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PROSINEC

ČÍSLO 12/2017

Pozvání na výstavu betlémů v Centru volnočasových aktivit Milín

ČTĚTE:

Z OÚ: z jednání rady, uzavírka knihovny na konci roku
Akce: výstava betlémů
Dění v obci: vernisáž výstavy Boemia mia, Pochod malých broučků
Ze ZŠ: sběr, soutěže, okénko ze sborovny, bádání, knižní bazar, noc v družině
MŠ, STP, Farnost, Kino
Úspěchy kynologů

Z RADNICE
Z jednání obecní rady
1. V období od 21. října do 20. listopadu 2017 se sešla obecní rada celkem 3x
(23. 10., 30. 10. a 6. 11.). Předkládáme výběr z bodů jednání:
2. Rada projednala a schválila vstup do skupiny FSC-SY (certifikace obecních lesů) a smlouvu o spolupráci v této skupině.
3. Rada projednala žádost manželů Kalových o prodloužení nájemní smlouvy
na byt ve Školní ulici. Rada schvaluje na dobu neurčitou.
4. Rada projednala žádost ZŠ Milín o schválení projektu: Příběhy našich sousedů. Rada doporučuje schválit v rozpočtové změně. Projedná OZ.
5. Rada schválila ocenění pozemků v k.ú. Milín: za 1 m2 /200 Kč.
6. Rada schválila žádost A. Kopeckého o provozování pouťových atrakcí
v roce 2018.
7. Rada za účasti projektanta Ing. R. Homoly projednala ve Rtišovicích možné
napojení pozemku p. č. 148. Rada požaduje vést vedení pod zemí a sundat
příslušné „nástřešáky“ (přípojky el. vedení na střeše) rodinných domů
v uvedené trase. Jedná se o pět rodinných domů.
8. Rada projednala a schválila územní studii v Milíně - lokalita Z-M 20.
9. Rada za účasti stavebníka M. Humla a vlastníků pozemků v oblasti „Staré
školy“ - Homole projednala upřesnění hranic pozemků, patřičnou šířku
místní komunikace v šířce 6 m a možné odkupy zbylé části obecních pozemků. Projedná zastupitelstvo.
10. Rada vzala na vědomí ohlášení nově uvolněných bytů: U Medvídků 219 a
Školní 257.
11. Rada projednala a schválila cenové nabídky na pokládku žulových obrubníků v ul. Sokolská.
12. Rada projednala a schválila znění smlouvy s fi Galileo Coporation s.r.o. vyobrazení nových internetových stránek obce.
13. Rada projednala a schválila znění smlouvy s Lubošem Kytlerem, Milín 389
o povolení sjezdu na místní komunikaci, připojení na inženýrské sítě.
14. Rada na základě zákona č. 133/1985 Sb. jmenovala od 1. 1. 2018 velitelem
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Milín pana Martina Humla.
15. Rada vzala na vědomí žádost E. Chromíka o rekonstrukci bytu v ul. U Medvídků 223. Rekonstrukce a platba proběhnou podle již schválených pravidel
pro rekonstrukci bytů.
16. Rada za účasti J. Buriana, ECO LED SOL s.r.o. a M. Levíčka vyhodnotila
zkušební měření na veřejném osvětlení a vyhodnocení vzorku svítidel LED.
Rada rozhodla požádat o předložení cenové nabídky na 11 ks svítidel.
17. Rada za účasti starosty SDH Milín J. Lána a M. Humla projednala znění
smluv pro členy SDH, zásahové jednotky. Přesné znění smluv bude projednáno za účasti právního zástupce obce Milín a starosty SDH Milín. Dále byl
vznesen požadavek SDH Milín o prověření a možnou instalaci samostatného vodoměru a elektroměru pro prostory využívané SDH Milín.
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18. Rada za účasti starosty SDH Milín J. Lána projednala a schválila:
 Smlouvu o výpomoci při plnění působnosti obce na úseku požární ochrany.
 Dohodu o provedené práci s členy SDH Milín.
 Smlouvu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce.
 Ceník vynaložených výdajů při výkonu SDH.
 Smlouvy, dohoda a ceník jsou schváleny na základě Pokynu generálního
ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra.
19. Rada na základě žádosti chválila dočasnou úpravu splátkového kalendáře
dluhu na nájemném.
20. Rada projednala žádost o snížení pachtovného na část obecního pozemku.
Žádost neschválila, neboť výše nájemného odpovídá skutečnosti pronájmu
obecních pozemků.
21. Rada vzala na vědomí hlášenky o volných bytech: Školní 257, U Medvídků 219 a Školní 236.
22. Rada vzala na vědomí:
 Vydání nového organizačního řádu ZŠ Milín.
 Žádost o pokácení dřevin - projedná komise ŽP.
 Protokol o předání objektu č.p. 96 do majetku obce Milín.
 Informaci provozovatele 1.SčV Příbram o opakujícím se znečištění recipientu odlehčenými vodami z ČOV. Rada obce pověřuje starostu obce projednat s provozovatelem výši investice na odstranění uvedeného problému.
23. Rada schválila cenovou nabídku na opravu komunikace ulice Nádražní.
Nabídku podala f. STRBAG.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová

