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Ať máte v novém roce všichni hezky prometenou cestu...
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Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 21. 11. 2017 do 19. 12. 2017 se sešla obecní rada celkem
2x (27. 11. a 11. 12.). Předkládáme výběr z bodů jednání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rada schválila výsledky komise na přidělení bytu č. 1, čp. 219.
Rada projednala a schválila dohodu k provedení údržby ochranného
pásma vedení v k. ú. Rtišovice - prořezání zeleně a dřevin na obecních pozemcích.
Rada na základě stanovení místní úpravy provozu na komunikacích
- umístění dopravního zrcadla ve Stěžově čp.10 schválila oslovit
Silnice Osečany o instalaci zrcadla.
Rada schválila finanční příspěvek 4 000 Kč na 24. ročník šachového turnaje mládeže – Milínská věž.
Rada vzala na vědomí výsledky stanovení drog v odtoku ZŠ Milín.
Dokument byl předán řediteli ZŠ, aby projednal výsledky odběru
v užším kruhu vedení školy, ve školské radě a na schůzce s rodiči.
Rada vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Milín za rok 2017. Zpráva bude vyvěšena na webových stránkách obce Milín.
Rada bere na vědomí hlášenku o volném bytu - Školní 229.
Rada na základě žádosti Milana Vitiše doporučuje OZ schválit věcné břemeno - uložení zasakovacího objektu na obecním pozemku
pro vybudování domovní čistírny odpadních vod.
Rada vzala na vědomí hlášenku o volném bytě - Školní 240.
Rada vzala na vědomí informaci starosty o stavu vypracování projektu na obnovu rybníka v osadě Kamenná u Příbramě.
Rada vzala na vědomí termín uzavření MŠ Milín v době vánočních
prázdnin.
Rada schválila vstoupit do společného výběrového řízení pořádaného Středočeským krajem na zajištění autobusové dopravy.
Rada za účasti nového vlastníka rybníka Stržený - Český rybářský
svaz, Středočeský územní svaz, předsedy komise ŽP a členů MS
Mýšlovice projednala podmínky provozování sportovního rybolovu v roce 2018.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová
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Upozornění od konětopských hasičů
Upozorňuji všechny hasiče z Konětop, že se z technických důvodů přesouvá výroční valná hromada SDH Konětopy na nový termín, a to na
pátek 5. ledna 2018 od 18 hodin. Schůze se koná v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice Konětopy.
Za SDH Konětopy jednatel Jan Kšanda
Nový web Milína
Od 19. prosince 2017 byly spuštěny nové webové stránky obce. Ke
změně muselo dojít už jen z prostého důvodu, že minulé stránky již nedostačovaly technicky, byla složitá a nevyhovující administrace
(obsluha aktuálnosti stránek).

Co Vám stránky přináší nového? Přehledný kalendář akcí, praktičtější uspořádání záložek, hlavně však vyhledávací políčko - vpravo
nahoře. Většinu informací, které na web zaměstnanci OÚ vloží, bude
možno propojovat, aby se zobrazovaly na více místech. Občané mohou
využít formulář k nahlašování závad a poruch (v záložce Obecní úřad,
poslední políčko dole) nebo mohou sdělovat připomínky správci stránek
(těmi je stejně jako doposud knihovna). Samozřejmostí je již propojení s
facebookovou stránkou. Chystá se zprovoznění aplikace V obraze - pro
chytré mobily.
Nově je vytvořena rubrika Servis pro občany, kde budou užitečné informace pro všechny obyvatele Milína. Některé položky se ještě
připravují (úřední a technické služby aj.)
V pravém sloupci máte připravenu anketu, kde můžete vyjádřit,
zda se Vám nové stránky líbí či ne (a důvody). Dále pak kontakty, kam
volat při poruchách a haváriích (vody, plynu, elektřiny…)
Za webové správce Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – 2018
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se
v lednu dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Jan Mejzr z Milína,
Ladislav Čuda z Milína,
Miloslav Vondra z Milína,
Jitřena Skalová z Milína,
Václav Vošahlík z Milína,
Jiřina Ženíšková z Milína,
Jaroslava Nešporová z Milína,
Marie Eliášová z Milína,
Dagmar Bolinová z Milína,
Jiří Vítek z Milína,
a pan Jiří Hrubant z Milína.
Všem oslavencům přejeme pohodu nejen ve dnech svátečních,
ale i v těch všedních, mnoho důvodů k úsměvu a také velkou dávku
zdraví a štěstí.
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

