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Výstava kaktusů a turnaj v ping-pongu z r. 2011
ČTĚTE: Radost v domovech pro seniory; STP – sluchová poradna; Ptejte se knihovny; Knihotoč; Nábor žáků ZUŠ,
výstava Písmo, výstava kaktusů; Dění v obci – čarodějnice, Férová snídaně, fotodokumentace z rekonstrukce
bitvy Slivice 2013, Květinový den, přednáška Uganda;
TJ Sokol – ping-pongový turnaj, ceny za aerobik; Co se
děje na hnízdě; Z farnosti; Kopaná – Turnaj Slivice; ZŠ
– školní projekty, akademie, sportovní rekordy; Seriál
České jabloně; Knihy o lidovém léčitelství; Kino; Akce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se
v měsíci červnu dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
pan František Jarolímek z Milína,
pan Oldřich Hrbek z Milína,
pan Václav Sláma z Milína,
paní Anna Jarolímková z Milína
a paní Drahomíra Kváčová z Milína.
Všem jubilantům přejeme, ať jejich sváteční den a i ty následující
jsou plné lásky, štěstí a pohody.
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, nehrát
v rozhlase, příp. ani osobní gratulaci kulturní komise, stačí to oznámit
v knihovně alespoň s dvouměsíčním předstihem.

za Obec Milín Jitka Slancová
Poděkování
V měsíci dubnu se mnozí z nás dožili významných životních jubileí. Dle MZ to bylo šest žen a čtyři muži. Byl jsem mezi nimi, bohudík, i já. Děkuji touto cestou vedení naší obce za milý dárek a blahopřání. Zároveň děkuji i za blahopřání prostřednictvím Č.Ro. Vltava-České
Budějovice spojené s krásnou písní. Jejich pořad se nese v radostném
duchu a je pro nás všechny seniory jistě potěšující. Rád bych poděkoval
i těm, kteří tento pořad připravují a pak milými slovy uvádějí.
S nevšedním zájmem jsme jej dne 23. dubna s manželkou poslouchali
od 10 do 13 hodin. Bylo to milé pohlazení pro duši hudbou i slovy.
Při této příležitosti také děkuji milým pracovnicím naší knihovny
za MZ a velmi dobrou spolupráci s nimi při uveřejňování „Informací ze
slivické farnosti“. Tyto informace mají příznivý ohlas!
Děkuji také za možnost využívání naší bohaté a pěkné knihovny,
a to nejen ke studiu, ale i společenským setkáním. Dále děkuji za akce,
které se zde průběžně pořádají (např. výstava o jednom z našich největších a nejplodnějších básníků Jaroslavu Vrchlickém). Je tu velká mož2

nost kulturního obohacení nejen pro naši mládež, ale i pro všechny naše
občany.

Josef Hora
Radost v Domově pro seniory v Luhu
Do nově otevřeného Domova pro seniory v Luhu zavítal
v pondělí 6. května pěvecký sbor Radost z Milína. Dámy měly pro obyvatele domova připravený zhruba půlhodinový program lidových písní.
V tomto týdnu se slavil Den matek, proto Radost věnovala několik písní
i maminkám. Po vystoupení dámy z Radosti poseděly a popovídaly spolu s obyvateli domova i personálem u malého občerstvení. Vystoupení
se obyvatelům Domova velmi líbilo a doufáme, že bude příležitost se
s pěveckým sborem Radost v Domově pro seniory opět setkat.

Petra Zemanová

Domov pro seniory v Luhu provozovaný občanským sdružením
Seniorpark
srdečně zve na benefiční Zahradní slavnost.
slavnost
Na programu kromě jiného: soutěže a hry pro děti, prohlídky Domova,
vystoupení příbramské hudební skupiny Cirkus HULATA a další.
Zahradní slavnost se bude konat v pátek 21. 6. 2013 od 16.30 na zahradě Domova pro seniory v Luhu
Více informací na plakátech.
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o.s.
a Klub SPCCH v Milíně
Nabídky: Sluchová poradna s možností výměny či nákupu
baterií do sluchadel bude pro zájemce otevřena na Centru
STP v Milíně ve čtvrtek dne 20. 6. 2013 v době 13 - 15 h.
Akce: Zájezd na výstavu květin v Čimelicích se uskuteční
ve středu 28. srpna 2013. Odjezd z Milína v 9.15 h. Zájemci
se mohou přihlásit u pí Burianové, tel: 606650114.
(Ve dnech uzávěrky MZ je volných asi 10 míst.) Akci pořádá Sdružení zdravotně postižených Březové Hory. Cena zájezdu je 70,- Kč.
Rekondiční pobyty:
pobyty
Stále přijímáme přihlášky na pobyt do Soběšic na Šumavě
od 7.- 16. 9. 2013 a také na předvánoční Trhy do Jilemnice
od 12. - 16. 12. 2013. Informace na našich Centrech STP a
známých telefonních číslech.
Vřelé poděkování touto cestou chceme vyjádřit paní
Táně Holé za obětavost, kterou vynakládá na cvičení pro naše ženy. Jarní etapa úspěšně skončila i za přispění ZŠ v Milíně. Děkujeme. Doufáme, že se další cvičení uskuteční v podzimních měsících letošního roku.
Také naše členky souboru „Radost“ dělají radost nejen
nám, ale přinášejí i dobrou náladu a potěšení obyvatelům domovů pro seniory v celém okolí.
Výbor organizace přeje všem čtenářům krásné léto prožité
ve zdraví.