Pozvání na poslední jednání zastupitelstva v tomto roce
Veřejné zasedání OZ se koná v pondělí 4. prosince 2017 od 16.30 h
v předsálí KD Milín. Více informací na Úřední desce www.milin.cz
Uzavírka v knihovně o vánočních prázdninách
22. 12. pátek OTEVŘENO v knihovně odpoledne jen do 17 h
V 17 hodin začíná před CVA akce Živý betlém a betlémské světlo
Od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018 ZAVŘENO
OTEVŘENO od 2.1.2018 (úterý)
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se v prosinci
dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Jan Čmolík z Milína,
Olga Matláková z Milína,
Ludmila Štiková z Milína,
Jan Lán z Milína,
Miloslav Novotný z Milína,
Václav Matějovský z Milína,
Ladislava Lánová z Milína,
Eva Klimešová z Milína,
Jana Hájková z Kamenné,
Stanislav Chroumal z Milína,
Blanka Boháčková z Kamenné,
Jaroslava Nemčíková z Milína
a paní Jaroslava Klapková z Konětop.
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

Už jste si zaplatili předplatné Zpravodaje na příští rok?
Máte možnost tak učinit do 15. prosince 2017 v Knihovně Dr. E. Bořického Milín. Více informací v minulém čísle Zpravodaje nebo na
www.milin.cz .
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Přání z radnice
Vážení spoluobčané,
nastává čas vánočních svátků a blíží se nový rok 2018. Dovolte,
abychom Vám popřáli krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku hlavně pevné zdraví.
Za obec Milín Pavel Nekl a Vladimír Vojáček

Přehled všech adventních a povánočních akcí
je uveřejněn ve „fialovém adventním dvojlistu“. Vytištěný obdržíte
v knihovně, jinak je v elektronické podobě na www.milin.cz - ve složce
Milínský zpravodaj.
Přání z knihovny
Nikdy nelituj ani jednoho dne svého života.
Dobré dny ti přinesou RADOST,
špatné dny PONAUČENÍ,
smutné dny SÍLU
a ty nejlepší dny
KRÁSNÉ VZPOMÍNKY.
(www.kazdydenscitatem.cz)
Ať Vám r. 2018 přinese mnoho krásných vzpomínek…
Za Knihovnu Dr. E. Bořického Milín Dana Reiterová
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AKCE
Českým Vánocům
Zas Vánoce jdou zemí mou- do hnízd a na roubení věží,
kde ptáci dávno nedřímou – z šedivých oblak lehce sněží.
Namísto hvězdy betlémské,
planou jen hvězdy nad domovem ohníčky známými.
A lidé z lásky pozemské vyznávají se prostým slovem,
tam dole pod nimi...
Ze sbírky „Tobě živote“ básníka
Karla Šiktance - uvádím vánoční
rozjímání...
Také letos si mohou návštěvníci Knihovny Dr. E. Bořického v Milíně zavzpomínat s motivy
betlémů na Vánoce našich předků i
na své mládí… Vždyť: „Bet l ém,
t o j e ml ádí , al e i vl í dná t vář
Milínský betlém
pradědů “
V prostředí expozice výstavy, připomínající 100 leté výročí světové
války, kdy Milínští prožívali osudy válečné, spolu s italskými obyvateli z
Ledrenského údolí, si můžeme připomenout narození Ježíška i Betlém s osudy
té doby, které v mnohém souznějí s utrpením lidí v Rakousko-uherském mocnářství v období let 1914-1918.
Přijďte si prohlédnout „Ledrenské i vánoční“ exponáty výstavy a zamyslet se nad pamětihodnostmi milínské minulosti...
Jiří Vostarek