Vzpomínka
V měsíci prosinci r. 2017 uplynuly již 4 roky, kdy nás opustily dvě naše
milé ženy. Dne 4. prosince to byla paní Marie Prostřední a dne 15. prosince paní Růžena Horová. Obě žily v domě čp. 215, v Milíně. Prožily
svůj dlouhý a požehnaný život zde v Milíně ve spokojenosti.
Děkujeme všem, kteří si s námi na ně vzpomenou!
Jan Prostřední a Josef Hora
Milínský zpravodaj – leden 2018
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Poděkování
Děkuji všem třem milým pracovnicím naší knihovny v čele
s paní Danou Reiterovou za vstřícnost, ochotu a dobrou spolupráci
v roce 2017. Děkuji také za všechny hodnotné akce a výstavy, které se
v uplynulém roce pořádaly. Bylo jich mnoho a byly všechny velmi pěkné. Děkuji také za vydávání Milínského zpravodaje. Přináší nám zprávy
a události z obce a okolí. Je na velmi dobré úrovni!
Naše knihovna je cenným stánkem kultury a přispívá
k obohacení duchovního života. Doporučuji našim mladým více využívat jejího bohatství!
Do roku 2018 přeji knihovnicím pevné zdraví, plodnou inspiraci
a vše dobré!
Josef Hora
Poděkování patří i technickým službám obce
Knihovna se připojuje s přáním zdraví a životního optimismu
všem občanům Milína a okolí a v novém roce chce poděkovat jmenovitě i zaměstnancům technického úseku obce za zvládání sněhové nadílky a úklid.
Za knihovnu Dana Reiterová

Prosincové sněžení…
Škoda, že sníh nevydržel do Vánoc.
Milínský zpravodaj – 2018
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CHYSTANÉ AKCE
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Další lednové a únorové akce:
Výstava Boemia mia v Centru volnočasových aktivit Milín pokračuje
do konce ledna. Více informací v předchozích číslech Zpravodaje nebo
na www.milin.cz.
Tříkrálová sbírka
Římsko-katolická farnost Slivice - Milín pořádá charitativní sbírku, která proběhne v ulicích Milína a v okolí ve dnech: 5. 1. 2018 - 14. 1. 2018.
Hromničky
V odpoledních hodinách 2. února 2018 před CVA Milín si opět budeme
moci společně vyrobit svíčky „hromničky“. Podrobnosti akce budou
upřesněny na plakátech.

DĚNÍ V OBCI
13. Zahájení adventu
Pro někoho je třináctka číslo nešťastné,
pověrami opředené. To však neplatí pro
organizátory (obec Milín a milínskou knihovnu) a účinkující na Zahájení adventu
2017 v Milíně. A věříme, že s označením
letošního zahájení jako kvalitní a podařené budou souhlasit i návštěvníci.

