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Miličín vznikl jako osada na zemské silnici a křižovatce obchodních cest. První písemná
zmínka o něm pochází z roku 1283, kdy je zmiňován Vilém z Miličína , který byl příznivcem
Záviše z Falkenštejna. Poslední příslušník rodu pánů z Miličína, Heřman, odkázal před svou
smrtí roku Miličín Rožmberkům, v jejichž držení zůstal až do roku 1591. Právě v této době
zažilo městečko největší rozkvět. Dařilo se řemeslům, v letech 1380 - 1384 byl postaven
gotický kostel (v 18. století barokně přestavěn), v roce 1392 zde byla zřízena škola,
Rožmberkové si tu postavili tzv. Rožmberský nocležní dům. Od Rožmberků má Miličín též
městský znak (rožmberská růže ve stříbrném poli, štít je zdoben třemi pštrosími pery).
Velkou ranou pro rozvoj Miličína byl požár v roce 1644, kdy vyhořelo celé město kromě
jediného stavení.

Ves Miličín se poprvé objevuje v listině z roku 1283. Chrám Narození Panny Marie byl
vystavěn v letech 1380 – 1385. Donátoři stavby byli Petr a Jan z Rožmberka. Tomuto rodu
Miličín a okolí tehdy patřil. Chrám byl původně vystavěn v čistě gotickém slohu. V letech
1639 a následně roku 1644 postihly kostel velké požáry. V 18. století nechal hrabě
Khuenbburg nákladně kostel opravit v barokním slohu. V té době vznikly nástěnné fresky,
jejichž autorem byl pražský malíř Josef Spietzer. Strop byl pokryt alegorickými malbami a
obrazem korunovace Matky Boží, jejichž autorem byl v roce 1754 František Antonín Müller.

Mezi mé největší koníčky patří cyklistika. Za klub DA-BA jezdím od 1. 1. 2010. Teď trochu o jeho
historii. Povltavský sportovní klub DA-BA je dlouhodobě pořadatelem největšího počtu cyklistických
závodů v České republice a patří rovněž k nejpilnějším organizátorům závodů běžeckých. Počet
realizovaných sportovních akcí je již několik let větší než jedno sto. Na počátku tohoto století se vžilo
označení Povltavská sportovní extraliga. V současnosti jsou pod tento název zahrnovány pouze
cyklistické a běžecké závody patřící do kategorie mistrovských, ligových či pohárových akcí. Veškeré
aktivity patřící do PBR Povltavské extraligy jsou přístupné opravdu všem zájemcům o aktivní pohyb,
kteří jsou ochotni respektovat jednoduché a účastníky nepříliš omezující sportovně-technické
směrnice a organizační normy.
Pokud bys chtěl/a jezdit za klub DA-BA , stačí když o to budeš mít velký zájem a hlavně čas na
tréninky.Jinak asi zatím mým největší m úspěchem je třetí místo v kategorii horská kola v Bukové .
Příbrami.

Masopust se slaví už od minulosti po celém světě. V překladu z italštiny to znamená ,, maso pryč“.
Slaví se v období od Tří králů až do Popeleční středy. Maškarní zábava, která se z pravidla konala
v masopustní úterý, byla vyvrcholením masopustu. Někdy se používá podobné slovo karneval.
Masopust je pro lidi už od nedávna svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst.
Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. Když masopust končil, ponocný zatroubil na roh a rychtář
všechny vyzval k rozchodu. Na Popeleční středu se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou
nebo čajem, dopoledne byla ještě povolena kořalka. Oběd už byl přísně postní a jedla se čočka
s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice nebo pečené brambory.

Masopust v Miličíně a Střezimíři
Dne 13. února se konal masopust. V Miličíně měli každoroční vystoupení divadelních ochotníků
s názvem “Z pohádky do pohádky“. Na přivítání nám dali každému preclík a na tvář namalovali
obrázek rtěnkou. Hra byla o líném Honzovi, jeho bratrovi a matce. Přes internet si hledali ženu, se
kterou by strávili zbytek života. Během představení všichni trochu mrzli, stejně jako v posledních
letech poletoval sníh.
Ve stejný den se také konal masopust ve Střezimíři. Tradičně trochu jinak, protože celý průvod
obcházel postupně Střezimíř . Masky zářily všemi barvami , někteří dospělí zvolili i více odvážné
postavy. K tomu hráli na harmoniku a zpívali. Odpoledne od 16:00 se v místní hasičárně konaly
vepřové hody. Každý si mohl dát vdolky, řízky, polévku, škvarky a další pochutiny, které byly k mání.
Všichni se těšíme na další roky zábavy, překvapení a tradičních pochutin.