Školní akademie s vánočním nádechem
Vstupujeme do období Adventu, posvátných chvil zklidnění a příprav. V naší
škole došlo po letech ke změně a osvědčené Vánoce ve škole letos nahrazuje
Akademie. Prostory školy jsou mnohým rodičům již velmi dobře známy, a tak
přišel čas připravit akci důstojnou a věrnou setkávání rodičů, dětí i učitelů, akci, která všechny přátele školy pozve letos do milínského kina.
Bohatý program, kde nebude nouze o hudební, pěvecká, taneční ani
dramatická vystoupení, proběhne ve čtvrtek 21. prosince od 17 h a celou slávu budou moderovat sami žáci. Přijměte tedy pozvání od nás ze školy a přijďte
se podívat!
Za ZŠ Milín Jana Cingelová
Milínský zpravodaj – prosinec 2017
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DĚNÍ V OBCI
Vítání občánků
Kalendář ukazoval 28. říjen 2017, sobota, červeně státní svátek. Někteří z nás
měli u tohoto data ještě červeně připsán čas 14.00, 14.45 nebo 15.30 hodin. To
podle toho, na jaký čas přijali rodiče pozvání k přivítání svého děťátka do společenství obce.
Od února do srpna se v Milíně narodilo celkem 23 dětiček a 18 jich
bylo v tento den slavnostně přivítáno v obřadní síni obecního úřadu v Milíně.
Jmenovitě: Jan (ze Rtišovic), Šimon a Adam (z Buku), Alex (z Konětop),
Adéla, Viktoria Anna, Lilien, Karel, Julie, Patrik, Beáta, Matyáš, Natálie, Vojtěch, Matěj, Agáta, dvojčátka Adéla a Vanesa (Milín).
Kromě rodičů měl tento sváteční den označen také místostarosta obce
pan Vladimír Vojáček, který děti přivítal a maminkám předal květiny; fotograf
pan Jiří Pižl; pan Jiří Trnka jako hudební doprovod; děti z mateřské školky s
paní učitelkou Věrou Laznovou s recitačním pásmem; Eliška Reiterová coby
autorka zápisu do společenské kroniky; zaměstnanci firmy Keramika Celina výrobci krásných památečních hrnečků a firmy Babypoint – příprava dárkových poukázek, které jsem s velkým potěšením předávala.
Všem, kteří se podíleli svojí účastí či přímo účinkovali na tomto krásném a milém odpoledni, velice děkuji.
Za OÚ Milín matrikářka Ivana Vopěnková
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DĚNÍ V OBCI
Připomněli jsme si společnou minulost i současné přátelství
Během vernisáže výstavy Boemia mia ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 17 hod
v Centru volnočasových aktivit Milín zazněly vzpomínky na společnou českoitalskou minulost, ale i hudební skladby v podání žáků ZUŠ.
Výstava Boemia mia (nepleťme si s názvem Bohemia, Italové neumí
vyslovovat hlásku „h“) putovala po několika městech a obcích naší republiky
již v r. 2012. Milín se tímto přidává a zároveň v předstihu zahajuje oslavy velkého
jubilea – 100 let od ukončení 1. světové
války. Výstava bude pokračovat až do
konce ledna r. 2018. Přístupná je v době
otevření budovy.
Knihovna instalovala jednotlivé
panely a obohatila expozici materiály vážícími se přímo k Milínu, které jsou
z archivu obecního kronikáře.
Po zahájení, kterým uvedla výstavu vedoucí knihovny Dana Reiterová, nastaly chvíle pro hudební prezentaci
žáků milínské pobočky Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby Rožmitál
p. Třemšínem pod vedením Věry Obdržalové a Jiřího Špeciána. Zazněly
skladby s italskou tematikou v podání akordeonistů a flétnového sboru.