Nedá se napsat, že by se letos při zahajování odehrávalo něco mimořádného, nebo bylo něco zásadně jinak. Ne, byla to klasika. Nicméně se
nebojím napsat, že hudební a pěvecká vystoupení se letos proměnila téměř
na koncertní zážitek. A jelikož ani počasí se svým vkladem nezůstalo pozaMilínský zpravodaj – 2018
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DĚNÍ V OBCI
du – jen lehce studeno, decentní sněhové
krupičky a zůstávající
poprašek, dá se letošní
počínání před kulturním domem shrnout
slovy - začátek adventu v Milíně se vydařil.
Po úvodním
slovu faráře J. Ándreje a rozsvícení stromku ,,vystřihli“ své hudební a pěvecké skladby: ženy
z pěveckého sboru Radost pod taktovkou (čerstvě ochraptělé) Marie Vondráškové, trio Jiřího Trnky (za nímž se skrývají i dvě mladá, šikovná děvčata – Petra Drážďanská, Karolína Štěpánková), pozadu nezůstali ani talentovaní žáci a učitelé milínské pobočky ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu p.
Třemšínem, a když se k mikrofonům dostali Dospělí a děti ze slivické farnosti, běhal posluchačům mráz po zádech (a věřte, že chladné počasí na to
nemělo vliv). I sám zvukař se neubránil dojetí (jeho vlastní slova)! Na závěr jsme si jako každoročně mohli na odchod domů poslechnout trubačovo
vystoupení (letos nová tvář – Lukáš Vopěnka). Skupina Gentiána (ke zklamání mnohých) letos ze zdravotních důvodů nevystoupila.
Omlouváme se, že některé účinkující jmenujeme a jiné ne. Těch co
v programu vystoupili, byla velká řada. Pevně věříme, že následné poděkování k nimi doputuje i touto cestou. Děkujeme Vám moc a upřímně přejeme další úspěchy.
Kromě kulturního programu měli Milínští možnost zakoupit drobné vánoční dárky,
či jen potěšit oko a chytnout inspiraci ve stáncích. Za ,,prodejními pulty“ jste coby prodavače mohli vidět zástupce spolků a organizací
fungujících v Milíně, či s obcí Milín spolupracující (mateřské centrum, základní školu, školní družinu, Charitu Příbram, Alku). Ve stánku
s občerstvením se nově oháněla rodina Štědroňských.
Poděkování patří i všem, kdo pracovali na stavbě pódia, sestavování stánků, rozvodu elektřiny, ozvučení, závěrečném úklidu. A také Vám, co jste přišli, a tím podpořili tuto akci.
Tak co, podepíšete se také pod to? Pokud máte k čemukoli konstruktivní připomínky, zkusíme na nich do dalších let zapracovat. Tedy budete-li je sdělovat správným uším.
Za organizátory Jitka Jahodová
Milínský zpravodaj – leden 2018
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Ve starém milínském pivovaru v prosinci zase řádili čerti a nadělovali andělé s Mikulášem
V sobotu 9. prosince 2017 mohly děti z Milína a okolí navštívit pravé nefalšované pivovarské peklo, do kterého je zavedl čert „Albín“ rovnou z knihovny.
Na fotkách vidíte Mikuláše s
anděly, čerta
Albína, Lucifera
na trůnu s Pekelnou knihou hříchů a moderátorku nebeskopekelné televize
ve studiu, kde
děti odpovídaly
na dotazy.