Magda Burianová
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Z KNIHOVNY
Na stránkách knihovny (www.milin.cz/knihovna) jsou informace o službě „Ptejte se knihovny“. Více najdete přímo na stránkách
www.ptejteseknihovny.cz. Na stránkách je odkaz i na facebook a
probíhá zde i chat. Navíc je možno stáhnout zdarma aplikace pro
iPhone, iPad.
Ve zkratce jde o to, že kdokoliv může do formuláře napsat seriózní stručný dotaz a bude mu do 48 hodin odpovězeno na jeho emailovou adresu. Stručně shrnutou informací a krátkým seznamem
knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Jde o
službu faktografickou a bibliografickou. Dotazy a odpovědi na ně
jsou archivovány bez uvedení jména a nechá se v nich vyhledávat.
Tato služba může být velmi užitečná jak studentům, tak lidem
zvídavým, kterým se nedaří najít odpověď v dostupných pramenech.
Tipy na nové knihy
Petra Dvořáková – Já jsem hlad
Psychologický příběh ženy, u které se porucha příjmu potravy
rozvíjí zároveň s vážným onemocněním dítěte a která se snaží nalézt
východisko ve víře v Boha.
William Faulkner – Komáři
Tento štiplavý, satirický román se odehrává na výletní jachtě,
na níž se několik neworleanských umělců vydává na několikadenní
okružní plavbu. Je v něm obsažena všechna sláva i marnost
"jazzových" dvacátých let.
Tady všude byl Ladislav Smoljak
Kniha vystihující Ladislava Smoljaka v jeho různých životních
rolích. Biografická zkratka od malého žáka, přes asistenta na Fakultě
technické a jaderné fyziky, spolutvůrce fenoménu Cimrman, až po
smělého námořního vlka na Slapech.
Josef Jonáš – Kde končí duše a začíná tělo (léčitelství, detoxikace)
Gary D. Chapman – Pět jazyků lásky (partnerství, vztahy)
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KNIHOTOČ
Naše knihovna také poslala do oběhu několik knih (které byly již vyřazeny). O co jde?
Knihotoč®
Knihotoč je hra, happening či taškařice, která podporuje putování
knih mezi čtenáři. Akci vymyslel před několika lety Američan Ron
Hornbaker, z USA se hra šíří po celém světě.
Princip hry: Na předem určených (kavárny, čajovny apod.)
i zcela nečekaných místech – na sedadle v autobuse, na lavičce, na
stole v hospodě – lze najít knihy. Ale nejsou to knihy zapomenuté,
nýbrž „volné“. Knihotoč hraje neviditelný okruh čtenářů, a to
s velkým, blíže neurčeným počtem knih. Komunikaci hráčů i knih
umožňují webové stránky www.knihotoc.cz. Cílem hry je číst knihy a pak je pouštět do knihotoče, to znamená pustit je do oběhu,
pokusit se sledovat, kudy putují, kdo je čte a co si o nich myslí.
Kdo má chuť, může se navíc seznámit a navázat bližší vztahy
s dalšími hráči – čtenáři. Hra je místně a časově neomezená, hráči
nejsou ničím - ani věkem - limitováni.
Získávání přírůstků do knihotoče: Některé knihy do knihotoče vstoupí dík obětavému čtenáři. Lze je nalézt kdekoli. Ten, kdo
se je rozhodl „pustit na svobodu“, je označil nálepkou. (ke stažení
na www.knihotoc.cz nebo vám ji okopírují v knihovně). Některé knihy poskytují různé instituce (nakladatelství, knihovny aj.).
Jak vložit novou knihu do knihotoče? S novou knihou můžete do knihotoče vstoupit kdykoli: stačí obětovat jakoukoli vlastní
knihu, označit ji nálepkou, nahlásit na www.knihotoc.cz a pustit ji
do světa. Na stránkách najdete podrobný návod.
Co si počít s nalezenou knihou? 1. Nález nahlaste na
www.knihotoc.cz - v seznamu knih, které se točí, najdete konkrétní
knihu (podle jména autora, případně názvu knihy, pokud je kniha
v seznamu víckrát, hledejte tu správnou podle místa nálezu).
Po kliknutí se vám otevře "osobní karta" této knihy, kam můžete
připsat svou zprávu. 2. Knihu si přečtěte, pak ji vraťte do knihotoče, tzn. nechte ji ležet na jakémkoli místě dle vlastního výběru.
3. Na www.knihotoc.cz (ke konkrétní knize, kterou opět najdete
v seznamu) zaznamenejte, kde je kniha k nalezení, případně zapište
i svůj názor na ni.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Akce ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Třemšínem - pobočka Milín
Poslední akcí v tomto školním roce bude výstava prací žáků školy pod názvem PÍSMO (aneb od rukopisu ke knize a
časopisu). Konat se bude v Centru volnočasových aktivit
(2. patro). Vernisáž výstavy bude slavnostně zahájena vystoupením žáků hudebního oboru ve středu 5. června 2013 v 16 h. Zavítat pak můžete vždy v otvírací dobu knihovny. (Po a st - dopoledne i odpoledne, út a pá jen odpoledne, sobota - dopoledne).
Nábor nových žáků
Milínská ZUŠ J. J. Ryby zve všechny zájemce o studium
v hudebním, tanečním a výtvarném oboru k přijímacím pohovorům. Budou se konat v ZŠ Milín v úterý 18. června a ve středu 19.
června 2013 v době od 14.00 do 17.00 hodin. Případné informace
na mobilu 731 170 741.