O italském exodu v souvislosti s ubytováním 59 Italů v Milíně a okolí
(od r. 1915 do 1919) promluvil kronikář Jiří Vostarek, který připomněl dávnou
historii pečlivě zaznamenanou v kronice Josefem Valentou.
Slova se dále ujal host – starosta Nového Knína, pan Tomáš Havlíček.
Nový Knín je stejně jako Milín a několik dalších obcí součástí dohody o Partnerství s obcemi údolí Ledra (sepsané r. 2008). Poté promluvil starosta Milína
Ing. Pavel Nekl, který dále předal slovo řediteli ZŠ Milín, panu Pavlu Kopeckému.
Dalším bodem programu byla videoprojekce, při které byli přítomní
seznámení se stručnou historií dané tématiky a byla také puštěna část dokumentu České televize a autentický záznam z pracovního jednání v Itálii, při
kterém zazněla česká hymna v podání italského sboru Cima d´Oro.
Milínský zpravodaj – prosinec 2017
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Slavnostním přípitkem pak byla zahájena prohlídka nainstalované výstavy.
Na vernisáž byla pozvaná příbramská TV Fonka,
díky čemuž máme zpracovaný krátký dokument na DVD.
(Pro zájemce je možno vypůjčit si v knihovně.)
Dana Reiterová
Foto: Jana Dandová

Pochod broučků oslavil 20
Každý rok je to stejné, jen masky a úkoly se mění. Není potřeba dělat
velkou propagaci, tato milá podzimní akce si již za dobu své dvacetileté existence vytvořila tu nejlepší broučkovskou atmosféru, jakou by si jen mohla
přát. Nechyběl malý ohňostroj, světelná brána, veselá hudba, krátký pochod ke
kostelu, brouččí kontrola s úkoly, drobné dárečky pro děti, prskavky, světýlka,
lampiony, nejroztodivnější kostýmy a důmyslné světelné vynálezy, teplý čaj na zahřátí,
podpisová listina na závěr, stánek se staročeským trdlem a velcí plyšoví i blýskaví brouci coby organizátoři.
Děkujeme všem, kteří přišli rozsvítit
jeden listopadový večer, také panu Formán-

kovi za rozsvícení kostela s
možností prohlídky. Dále rodině Vondrákových za odpálení
ohňostroje a pořízení fotek.
Zdraví Vás: plyšový
méďa - Hana Toužimská, plyšová včelka Mája - Šárka Heinová, bílé kuře - Jirka Hein,
„zmutovaný“ brouk Ferda Jitka Jahodová, Beruška - Dáďa Toužimská, páreček tykadlových brouků Martin a Eliška Vojáčkovi a brouk Zlatohlávek - Dana Reiterová.
Za spolek Pohádka brouk Zlatohlávek
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
V platnosti je stále sociální poradenství na Centru i po telefonu.
Klub Seniorů a trénink a motorika chůze vždy dle dohody.
Sluchová poradna na Centru ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 13 do 15 hod.
Cvičení pro ženy stále pokračuje.
Schůze výboru dne 6. 12. 2017 od 13.00 v Restauraci U Přemysla.
Upozornění na volná místa do Sezimova Ústí i Soběšic. Informace
u paní M. Burianové.
Zveme Zájemce o návštěvu divadla Rokoko:
na představení „Premiéra mládí“ dne 11. 12. 2017 od 10 hodin. Vstupenky jsou k dispozici u paní A. Muzikové, tel: 739 517 773. Cena včetně dopravy je 220,- Kč. Odjezd z Milína je v 7.15 hod.
Vánoční výstava je od 7. 12. - 9. 12. 2017 od 9.00 do 17.00 hodin
v předsálí Kulturního domu v Milíně.
Členská schůze MO STP proběhla ke spokojenosti účastníků,
moc děkujeme za zpívání souboru Radost a přikládáme foto.
PŘEJEME Všem členům i čtenářům krásné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce.
Výbor organizace