Po projití pekla a nebe se skupiny dětí s doprovodem vracely do centra volnočasových aktivit, kde byla v provozu výtvarná dílna a již zmiňované
televizní studio.
Za úspěchem celé akce stojí Obec Milín - poskytnutí financí, členky
STP Milín - uvázání dárkových balíčků, rodina Srbkova - za půjčení prostor v
pivovaru a hlavně parta milínských hasičů a hasiček, kteří si zařádili coby
čerti a vymrzli v nebi jako andělé s Mikulášem. Děkujeme!
Za nebesko-čertovskou chásku ze studia Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – 2018
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Do nového roku přejeme všem našim členům, čtenářům, příznivcům
a sponzorům vše dobré, mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů.
Opět Vám nabízíme sluchové poradenství ve čtvrtek 11. ledna 2018 od
13 - 15 hod.
Rovněž sociální poradenství platí vždy v úterý a ve čtvrtek ve stejném
čase a nepřetržitě po telefonu – 606 650 114.
Bude pokračovat vždy po dohodě také Klub Seniorů a další akce
v rámci aktivizačních služeb.
Poděkování patří členkám Klubu Seniorů za velmi hezkou vánoční výstavu výrobků a ručních prací, která byla přístupná v předsálí Kulturního
domu v Milíně pro všechny zájemce.
Připojujeme i fotografie.
Nelze opomenout doby zkoušek a přípravy zpívání souboru Radost a
poděkovat všem zúčastněným. Svým vystoupením oživily začátek adventu v Milíně a připravily příjemné chvíle obyvatelům domovů důchodců na Dobříši, v Březnici, v Rožmitále pod Třemšínem a v Luhu.
Ještě upozornění: Výroční členská schůze naší organizace se připravuje na den 15. 2. 2018.
Za STP Milín Magda Burianová
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KRONIKÁŘOVO OKÉNKO
Magické osmičky - letopis 20. století
(České dějiny a historie městečka Milín)
1908
Před 110 lety 7. července se narodil prof. Bedřich Svatoš, jehož literární dílo je spojeno s dějinami Milína. Historicky nejvěrohodnější:
„Poslední městečko“. (Konec války v Milíně.)
1918
28. října 1918 vítají Milínští vznik samostatné ČSR. Před radnicí promluvil starosta Sokola učitel V. Šembera a J. Svoboda, farář slivický.
Ustavena je Národní stráž, z Milína odcházejí italští uprchlíci, kteří tu
přežívali světovou válku...
1928
Milínští Sokolové uvádějí do provozu letní hřiště. (V r. 1952 na něm
postavena sokolovna.)
V r. 10. výročí ČSR obec rozhodla vybudovat památník obětem světové války. (Odhalen r. 1929.)
1938
Výnosem min. školství se škola v Milíně přejmenovala na: Újezdní
měšťanskou školu smíšenou. 21. května vyhlášena částečná mobilizace, rukují první povolanci, k obraně země následně rukují 24. září. Po
Mnichovské dohodě mnoho českých občanů nachází dočasný domov
v Milíně po útěku z pohraničí.
1948
Po „únorových událostech“ ustaven v Milíně Akční výbor Národní
fronty. Při oslavách 9. května sloužil polní mši u pomníku rudoarmejců
slivický farář Jarosl. Fojtl. Podle nového školského zákona je ustavena
v Milíně „Národní škola“ a „Střední škola“. Do pokladny u vánočního
stromu bylo sebráno 588,50 Kčs.
1958
Do nových bytů milínského sídliště se stěhují první obyvatelé. Ze zátopové oblasti přehrady se do nových rodinných domků stěhují další
obyvatelé z Povltaví.
1968
O dramatických událostech léta – zaznamenala kronikářka M. Hájková: “21. srpna 1968 přišlo sovětské vojsko, 26. srpna se vrátili naši z
Moskvy“. Rada MNV uvolnila pozemek na Pahorkách pro „Junácký
kmen“. Milín soutěžil o titul Vzorná obec.
Milínský zpravodaj – 2018
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1978
30. dubna projíždí Milínem první československý kosmonaut major Vladimír Remek. Milínští se zúčastnili výstavy na Pražském hradě „Doba
Karla IV.“ (vzpomíná se 600. výročí úmrtí). Obec připomíná
60. výročí vzniku ČSR. V půdě staré radnice objeveny památné doklady
z r. 1928 o stavbě pomníku „Našim padlým“.
1988
Dokončena je dostavba budovy ZŠ, do provozu uvedena nová požární
zbrojnice. Zahájena výstavba rod. domů „U sila“ a v lokalitě „Luční“.
70. výročí vzniku ČSR připomíná výstava dokumentů z archivu obce
v předsálí KD. Na stadionu se hraje fotb. turnaj „Slivice 88“.
30. září 1988 zemřela bývalá kronikářka (1961-74), paní učitelka Marie
Hájková. Rozloučení se konalo 8. října na Slivici.
1998
80. výročí vzniku ČSR vzpomínají Milínští u památníku „Našim padlým“ a výstavou pamětihodností světové války legionářů a dokumentů 1.
republiky.
***
19. a 21. století
Před 150 lety r. 1868 na základě směnné smlouvy z 12. února získává obec Milín vlastnické právo na „grunt Válovský“. Po řadu let sloužil úřadu obce – přestavěn na milínskou radnici.
V novém - 21. století je významný rok 2008. Milín se stal partnerem italského regionu Valle di Ledro.10. výročí slavnostního podepsání
smlouvy připomínáme v roce 2018.
V roce 2018 si připomeneme 790. výročí obce Stěžov. R. 1228 se
uvádí v historických pramenech jako: „zboží kláštera sv. Jiří“, ve 14. st.
je služebním manstvím hradu Karlštejn. (Nyní v obci Milín.)
Čerpáno z pramenů: Léta 1918-1960 kronikář - Antonín Hejnic,
1961-74 - kronikářka Marie Hájková
Z pamětí kronik Milína a dějin 20. století
sepsal Jiří Vostarek
Milínský betlém, který byl vystaven spolu s
dalšími kronikářovými betlémy v Centru volnočasových aktivit Milín do 6. ledna 2018.
Milínský zpravodaj – leden 2018
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Okénko ze sborovny (4. pokračování z předchozích čísel)
Lenka Havránková