Věra Obdržalová
Výstava kaktusů a jiných sukulentů
Klub kaktusářů Milín zve všechny zájemce na 5. ročník výstavy, která se koná ve dnech 21. - 23. června 2013 (Pá - Ne)
od 9:00 do 18:00 hodin v předsálí kina v Milíně.
Vstupné dobrovolné.
INZERCE
SALÓN EVITA – Ostrov u Tochovic
Dlouhodobé prodloužení řas + bylinný zábal 1050 Kč
Manikůra + pedikůra (novinka BALB CARE) 270 Kč
Trvalá na řasy + pedikůra (novinka BALB CARE) 420 Kč
www.salonevita.cz
723 802 504
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DĚNÍ V OBCI
Pochod a pálení čarodějnic 2013
O datu pořádání této
akce nemohlo být pochyb
(30. dubna), také ,,sletiště“
bylo jasné (před centrem volnočasových aktivit), místo,
kde
vzplane
vatra
s čarodějnicí, je každoročně
stejné (kojetínský kopec),
otazníky visely jen nad počasím (bude přát či ne) a počtem čarodějnic v kostýmech.
Všechno ale dopadlo
nad očekávání dobře. Ti co přišli na ,,sletoviště“ včas, se dozvěděli něco
málo o tomto starém zvyku, mohli si vyfotit skupinku starších i mladších čarodějnic, které potom dostaly průkazy totožnosti kvůli přesnější
identifikaci a něco lektvaru na povzbuzení před dlouhým letem.
Po nezbytné kontrole košťat už
nic nebránilo společnému přesunu
k ohni. Samozřejmě cesta to nebyla
jednoduchá. Na čarodějnice a ostatní
děti čekaly během průvodu drobné
úkoly (přeskočit koště, vyfouknout čarovné bubliny), ale úkoly neminuly ani
rodiče (v nesení čarodějnice se osvědčil p. Veselý, maminky asistovaly při
držení bublifuků).
Na kopci čekala na příchozí
nejen obrovská hromada dřeva, ale i
obrovská ,,tlupa“ milínských hasičů,
bez kterých by tato akce vůbec nemohla proběhnout. Díky hasičské hbitosti se během chvíle ocitly obě vyvolené čarodějnice na samém vrcholu
hranice (jednu vyráběla knihovnice a druhou dodala rodina Šafránkových) a díky jejich bohatým zkušenostem s plameny se mohli všichni
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kochat velkým ohněm, tisíci jisker, značným teplem, sytým kouřem…
Ty, které neodradilo trochu
dešťových kapek, si pak mohli u
malého ohně opéci donesené uzeniny, ,,podebatit“ s kamarády,
přáteli, spoluobčany a tak příjemně zakončit aprílový měsíc.
Naštěstí i na konci této
zprávy je komu děkovat, proto
velmi děkujeme milínským hasičům za jejich spolupráci, děvčatům, co
se nebála pro tento večer trochu vyhastrošit, fotografům za fotodokumentaci a počasí za shovívavost.

Jitka Slancová

Férová snídaně v naší obci
Dne 11.5 2013 slavilo světový den pro Fair trade
2800 lidí na 87 místech v ČR. Jedním z těchto míst
byl také Milín. Navzdory počasí a bitvě na Slivici
jsme férově posnídali v prostorách nízkopraháče
CVA. Podávala se fair trade káva, jejíž vůni a chuti nikdo neodolal, výborný poctivý čaj, mléko z poměrně místní farmy, bábovka a perníky upečené z místních a částečně i férových
surovin a chleba z Bohutína. Také se sešla zajímavá kolekce marmelád, domácí šťáva a pampeliškový medokaramel. Krom toho,
že jsme společně posnídali samé dobroty, popovídali a příjemně
strávili část dopoledne, jsme také podpořili dobrou věc a budeme
rádi, pokud se k nám za rok připojíte.
Více informací o fair trade najdete na: http://www.fairtrade.cz/
nebo http://www.ferovasnidane.cz/
Za organizátorky Petra Zemanová

9

FOTODOKUMENTACE
z rekonstrukce poslední bitvy
2. světové války - Slivice 2013

Pietní akt u památníku
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Bojové akce a kluby vojenské historie
Více na www.muzeum-pribram.cz/oz/akce/ v archivu 2013

Foto: Jiří Vostarek, kronikář Milína
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Květinový den
aneb Český den proti rakovině
Hlavním organizátorem
Květinového dne je Liga proti rakovině, a k pořádání sbírky si vybrala 15. květen 2013. A vybrala si
dobře! To mohou potvrdit dobrovolníci v Milíně, kteří se už po několikáté k této charitativní celorepublikové akci připojili.
Den byl slunný, dobrovolnice, které kytičky (měsíčku lékařského za min. příspěvek 20 Kč)
nabízely, byly sličné a žluté kvítky s tmavozelenou stužkou rychle našly
klopy štědrých dárců.
Hlavní téma letošní sbírky byl kolorektální karcinom, přeloženo
do češtiny - zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku. Příčin vzniku
tohoto onemocnění je celá řada: obezita, nedostatek pohybu, kouření,
genetické faktory… A pro úplnost - v České republice je tento druh rakoviny druhou nejčastější diagnózou.
Kasiček, do kterých jste mohli v Milíně přispívat, bylo celkem 5
(jedna v knihovně, jedna v základní škole a se třemi jste mohli potkat
žákyně z 9. třídy základní školy a Janu Kubíčkovou). Celkem se vybralo 7365 Kč (částka je vyšší než v loňském roce), což je velmi milé. Věříme, že vybrané finance pomohou šířit nádorovou prevenci, zlepšovat
život onkologických pacientů a podporovat výzkum.
Mimořádné poděkování patří všem, kteří se na sbírce podíleli:
Míše Štědroňské, Ivě Borzykové, Martině Caisové, Kátě Černé, Klárce
Walenkové, Nikole Chmelíkové, Kristýně Krausové, Pavle Dandové,
Aničce Sekaninové a vedení školy za vstřícný přístup a uvolnění děvčat
z vyučování. Dále chceme poděkovat výše zmíněné Janě Kubíčkové a
všem, kteří neváhali a přispěli.
Svoji účast jsme přislíbili i v dalším roce. Věříme, že se s Vámi
opět setkáme.

