet neoznačuje chronologicky přesnou dobu, danou součtem jednotlivých dnů. Naznačuje spíše
trpělivou vytrvalost, dlouhou zkoušku, dobu, v níž je třeba se rozhodnout
a bez dalších odkladů přijmout vlastní odpovědnost. Je to doba zralých
rozhodnutí. Číslo čtyřicet se prvně objevuje v příběhu o Noemovi. Tento
spravedlivý muž strávil kvůli potopě čtyřicet dní a čtyřicet nocí v arše společně se svou
rodinou a zvířaty, která na pokyn Boží vzal s sebou. Později strávil Mojžíš čtyřicet dní
a nocí na hoře Sinaj v přítomnosti Pána, aby přijal Zákon. Celou dobu se postil. Číslo
čtyřicet označuje počet roků putování hebrejského lidu z Egypta do zaslíbené země.
Prorok Eliáš potřebuje čtyřicet dní, aby dosáhl Orebu, hory, kde se setká s Bohem.
Čtyřicet dnů konají obyvatelé Ninive pokání, aby se jim dostalo od Boha odpuštění.
Čtyřicet je také roků kralování Saula, Davida a Šalomouna, prvních tří králů Izraele.
Ježíš se v Novém zákoně před začátkem veřejného života odebírá na čtyřicet dnů do
pouště bez jídla a pití. Čtyřicet je dnů, během nichž zmrtvýchvstalý Ježíš vyučuje své
apoštoly, než vstoupí do nebe a sešle Ducha Svatého.
Nedělní mše svatá dne 4. března byla poslední mší před plánovanou generální opravou kostela sv. Václava v Milíně. Poté byl kostel uzavřen a předán firmě, která tuto
opravu provede. Sobotní mše svaté s nedělní platností jsou nyní slouženy od 18 hodin
v Centru volnočasových aktivit v Milíně.
V pondělí 19. března se uskutečnilo setkání farní ekonomické rady, ústředním tématem byla generální oprava milínského kostela.
Květná neděle, 25. března, otevřela tzv. Svatý týden. Během tohoto týdne si křesťané připomínají události, které následovaly: jak Ježíš naposledy povečeřel se svými
přáteli, potom byl zatčen, odsouzen k smrti, ukřižován na vršku Golgota a pak vstal
z mrtvých. Všechny tyto okamžiky až po událost Ježíšovy smrti patří do pašijového
příběhu. Slavnost Květné neděle začala na farním dvoře na Slivici, kde byly posvěceny
ratolesti a poté následovala bohoslužba v kostele sv. Petra. Při ní zazněly zpívané pašije podle sv. Marka.
Obřady Zeleného čtvrtka začaly v kostele sv. Vavřince v Pečicích 29. března
v 16.30 hod, v kostele sv. Petra na Slivici v 18 hod. Při úvodním chvalozpěvu se naposledy rozezněly varhany a zvony a pak se až do sobotní noční slavnosti Vzkříšení odmlčely.
Velký pátek je pro křesťany všech vyznání výjimečným dnem. Velkopáteční obřady začaly v kostele sv. Petra na Slivici v 15 hodin, kdy podle Bible Ježíš zemřel. Při
nich zazněly zpívané pašije podle sv. Jana. V Pečicích obřady začaly o dvě hodiny
později.
Sobotní vigilie Zmrtvýchvstání začala v kostele sv. Vavřince v Pečicích o 18 hodině, na farním dvoře na Slivici o dvě hodiny později. Byl rozžehnut oheň, poté požehnána velikonoční svíce paškál a od nového ohně rozsvícena. Po přinesení do kostela se
rozsvítila světla a v podání St. Walenkové zazněl Exsultet, starobylý velikonoční hymnus. Po čtení tří úryvků za Starého zákona a epištoly se opět rozezvučely zvony a za
doprovodu varhan zněl chvalozpěv Gloria. Slavnostní mše svatá pak dále pokračovala.
Za farnost Eliška Průchová
Milínský zpravodaj – 2018
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MAS PODBRDSKO
Příměstské tábory na Podbrdsku
Místní akční skupina Podbrdsko pomáhá zrealizovat aktivity
či zajistit služby, které v našem regionu opravdu chyběly.
Jednou z těchto aktivit je nabídka příměstských táborů na
celém Podbrdsku.
V roce 2017 byly schváleny tři projekty na příměstské tábory. Všichni tři žadatelé – Obec Milín, ZŠ a MŠ Hvožďany a Rodinné
centrum Pampeliška Březnice již příměstské tábory v létě 2017 uskutečnili a
na léto 2018 mají další turnusy připraveny. Průměrná cena příměstských táborů se v České republice pohybuje okolo 2 000 Kč za týden. Díky dotacím
z MAS Podbrdsko se podařilo snížit ceny táborů až na jednu čtvrtinu - platí se
převážně jen stravné pro děti a doprava na výlety.

Zájem o příměstské tábory je obrovský a také samotná nabídka je velice pestrá. Rodiče mohou pro své děti vybrat nejrůznější zaměření - hudební,
umělecké, divadelní či sportovní aj. Jelikož se tábory v roce 2017 kapacitně
rychle naplnily a poptávka byla vyšší než nabídka, vyhlásili jsme na začátku
roku 2018 druhou výzvu na podporu příměstských táborů. Přihlásili se nám
opět tři žadatelé: ZŠ Březnice, Obec Milín a Junák – český skaut středisko
Rožmitál pod Třemšínem.
Nabídka příměstských táborů se tedy na toto léto ještě rozšíří a pro
pracující rodiče, kteří nemají možnost svěřit své ratolesti v době letních prázdnin členům rodiny či přátelům, mohou využít širokou škálu příměstských táborů na území Podbrdska - tedy na Rožmitálsku, Březnicku, Milínsku a Hvožďansku. Všem žadatelům a dnes již i organizátorům příměstských táborů velice děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho krásných zážitků s dětmi v létě.
Jana Filinová, MAS Podbrdsko
www.maspodbrdsko.cz
Milínský zpravodaj – květen 2018

18

DUBENKVĚTEN V KINĚ MILÍN

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz
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Památná lipová alej na Slivici
Víte, že na Slivici se můžeme pochlubit lipovou alejí, která je evidována jako
památná? Viz: http://stromy.pribram.eu/stromy/slivice-alej.html
Lipová alej ve Slivici kolem křížové cesty je evidována jako památná. Sázeli ji
jezuité při příchodu na Slivici roku 1646.
Soupis památných stromů z roku 1941
udává, že vyhlášeny byly rozhodnutím
vlastníka, Duchovní správy na Slivici, tato
dokumentace však v ÚSOP není. Z původních 65 stromů dodnes stojí 48. Milín a
Slivici dostali jezuité do správy o více než
10 let dříve, než roku 1647 převzali poutní
areál na příbramské Svaté Hoře.
Výzva pro fotografy:
Zašlete do redakce Zpravodaje fotografie
krásných přírodních útvarů (stromy, skály,
vodní toky aj.) z blízkého okolí Milína spolu s krátkým popisem místa, příp. GPS
souřadnicemi. Zdařilé snímky budeme postupně uveřejňovat. Sejde-li se nám
fotek více, uděláme anketu a vítěze oceníme.
Za redakci Zpravodaje Dana Reiterová
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: Jiří Vostarek, z r. 2017
Uzávěrka červnového čísla: pátek 18. května 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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Milínský zpravodaj – květen 2018

20