Pocházím z krásného moravského města Kyjov, které je známé svým folklorem a krojem. Asi před deseti lety jsem se přistěhovala do Bohostic, kde žiji
se svou rodinou. Ve škole pracuji druhým rokem jako asistentka pedagoga a
asistentka ředitele. Mezi mé koníčky patří sport, tanec a čtení.

Gabriela Dudáčková

Milínskou školou jsem prošla jako dítě. Mám na ty časy hezké vzpomínky, a
tak jsem ráda, že jsem se do ní mohla vrátit - tentokrát do řad učitelského sboru. V současnosti pracuji jako asistent pedagoga a také jako vychovatelka ve
školním klubu. Zájmů nemám mnoho, kromě své rodiny a dvou pejsků jsou to
knížky a historie.

Monika Levíčková

Jsem jedním z mála milínských „starousedlíků“, přesto jsem na „naší“ škole
strávila celkem málo let. Už po prvních pěti jsem zatoužila po sportovní, specializované škole na atletiku. A i když jsem netušila, do čeho jdu, byly to velmi krásné roky mého života. Kolotoč tréninků a závodů s velkými úspěchy na
republikové úrovni se mi velmi líbil. Ovlivnilo mě to natolik, že po ukončení
ekonomické školy, trenéři jen trochu „ťukli“ a vydala jsem se na pedagogickou fakultu studovat tělesnou výchovu a společenské vědy. Během mateřské
dovolené (se třemi dětmi) jsem ještě absolvovala studium etické výchovy. To
mi hodně změnilo pohled na práci učitele. A jak říká moje maminka - záleží na
tom, jaké lidi na cestě životem potkáš… Potkala jsem v Příbrami pana ředitele,
kterému jsem velmi vděčná, že mi pomohl vrátit se po mateřské k práci učitele. Byl to právě on, kdo mi umožnil studium pro školní metodiky prevence.
Touto problematikou jsem se zabývala i jako lektorka v „K“ centru v Příbrami.
No a po letech jsem se vrátila opět do naší školy, kde se snažím o to, aby se
naši žáci podívali na běžný život z různých stran – ať je to historie, tradice,
kultura, nebo třeba sport. Víte třeba to, že oddíl florbalu při Sokolu Milín 2, je
dlouhá léta jedním z nejpočetnějších oddílů?