za organizátory Jitka Slancová
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NÁVŠTEVY V DOMOVECH PRO SENIORY
Pěvecký soubor milínských žen Radost navštívil ve
čtvrtek 16. května 2013 domovy
pro seniory, ve kterých žijí milínští občané, a dostál svému
názvu – přinesl na celé dopoledne radost nejen Milínským.
Obec Milín každoročně zajišťuje setkání ke Dni matek a na zimu pak návštěvu předvánoční. Akci organizuje paní Klára Růžičková z knihovny, a proto jí můžeme položit několik otázek:

Jaké domovy jste navštívili?
Nejdříve jsme zajeli do Rožmitálu pod Třemšínem a poté na Dobříš. V zimě pak zajíždíme navíc ještě do Sedlčan a nově nám přibude Luh (u Pečiček). V Luhu byla návštěva již před časem, zprostředkovala ji členka zastupitelstva Petra Zemanová, která je
v nově otevřeném Seniorparku Luh sociální pracovnicí (viz článek ve Společenské kronice).

Jak se do domovů dopravujete?
Měli jsme objednaný mikrobus, dopravu hradí Obec Milín.
K cestě autobusem chci jen dodat, že probíhá ve velmi příjemné a
pohodové náladě. Členky Radosti spolu vesele hovoří nebo společně zpívají.
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Jaký máte připravený
program?
Hned po příjezdu a shromáždění obyvatel domova
členky Radosti zahájí své
půlhodinové vystoupení.
Zpívají zejména lidové písně upravené pro sbor a na
jaře jsou připraveny i písně
speciálně s tématem „maminky“. Po zpívání následuje beseda
s občany z Milína. Krátce zavzpomínáme na společné známé, informujeme, co je v Milíně nového atd. Musím zmínit, že členky
Radosti hovoří s občany opravdu srdečně, a ačkoliv může někomu
pobyt v domovech pro seniory připadat smutný, během tohoto dopoledne se ozýval smích a byly vidět jen radostné úsměvy. Po besedě jsme předali Milínským drobný upomínkový předmět a rozloučili jsme se. Poté jsme z Rožmitálu vyrazili nejdříve na oběd a
pak směr Dobříš.

Na Dobříši je stejný program?
Ano. Zde pro nás navíc bylo přichystáno i milé občerstvení, za
což vedení domova ještě jednou děkujeme.

A ještě k Radosti: Kolik je v souboru zpěvaček?
Ne vždy se všechny mohou zúčastnit, tentokráte jich bylo 10.
Děvčata (snad je tak mohu nazvat, i když už jsou mnohé
v babičkovském věku) po celou dobu akce srší výbornou náladou,
mají vtipné postřehy a je s nimi výborná spolupráce. Z hovoru
jsem se dozvěděla, že Radost vystupuje i během svatebních obřadů na milínské radnici.

A na závěr?
Ráda bych poděkovala celému souboru Radost za krásné vystoupení a za zpříjemnění chvil našim bývalým spoluobčanům. Dále
děkuji obci za to, že na své občany nezapomíná a přináší jim tím
nemalou radost. Věřím, že tato spolupráce bude fungovat ke společné spokojenosti i do budoucna.

Dana Reiterová a Klára Růžičková
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N A CESTĚ Z A HORSKÝMI GORIL AMI
Knihovna Dr. E. Bořického Milín uspořádala ve středu 15.
května 2013 přednášku a následnou besedu UGANDA 2012 - NA
CESTĚ ZA HORSKÝMI GORILAMI.
Pořadem s barevnými digitálními
snímky provázeli Alena a Ladislav Burianovi. Místem konání byl nízkoprahový klub Centra volnočasových aktivit
Milín. Přítomní mohli ochutnat čerstvě
uvařené ugandské nápoje (čaj a kávu) a
také bylo připraveno malé občerstvení,
které přinesli aktéři a jejich přátelé.
Víc jak dvě hodiny jsme se nechali myšlenkami zavést do vzdálené africké přírody, vyslechli jsme si také
vtipné a zajímavé čtení z časopisu Fauna, kde vychází na pokračování deník z cest paní Aleny Burianové. Krásné fotky
s mnohdy až neskutečnými záběry z celé výpravy slovem doprovázel pan Ing. Ladislav Burian. Po prezentaci následovala živá
beseda – otázky se z publika jen hrnuly. Dokonce zazněl požadavek, že bychom měli uspořádat další přednášku s besedou, tentokráte na téma Peru – kde manželé Burianovi také nafotili spoustu
snímků zejména v amazonském pralese.

Dana Reiterová
Více fotek na www.milin.cz - Fotogalerie

15

TJ SOKOL MILÍN 2
ZÁVODY BOHEMIA TOUR V KUTNÉ HOŘE
V neděli 28. dubna 2013 jsme se zúčastnili s teamy Kadetek
(Záře velkoměsta) a Juniorek (Jackpot) závodů v Kutné Hoře. V konkurenci teamů z Prahy, Pardubic, Hradce Králové, Plzně atd. jsme se
v konečném pořadí umístili následovně: Kadetky 4. místo, Juniorky
3. místo. Děvčata nám tímto umístěním udělala velkou radost a děkujeme všem za předvedené výkony.