Masopust v Miličíně

Masopust ve Střezimíři

Čupová

Procházková 

Kos černý (Turdus merula) je pták žijící v celé Evropě a v jižní Asii, časem se dostal i do Austrálie a na
Nový Zéland. Díky své přizpůsobivosti se adaptoval na život v blízkosti člověka a úspěšně žije a hnízdí i v
těsném sousedství lidských sídel. Samci jsou nepřehlédnutelní svým charakteristickým černým peřím a
žlutým zobákem, upozorňují na sebe také melodickým zpěvem.
Délka těla: 23 - 29 cm
Kos černý je středně velký pták, o něco menší než hrdlička zahradní. Dospělý samec je matně černý s
oranžově žlutým zobákem a žlutým kroužkem okolo očí. Samice je hnědavá s bělavějším hrdlem a
nezřetelně skvrnitou hrudí, zobák i nohy jsou černé. Mláďata jsou podobná samici, jsou ale světlejší a
mohou mít hnědě tečkovanou hruď a světlé podélné proužky na zádech. Samice ani mláďata nemají oční
kroužek. Mladí, roční samci nemají ještě vybarvený zobák, který zůstává černavý.
Někdy se objevují i jedinci s větším či menším podílem bílého peří, částeční albíni, vzácnější, ale ne
neznámí, jsou pak úplně bílí ptáci s červenýma očima, albíni úplní.
Kos černý je pták, který před svým přistěhováním se do blízkosti člověka žil a hnízdil hlavně v přízemním
patru lesa. Ve městech a vesnicích vyhledává podobné prostředí, sady, vinice, zahrady, parky nebo
hřbitovy, obecně je kos velmi přizpůsobivý a je schopen žít a úspěšně vyvádět mláďata všude, kde nachází
alespoň nějakou potravu a úkryt.

Babčáky, trinčáky neboli hňupy
800 g brambor uvařených ve slupce
250 g polohrubé nebo hrubé mouky
1 ks vejce
máslo na pomaštění
povidla nebo cukr a skořice
sůl

1. Uvařené brambory oloupeme, prolisujeme, přidáme
špetku soli, vejce, mouku a zpracujeme těsto
2. Vyválíme šišku a rozkrájíme na stejně velké kousky
3. Každý vyválíme na malou tenkou placku a v troubě na
plechu upečeme (dříve se placky pekly přímo na suché
troubě)
4. Upečené placky na jedné straně pomastíme a klademe na
sebe
5. Při podávání potíráme povidly nebo můžeme sypat
cukrem se skořicí.

Hubník
Hubník býval v minulosti servírován jako hlavní vánoční chod, dnes ho lze podávat jako zajímavý
předkrm.
50 g míchaných sušených hub
50 g hrubé krupice
60 g sádla
6 ks žemlí (rohlíků)
3 ks vejce
3 ks stroužky česneku
1 ks cibule
1/4 l mléka
drcený kmín
mletý pepř
majoránka
sůl

1. Houby den předem namočíme a druhý den je v téže vodě
uvaříme až změknou
2. Den staré žemle nakrájíme na plátky, zalijeme chladným
mlékem, přidáme krupici, celé vejce a necháme nabobtnat
3. Potom přidáme nadrobno rozsekané uvařené houby, na části
sádla zpěněnou cibuli, česnek a podle potřeby zředíme vývarem z
hub
4. Řidší těstíčko nalijeme do pekáčku s rozehřátým sádlem a
upečeme, v předehřáté troubě na 190° C dozlatova a dokřupava
(před dopečením můžeme povrch pokapat čerstvým máslem).
5. Upečený hubník nakrájíme na čtverce a podáváme s celerovým
salátem, se salátem z kyselého zelí nebo sterilovanou červenou
řepou.

Barví se kraslice,
které se potom rozdávají
koledníkům na
velikonoční pondělí.
Peče se
velikonoční
beránek
a mazanec.
Plete se
velikonoční
pomlázka z
vrbového
proutí.
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