Jazykový koutek
Jak napíšeme? „Kdo s koho“, nebo „Kdo z koho“.
1. „S“ - V případě, poměřujeme-li síly (kdo vyhraje): Kdo s koho.
2. „Z“ - Dostat z někoho něco, např. Kdo z koho vymlátí duši?
Za Milínský zpravodaj Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – 2018
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Italský den
Ciao! Buon giorno! Arrivederci! - netradiční pozdravy, které zněly milínskou školou 29. listopadu 2017 při podzimní akci školního parlamentu. Tento den byl totiž ITALSKÝ DEN.
Parlamenťáci se inspirovali společnou česko-italskou historií
obce a výstavou Boemia mia, která právě probíhá v CVA Milín. *)
Od rána se to na chodbách rojilo postavami v barvách italské
vlajky – červené, bílé a zelené.
K vidění byli i gangsteři italské mafie a fotbalisté v italských
dresech. Účesy zdobily špagety a objevila se i maska napodobující nakloněnou věž v Pise.
Parlamenťáci pro žáky školy připravili dvě soutěže. V první z
nich si měli žáci za úkol zahrát na básníky a vymyslet básničku, ve které se objeví čtyři slova: PIZZA, FOTBAL, FERRARI, MOŘE.
Celkem se sešlo 19 básniček a výběr těch nejhezčích byl pro
parlamenťáky těžký oříšek. Oceněné byly nakonec básničky z 1. A, 1.
B, 2., 3. A, 5. B, 7., 8. a 9. třídy.
Básnička 1. A
Po fotbale ve středu
dám si pizzu k obědu.
Pak zavolám na dědu
ať zamluví zájezd k moři
s Ferrari tam dojedu.
Druhá soutěž probíhala o velké přestávce. Pětičlenné třídní týmy
měly za úkol postavit co největší věže z půl balíčku špaget a 15 bonbonů marshmallow. Úžasné konstrukce by zaujaly i zkušené architekty!
Nejvyšší věž na 1. stupni postavily děti z 5. A – měřila 71,5 cm. Na 2.
stupni se nejvíce blýskli osmáci - jejich věž měřila dokonce 114 cm.
Paní učitelky některých tříd si připravily pro své žáky i další
program, který se nesl v italském duchu. Někde se učili počítat italsky,
jinde vyhledávali italská slovíčka ve slovnících, další bloudili prstem po
mapě Itálie, seznamovali se s italskými památkami. Zajímali jsme se o
italskou kuchyni, módu i italská auta.
Italský den si žáci i učitelé náramně užili. Díky, parlamenťáci!
Mgr. Martina Štiplová
*) Poznámka z knihovny: V týdnu před Vánoci navštívily všechny třídy ZŠ
výstavu Boemia mia, která byla ze strany knihovny krátce okomentována, aby
dětem přiblížila otázku italského exodu během 1. svět. války.
Za knihovnu Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – leden 2018
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na začátku prosince se dny krátily a děti s napětím očekávaly
čas, kdy je navštíví Mikuláš s
čerty a anděly. Čas si krátily
výzdobou školky, kreslením,
malováním a zpěvem čertovských písniček. 5. prosince
2017 se dočkaly. Do školky
přišli žáci a žákyně ZŠ Milín,
kteří si dali velmi záležet, aby
b yli k nerozeznání od
skutečných čertů a andělů.
Mikuláš ze zlaté knihy přečetl
drobné hříchy, ale nakonec všechny děti dostaly nadílku a všechno
dobře dopadlo. Hned druhý den děti viděly pohádku “O nepovedeném
čertíkovi” v podání divadla Kolem, které za dětmi přijelo. 12. prosince
to pro změnu
bylo krátké pásmo
pohádek v kině
Mikeš o Vánocích.
Pak už byly
v plném proudu
přípravy
na
vánoční besídku.
Děti vyráběly
dárky a přáníčka,
pekly cukroví,
dokončovaly
výzdobu školky
a hlavně připravovaly svá vystoupení, která tentokrát proběhla v jednotlivých třídách.