Andrea a Šárka

MISS AEROBIK TOUR
Dne 5. května 2013 se zúčastnily Verunka Černá, Káťa Černá,
a Anička Sekaninová postupových závodů Miss aerobik tour v Plzni, ze
kterých postupuje prvních deset do celorepublikového finále v Praze.
Verča Černá vybojovala v kategorii kadetek 1. místo, Anička Sekaninová v kategorii juniorek 2. místo a Káťa Černá ve stejné kategorii postup
do finále. Blahopřejeme děvčatům k těmto úspěchům a budeme jim
22. června 2013 ve finále držet palce, aby se jim vedlo jako dosud.

za SK Milín Andrea
LETNÍ AEROBIK PÁRTY KUTNÁ HORA
Závody proběhly za krásného, skoro letního počasí 8. května
2013. Naše děvčata si užila mezi jednotlivými úseky cvičení i prohlídku
části Kutné Hory. Dopolední soutěž jednotlivců: cvičení podle lektora.
Kadetky: Verunka Černá - postup do finále (celkem 43 cvičících)
Juniorky: Anička Sekaninová - 1. místo a Káťa Černá - 5. místo.
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Odpolední soutěž miniteamů: Zločin a trest - celkové 4. místo.
Myslím si, že všechna tři děvčata byla úspěšná. Děkujeme za reprezentaci.

trenérky SK Milín
VALNÁ HROMADA
Každoročně se všichni členové TJ mají možnost, ale zároveň
i povinnost (dle sokolských stanov) sejít a společně probrat, co je při
tréninkových a cvičebních hodinách trápí, co by se dalo dělat jinak a lépe, pochlubit se oddílovými úspěchy…
Stejně tak tomu bylo i letos. Valná hromada se konala 16. května
2013 v předsálí kulturního domu. Zástupci z oddílu aerobiku, volejbalu,
nohejbalu, florbalu, zdravotního cvičení žen shrnuli svoji dosavadní letošní činnost, nastínili poprázdninové plány, společně řešili otázku alternativních prostor ke cvičení v průběhu přestavby tělocvičny a dohodli se na pořádání nové sportovní akce pro veřejnost (děti), která by
se pod záštitou Sokola Milín 2 konala ob rok v okolí Milína.
Všem děkuji za účast a za jejich dobrovolnictví, díky kterému se
členská základna naší jednoty neustále rozrůstá.

Jitka Slancová
PINGPING-PONGOVÝ TURNAJ
Příznivci bílého míčku jsou zváni na pátý ročník ping-pongového
turnaje, kde budou moci poměřit své výkony s ostatními favority.
Akce se bude konat ve čtvrtek 27. června 2013 od 16 hodin v milínské sokolovně. Účastníci budou rozděleni do několika kategorií:
• do 10 let • od 11 – 14 let • 15 – 18 let • plnoletí
Kdo si s sebou přinese
vlastní pálky, rozhodně nepochybí.
Tekutiny, rozhodčí, míčky, doplňkové aktivity, které bude možno v mezičase provozovat, a odměny zajistí organizátoři. Více informací poskytne
v milínské knihovně Jitka Slancová (č. tel. 318 691 414).
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CO SE DĚJE NA HNÍZDĚ
V tomto příspěvku bych rád zveřejnil některé zajímavosti ze
života čápa bílého, lat. Ciconia ciconia, a osvětlil některé mýty,
které kolují veřejností.
Čáp bílý na rozdíl od čápa černého hnízdí převážně v blízkosti lidských obydlí a nijak mu nevadí okolní přítomnost civilizace. Naopak využívá staveb (střechy, komíny, telegrafní sloupy)
ke stavbě svých hnízd. Nevadí mu ani různá technická zařízení,
jako například hromosvod na komíně procházející hnízdem, viz
Stará Huť u Dobříše, nebo kamera na takovémto hromosvodu, jako je tomu v Teplé u Mariánských Lázní (http://www.tepla.cz/),
natož kamera umístěná na sousedním komíně, jako je tomu u nás.
Sledování čápů pomocí webových kamer je poměrně hojně rozšířeno v Polsku, Německu, ale poslední dobou i u nás bez jakýchkoliv problémů. Proč tedy čáp nepřiletěl? Okolností je pravděpodobně víc. Letos byla poměrně dlouhá zima a opožděný přílet zaznamenalo více lokalit. Vzhledem k tomu, že čápi si do hnízda na
jeho stavbu donáší kromě větví i něco měkčího na jeho vystlání,
donesli si v minulosti i drny, které se vlivem deštivého počasí ujaly a začaly rašit. Kdyby v loňském roce vyvedli mláďata, jejich
agresivní trus by rašení zabránil, ale to se nestalo. Dnes je hnízdo
zarostlé bujnou vegetací natolik, že to čápům asi vadí a vlhká čerstvá tráva by jim neumožnila vysedět vejce. Tuto skutečnost jsem
již konzultoval s pracovníkem ochrany fauny prof. Chvapilem
a v rámci kroužkování okolo 25. 6. 2013 bude hnízdo odborně vyčištěno a upraveno za pomoci plošiny. Je ale také možné, že jeden
z partnerů (starých čápů) uhynul, a ten zbývající si nestihl namluvit „náhradu“. Nezbývá než doufat, že po vyčištění hnízda příští
rok čápi opět přiletí.

A nyní několik údajů ze statistiky:
∼ Hnízdo na ocelové konstrukci vzniklo v roce 1982 a od roku
1983 jsou čápi sledováni Českým svazem ochránců přírody.
Do té doby sídlili na várenském komíně a kroužkování nebylo
možné.
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∼ Od roku 1983 do současnosti bylo zaznamenáno v Milíně 83
vylíhnutých čápat, z toho 20 se nedožilo kroužkování.
∼ V letech 1986, 1990, 1993, 1997, 2006, 2009, 2010, a 2012
nevyvedli mladé buď z důvodu uhynutí, pozdního příletu, nebo
vlivem počasí. V roce 1993 přilétli čápi vlivem nepříznivého
počasí na trase tahu až 13. května.
∼ V roce 2002 vyvedli čápi 5 mláďat, ale jedno z nich při rozlétávání skončilo uvnitř komína várny, kde bylo nalezeno až po
několika letech.
∼ V roce 1999 při výletu jedno čápě uhynulo po nárazu do
transformátoru v ZOD. OÚ Milín je nechal vypreparovat a od
té doby je umístěno v MŠ Milín.
∼ V roce 1994 – 1997 byla v páru samice s kroužkem „N. M.
Praha DD486“ kroužkovaná 30. 6. 1980 v Toužimi.
∼ V okrese Příbram bylo v loňském roce z osmi hnízd obsazeno
pět, a jen ve dvou byla vychována mláďata (Březnice 4 a Rožmitál 3). Na milínském hnízdě byla pozorována 3 vylíhlá čápata, ale ještě před kroužkováním uhynula.
∼ Čáp bílý se na území dnešní ČR výrazně rozšířil koncem 19.
a začátkem 20. století. Do té doby hnízdil jen v jižních Čechách a na jižní Moravě.
Dále bych čtenáře rád požádal o následující: Pokud si někdo
z Vás vede vlastní statistiku, budu velice rád, jestli se budu moci
o Vaše informace podělit. Zejména přílety prvního a druhého čápa, a případné doplnění počtů odchovaných mláďat a podobně.
Nezbývá než popřát čápům hodně štěstí a udělat vše proto, aby
i v příštích letech byl Milín domovem těchto pozoruhodných opeřenců.

(V článku byly použity údaje stanice ekologické výchovy CICONIA Roudnice nad Labem.)
Ing. Vladimír Srbek
Odkaz na webkameru v Milíně: http://kamery.pb.cz/kamera7/
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KOPANÁ
Turnaj Slivice 2013
Ve středu 8. 5. 2013 se v Milíně uskutečnil tradiční mládežnický fotbalový turnaj na počest posledních výstřelů 2. světové
války na Slivici. Turnaj byl uspořádán ve spolupráci s Obcí Milín
a OFS Příbram pro mladší přípravky ročník narození 2004 a ml.
Sedm družstev z okresu Příbram se utkalo o konečné umístění
systémem každý s každým v utkáních po 15min. Na závěr turnaje
předal poháry a individuální ocenění starosta obce Ing. Pavel Nekl a p. Bílek za OFS Příbram.
Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Rožmitál pod Tř.
Milín A
Bohutín
Kovohutě PB
Nová Ves
Sedlčany
Milín B

15 bodů
14 bodů
10 bodů
8 bodů
7 bodů
5 bodů
0 bodů

16:6
21:8
15:8
10:9
10:15
11:11
4:30

Nejlepší hráč: Jonáš Habart (Sedlčany)
Nejlepší brankář: Matyáš Vališ (Nová Ves)
Nejlepší střelec: Tomáš Jeník (Milín)
Více informací na www.milin.wbs.cz

Martin Jeník
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Náš celoškolní projekt: Milín - z hlediska historického se
prolínal téměř celým letošním školním rokem. Ukončili jsme jej
v pátek 10. května.
Informace, které jsme získávali z besed s panem kronikářem
Vostarkem, od rodičů, prarodičů i písemných pramenů, jsme
zpracovávali. Na prvním stupni v podobě obrázků, vyprávění, říkanek, hádanek a předvádění řemesel. Na druhém stupni byla výstupem buď tištěná verze, nebo elektronická prezentace.
V sálku školy jsme si 10. května společně se všemi žáky
udělali hodinový průřez zpracovanými tématy.
Část tištěné podoby výsledků tohoto projektu jste mohli
zhlédnout v předsálí kina v den konání školní akademie. Nadále
bude k vidění na chodbách školy.
Prací na tomto projektu jsme získali mnoho informací, které
nám přibližují naší obec. Jaká je historie naší obce, naší školy,
kdo byly osobnosti, které v naší obci žily a zasloužily se o její
rozvoj? Jaké zde máme památníky, pamětní desky, památné stromy a proč? Tak nejen o to se chceme i nadále zajímat.
Výstava panelů se školními projekty v CVA
Zmiňované panely s výtvory žákůrámci školních projektů budete
mít možnost zhlédnout během prázdninových měsíců ve 2. patře
Centra volnočasových aktivit v Milín – v době otevření knihovny
(na vyžádání klíče u knihovnic).
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Návštěva na Obecním úřadě Milín
V rámci výuky o obci navštívili žáci naší 6. třídy Obecní
úřad v Milíně. Velmi ochotně se nás ujal starosta ing. P. Nekl, který nám povídal o uspořádání obce, jejím řízení i o životě v ní.
Diskutovali jsme o současných těžkostech v obci, ale i o tom, co
se podařilo. Na závěr jsme si prohlédli kanceláře úřadu a dostali
malou upomínku.
Návštěva byla pro nás velmi zajímavá a velice děkujeme za
vstřícnost a ochotu všem zaměstnancům OÚ.