Po besídce si všichni pochutnali na výborném cukroví, které děti
přinesly na ochutnání z domova, vyráběly společně s rodiči drobné
ozdoby a hrály si s novými dárky, které pro ně Ježíšek nechal pod
stromečkem. Nejstarší děti se 17. prosince vypravily do kostela v
Milíně, kde zazpívaly a zahrály několik koled na Adventním koncertu.
Byl to pro ně velký zážitek a za odměnu dostaly od vedení obce malý
dárek.
Za MŠ Milín Marie Znamenáková
Milínský zpravodaj – 2018
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc listopad 2017
Svátek Všech svatých a Památka zesnulých vycházejí
z křesťanské víry v posmrtný život. Svátek všech svatých,
den k poctě všech svatých a blahoslavených, slavený původně v květnu, se od 9. století slaví 1. listopadu. Slavnostní
vzpomínka na zemřelé, „ne svaté“, jejichž duše ještě pobývají
v očistci, z kalendáře známá jako Památka zesnulých, vznikla
později. Svátek stanovený na 2. listopad se začal slavit v 10. století ve francouzských klášterech benediktinů a odtud se šířil do dalších zemí křesťanské Evropy. Časem se tyto dva svátky začaly vnímat spojitě, a pojmenování
Dušičky taky oba zahrnuje. V dušičkový týden se místa odpočinku drahých
zesnulých rozsvítí a rozkvetou projevy vděčnosti jejich nejbližších. Podle
křesťanské víry se duše zemřelých v očistci očišťují z hříchů pozemského
života. Modlitbou, nesenou láskou k našim zemřelým, tak drahým zesnulým můžeme prokazovat lásku i za prahem smrti. A naopak: naši přátelé na
věčnosti, kteří už dosáhli plného spojení s Bohem, svou přímluvou zase pomáhají nám. I v kostelech našich farností v den vzpomínky na všechny zemřelé se konaly mše svaté, a to v hřbitovní kapli zasvěcené Všem svatým
na Makové, v kostele sv. Vavřince v Pečicích a v kostele sv. Petra na Slivici. Na slivickém hřbitově, po mši svaté, následovaly modlitby za všechny
zemřelé.
V sobotu 11. listopadu se uskutečnilo arcidiecézní ministrantské setkání
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
V neděli 12. listopadu, druhou neděli v měsíci, se konala v kostele sv.
Petra na Slivici dětská mše svatá. Po ní se část věřících sešla na faře k farní
kávě.
V pondělí 13. listopadu při mši svaté v kostele sv. Václava v Milíně věřící uctili památku sv. Anežky České, která patří mezi nejvýznamnější světice středověké střední Evropy. Její svátek byl po kanonizaci (svatořečení)
v r. 1989 přeřazen v českém církevním kalendáři na 13. listopad. Děkovnou
bohoslužbu za Anežčinu kanonizaci sloužil tehdy kardinál Tomášek ve zcela zaplněné katedrále sv. Víta den poté, co z funkcí odstoupili hlavní představitelé komunistické moci. Přímé účastníky i diváky televize naplňoval
intenzivní pocit, že se právě splnilo staré proroctví o návratu šťastných dnů.
V neděli 26. listopadu letošní poslední poutní bohoslužbu sloužil Otec
Ján ve svátek Ježíše Krista Krále ve smolotelské kapli. Touto nedělí skončil
církevní rok a začaly přípravy na období adventu.
Ani v tomto měsíci nezapomněl Otec Ján na seniory Domova pod hrází
u Luhu. V úterý 28. listopadu tam pro ně sloužil pravidelnou mši svatou.
Za farnost Eliška Průchová
Milínský zpravodaj – leden 2018
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SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD
Z Příbrami do Milína