Mgr. M. Levíčková a žáci 6. třídy
Školní akademie
V sobotu 18. května se
v milínském kulturním domě
konala školní akademie. V
předsálí si návštěvníci mohli
prohlédnout panely s projekty, kterým se žáci naší školy
v tomto roce věnovali, a také
fotografie z akcí, které škola
pořádala.
Program byl zahájen v
16 hodin. V první části vystupovaly děti z prvního
stupně. Předvedly divákům
různá taneční vystoupení,
přednesly básničky o zvířátkách, zazpívaly, zahrály na
hudební nástroje, zacvičily i
zahrály krátkou scénku o třídění odpadu.
Po přestávce patřil program žákům druhého stupně. Diváci zhlédli tři vítězné animované
22

filmy ze školního Filmového festivalu a prezentaci fotografií deváťáků z jejich posledního roku na ZŠ v Milíně. Opět zazněly písně, v jedné se dokonce děvčata doprovázela hrou na kalíšky, v
další hrála na kytary. Přítomné roztleskali herci v pohádce O Popelce i cvičenky aerobiku.
I když zapracovala tréma a objevily se drobné chybičky, celý program dopadl skvěle a diváci odměnili účinkující velkým potleskem.

Pavla Dandová, Zdeňka Čámská 9. tř.
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Sport v naší škole
Žáci naší školy se v průběhu roku účastní mnoha sportovních soutěží, jejichž vyvrcholením jsou v květnu a červnu soutěže
atletické. Žáci 6. - 9. ročníku mají již „za sebou“ Pohár rozhlasu.
Někteří ze zúčastněných poctivě trénovali i mimo povinné hodiny
Tv a velmi jim za to děkuji.
Zvláště bych chtěla ocenit výkony, které ostatní převýšily
a staly se novými rekordy školy.
školy V mladších žácích to byl výkon
Matěje Klímy,
Klímy který si zlepšil osobní rekord v běhu na 1 000 m
o půl minuty a jeho čas v cíli byl 3:15,50 (celkově 5. místo
v okrese). Ve starších žácích to byly výkony Vojtěcha Levíčka
ve skoku vysokém – výkon 174 cm (celkově 1. místo v okrese)
a ve vrhu koulí - 10,91 m.
Mgr. Monika Levíčková,učitelka Tv

Výlet do Hrachova a na Vrškamýk
Ve čtvrtek 2. května 2013 jsme byli na výletě v Hrachově.
Byla tam spousta hezkých zvířátek. Mně se líbila srnečka
Mína, čáp a rybičky. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí
v péči o mláďátka. Na mláďata savců se nesmí sahat, jejich maminka by to poznala a mláďátka by zpátky nepřijala. Je to proto,
že mají velmi vyvinutý čich. Pěkné byly i soutěže, které pro nás
připravili. (Pozn. zaměstnanci Centra Ochrany fauny ČR
v Hrachově.) Poté jsme jeli na Vrškamýk. Prohlédli jsme si zříceninu tvrze a odpočinuli jsme si na hřišti. Na závěr jsme se došli
podívat k elektrárně.
A už byl čas vrátit se domů. Na výletě se nám moc líbilo
a těšíme se na příští výlet.
Za 3. třídu Bětka Vojáčková a Káťa Loudová
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Víte, kdo je Šumavoš?
Pokud nevíte, zeptejte se žáků z 2. B a ze 7. třídy. Ti totiž se Šumavošem strávili celý týden od 19. do 25. května. Více informací
o tomto bezvadném ozdravném pobytu přineseme v příštím čísle.
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Červen ve školce
Měli jsme svátek (den dětí) a paní učitelky pro nás připravily spoustu soutěží, her a za odměnu spoustu dobrot. Hned
v pondělí nám potom milínští hasiči předvedli svoje vybavení a
techniku a my jim na oplátku zazpívali písničku o hasičích, kterou
jsme sami složili!
Předškoláci měli nabitý program – kromě vydařeného výletu vlakem na březnický zámek navštívili ještě základní školu, aby
věděli, co je po prázdninách čeká. Slavnostně jsme se s nimi rozloučili 15. června na zahradní slavnosti. Pasování na školáky tradičně proběhlo s doprovodným programem Inky Rybářové. Starším kamarádům zazpívali Broučkové a předškoláci si pro ostatní
připravili taneční vystoupení coby veselí klauni. Malé občerstvení
připravily paní učitelky a maminky předškoláků – děkujeme!
Další červnovou akcí byl výlet do ZOO v Praze. Počasí nás
šetřilo, museli jsme sice vytáhnout na chvíli pláštěnky, ale naštěstí nebylo horko. Viděli jsme spoustu zvířátek, která jsme si hned
druhý den ve školce namalovali.
Teď už se těšíme na prázdniny a všem přejeme pěkné léto.

děti a paní učitelky z MŠ
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České jabloně - 4. (závěrečná) část od Petra Kumšty
1. část - Blaník
2. část - Petra
3. část - Tábor
4. část - Vltava
Vltava - plody jsou nadprůměrné velikosti, kulovitého až kulovitě kuželovitého tvaru. Stopka je středně dlouhá, silnější až
středně silná. Slupka hladká, středně silná, slabě mastná, základní barvu má zelenožlutou překrytou červení ve formě žíhání přecházející v rozmyté líčko na 1/2 až ľ povrchu plodu.
Dužnina je středně pevná, krémové barvy, jemná, středně až
více šťavnatá. Chuť navinule sladká až nasládlá, aromatická,
velmi dobrá až výborná. Růst je bujný, koruny vytváří vzpřímené později rozložité, středně husté. Plodnost raná, dosti vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí asi v polovině září, konzumně dozrává v říjnu, skladovat ji lze do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je rezistentní (Vf), proti napadení
padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé
až polozakrslé, v horších půdních podmínkách lze pěstovat
i na bujných podnožích, na kterých též dobře plodí. Požadavky – středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené
živinami a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního vzhledu,
vhodné pro přímý konzum i zpracování. Odrůdu lze pěstovat
ve všech polohách vhodných pro jabloně bez chemické ochrany proti houbovým chorobám. Bližší informace o odrůdách
můžete získat na kontaktech telefon: 317 814 354,
728 044 917, (většinou ve večerních hodinách).
E-mail: kumstapetr@seznam.cz

Petr Kumšta
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Nemáte
založené
stavební
spoření
a potřebujete koupit dům, byt či něco rekonstruovat?
Nevadí.
Nabízíme Vám nový hypoúvěr od Buřinky s úrokem od 3,05 %.
Nepotřebujete počáteční vklad.
Můžete refinancovat i Váš současný
úvěr a to kdykoliv.
Kontakt:
Úvěrové a pojišťovací poradenství
Tř. Osvobození 309
26101 Příbram VII
Mobil: 602 465 003
E mail: kancelar.pribram@seznam.cz
Doporučujeme domluvit si schůzku předem.
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UKÁZKY Z KNIH „LIDOVÉHO LÉČITELSTVÍ“
Reudiger Dahlke, Andreas Neumann: Léčivá síla dýchání
„…prastarý návod, díky němuž lze čelit onemocněním. Toto je tajemství, jak má člověk v sobě dech uzamknout: Pokud onemocníš, jdi do
místnosti, kde se můžeš uzavřít a postupuj takto: Lehni si s nataženýma
rukama i nohama. Uklidni svůj dech a spolkni ho; přitom ho v duchu
svedeš tam, kde se nachází tvoje choroba. Po vdechnutí zataj dech. Reguluj svůj dech vůlí i rozumem, abys rozpustil churavost. Až budeš zadržovat dech tak dlouho, že to dál už nepůjde, vypusť ho. Následující
nádech směruj opět ke své chorobě. Jestli dýcháš příliš rychle, ustaň. Až
bude proud tvého dechu pravidelný a klidný, začni problém opět řešit.
Pokud se začneš potit a zjistíš, že jsi navázal spojení se svou potíží, už
se přestaň snažit. Kdyby se tvoje churavost tímto způsobem neodstranila, dál ji zpracovávej podle pokynů…“
Josef Neumayer: Sůl, voda, světlo
„…Solná košile: je jakási příruční minisauna. Již farář Kneipp doporučoval „španělský plášť“, který je předstupněm solné košile. Solná košile
aktivuje metabolismus a je ideální k detoxikaci. Pomáhá také při chřipkových infekcích nebo při vysokých teplotách. Postup je následující:
Bavlněnou, nebo ještě lépe lněnou košili (tričko) namočte do zhruba
jednoho litru vlažného pětiprocentního solankového roztoku. Košili vyždímejte, aby nekapala, a oblékněte si ji. Potom se zahalte do velké suché osušky nebo si oblékněte teplý vlněný svetr a zabalte se do tlusté
pokrývky, abyste se pořádně zpotili. Po půlhodině můžete košili svléknout, ale můžete si ji na sobě nechat i přes noc. Po svlečení košile si
omyjte nebo osprchujte horní polovinu těla…“
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ČERVEN V KINĚ MILÍN
4. úterý v 17 h
pásmo anim. filmů,
63 min., vst. 20 Kč
7. pátek ve 20 h
ml. příst. do 12 nevh.,
101 min., vst. 40 Kč

O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA
(O princezně…, Krtek a ježek, O líném
Honzovi, Vlněná pohádka, Medicína)

VRAŽEDNÁ HRA
Americký barevný film, akční
thriller.

11. úterý v 17 h
ml. příst.,
80 min., vst. 35 Kč
(děti do 10 let 24 Kč)

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Francouzský barevný, animovaný
film v českém znění.

14. pátek ve 20 h
ml. příst., do 12 nevh.,
92 min., vst. 40 Kč

KLETBA Z TEMNOT
Americký barevný film, thriller/
horor.

21. pátek ve 20 h
ml. nepříst.,
72 min., vst. 40

BEZ DOTEKU
Český barevný film, drama.

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz
Kino připravuje:
O princezně, která všechno viděla, Kozí příběh se sýrem
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PŘEHLED AKCÍ NA LÉTO
červen
Pochod Milínskem
Výstava ZUŠ „Písmo“
Výstava kaktusů
Dětské rybářské závody
Ping-pongový turnaj

1.6.
5.—21.6.
21. - 23.6. 9-18
8. 6. 7 h
27.6. 16 h

od ZŠ
CVA – 2. p.
předsálí KD
Bahno
sokolovna

červenec
Volejbalový turnaj

20.7. 9 h

před sokolovnou

srpen
Loučení s prázdninami

31.8. 15 h

CVA

Na www.milin.cz najdete v pravém sloupci v záložce Kulturní a sportovní
akce přehled plánovaných a nahlášených akcí do konce letošního roku.
Podmínky inzerce:
Každé číslo Zpravodaje je odesíláno na webové stránky, kde zůstává
uchováno, tzn. že inzerce je stále dostupná.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH (platné od 1. ledna 2010)
osobní zprávy – řádkové (do 5 řádků) ZDARMA
inzerce řádková (do 5 řádků)
60 Kč
inzerce – plošná v rámečku
¼ str. A5
240 Kč
typ A
½ str. A5
360 Kč
typ B
1 str. A5
600 Kč
typ C
Při opakování typu B a C sleva 100 Kč.
Platby a další informace v knihovně, telefon a e-mail viz níže.
Milínský zpravodaj vychází vždy nejpozději do 2. prac. dne v měsíci.
Uspořádání článků a dodatky: D. Reiterová
Korektura čísla: Mgr. J. Trnka, D. Reiterová
Foto na titulní straně: z archivu knihovny
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