Z Milína do Příbrami

Značka, pozn.

Odjezd

Č. linky

Značka, pozn.

Odjezd

Č. linky

X

5.25

300041

X

5.00

300041

X (i sídliště)

5.25

300027

X

5.00

300027

X

5.55

300017

X (u ZD)

5.00-05 300028

X (pouze u ZZN)

6.00

300028

NE ve stát. svát.

5.36

300041

X (u ZD, sídliště)

6.20

300028

X (u ZD)

5.37

300028

X

6.20

300041

X

6.25

300027

7.04

300028

7.07

300029

7.10

300041

7.16

300042

6, †

6.25

300041

X (u ZD)

X, B

6.40

300041

X *)

300027

X
X, B
Jerusalém)

X, B

6.40

(přes

X

10.30

300027

1, 3 (u ZD, sídliště)

10.35

300028

X

7.20

300027

X

10.40

300041

6

7.24

300041

X

11.40

300029

X, B (i u ZŠ)

7.34

300041

7 (z Jir.sadů)

12.10

136443

X

9.04

300041

6

12.15

300041

X

10.05

300027

X (u ZD, sídliště)

12.35

300028

1, 3 (u ZD)

11.29

300028

X, B

13.00

300027

†

12.59

300041

X (i u ZD)

13.25

300041

X

13.04

300041

6, †

13.40

300041

X

13.05

300027

13.05-10 300028

X (u ZD, ZŠ, sídliště)

14.30

300028

X (u ZD)

X (i u ZD)

14.30

300041

6

13.10

300041

X (i u ZD)

14.45

300027

X, B (u ZD)

14.12

300028

X, B (i u ZŠ)

15.05

300042

X (u ZD)

15.18

300028

X (i u ZD)

15.10

300041

X

16.15

300017

X (u ZD, sídliště)

16.10

300028

X

16.16

300041

X

16.30

300027

X

16.45

300027

X

17.00

300041

X (u ZD)

16.50

300028

X

17.15

300029

6, †

17.09

300041

X

17.34

300041

X

18.20

300027

NE ve stát. svát.

18.50

300041

X - jen v sudý týden
(u ZD, sídliště)

22.30

300028

Platné
od 10. 12. 2017
Značky,
pozn.:

Vysvětlivky: 1 - 7 odpovídá dnu v týdnu; X - prac. den; † - neděle a st. sv.; B - nejede o
prázdninách; *) končí v PB u II. polikl.
Linka č. 136 443 - Praha-Orlík-Písek; ostatní linky jsou příbramské
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SOUHRNNÉ JIZNÍ ŘÁDY
Výpis z vlakové tratě č. 200 Zdice - Protivín
z MILÍNA do PŘÍBRAMI
PříMilín bram čís.
odj.
příj. vlaku
4:02
4:10 7941
5:13
5:21 7943
6:04
6:12 7901
7:36
7:45 7903
9:59 10:08 7905
11:59 12:08 7907
13:19 13:27 7980
13:59 14:08 7909
15:59 16:08 7911
17:59 18:08 7913
19:59 20:08 7915
21:21 21:30 7947

zn.
X, 6

X

X, 6

Vysvětlivky:
X - prac. den; 1 - 7 odpovídá dnům v týdnu;
† - neděle a st. sv.;

z PŘÍBRAMI do MILÍNA
Příbram Milín čís.
odj.
příj. vlaku
5:22
5:30 7900
6:41
6:52 7942
7:45
7:53 7902
9:50
9:59 7904
11:50 11:59 7906
13:50 13:59 7908
14:12 14:20 7982
14:42 14:52 7984
15:50 15:59 7910
17:50 17:59 7912
19:50 19:59 7914
20:38 20:47 7946
22:43 22:51 7948
23:56

0:05 7940

zn.
X, 6

5
1-4

†
X, 6
1- 6

Od 11. prosince 2017 jsou v platnosti nové jízdní řády
V knihovně jsou k dispozici jednotlivé jízdní řády na Prahu i na Příbram.
U příbramských autobusových spojů nedošlo k žádným podstatným změnám, pouze
ranní spoj z Milína jezdí od ZD již v 5:37 (místo 5:39). U vlaků jsou minutové změny.
Ještě chceme připomenout, jaké AUTOBUSY jezdí o víkendech:
Z Milína:
Z Příbrami:
v sobotu: 5:36, 7:24, 13:10 a 17:09
6:25, 12:15, 13:40 a 18:50
v neděli: 5:36, 12:59 a 17:09
6:25, 12:10 a 13:40
U vlakových spojů chceme připomenout první a poslední spoje V SOBOTU:
Z Milína:
Z Příbrami:
4:02, poslední ve 21:21
5:22, poslední ve 23:56
V NEDĚLI:
Z Milína: 5:13, poslední v 19:59
Milínský zpravodaj – leden 2018
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LEDEN 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

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 únorového čísla: pátek 19. ledna 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.
Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721
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