Milínský zpravodaj – prosinec 2017

10

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Podzim ve znamení logických soutěží
Již pátým rokem se naše škola zapojuje do soutěže pořádané Mensou České
republiky Logická olympiáda. Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Logická olympiáda rozvíjí především schopnost samostatného logického uvažování. Letos se této soutěže zúčastnilo celkem 12 žáků naší školy, nejlepších výsledků v kategorii 2. - 5.
tříd dosáhl Vítězslav Dudáček z 2. A a v kategorii 6. - 9. tříd se nejlépe umístila Dominika Šedivá. Celkem 9 žáků se umístilo mezi 75 % nejlepších řešitelů
základního kola. Všem žákům děkujeme za účast a gratulujeme.
V týdnu od 6. - 15. listopadu 2017 se žáci 5., 6., 7. a 9. třídy naší školy zapojili do celostátní soutěže Bobřík informatiky. Žáci řešili 15 zajímavých úloh zaměřených na tvorbu a použití jednoduchých algoritmů, strategii
hledání řešení, čtení z tabulek a analýzu dat a šifrování a dešifrování tajných
zpráv.
Soutěžilo se v kategoriích:
Kadet (9. třída)
– nejlepšího výsledku dosáhli se stejným bodovým ziskem Vojtěch Matouš a
Adéla Novotná
Benjamin (5. – 7. třída)

nejlépe se umístil Dominik Gergel ze 6. ročníku
Celkem 18 žáků se stalo úspěšnými řešiteli.

RNDr. Renata Křížková

Sběry
Od poloviny října do poloviny listopadu probíhaly ve škole tradiční
podzimní sběry. Celkem se vybralo 7406 kg papíru (nejlepší byla 6. tř.,
1. místo obsadila M. Lovečková, 2. K. Klementová, 3. D. N. Natana), 497 kg
hliníku (nejlepší 7. tř., 1. místo T. Dřevová, 2. D. Klouda, 3. J. Vojčíková),
256 kg kaštanů (nejlepší 4. tř., 1. místo T. Průšová, 2. L. Drážďanská, 3. A.
Oberreiterová), 213 890 ks PET víček (nejlepší 6. tř., 1. místo V. Jeníková,
2. K. Křivánková, 3. S. Jarešová) a 24 904 ks baterií (nejlepší 5. A, 1. místo
K. Klementová, 2. O. Vondra, 3. V. Kosová).
Podrobnější výsledky najdete na www.zsmilin.org
Děkujeme všem sběračům a zejména jejich rodičům, kteří jim se sběry pomáhali.
Za ZŠ Hana Sladovníková
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Okénko ze sborovny
Ředitel školy Mgr. Pavel Kopecký
Když jsem se narodil, dali mi rodiče jméno Pavel. Těžko dnes soudit, jak moc
výběr mého patrona určil budoucí životní cestu… K milínské základní škole
jsem přišel tak trochu jako „slepý k houslím“, ale jsem si dnes už jistý, že stejně jako v případě těch houslí to byla správná životní volba. Nemůžu zapomenout výrok jedné vážené docentky na vysoké škole, proti kterému jsem se tehdy
před 15 lety důrazně ohradil: „No nemyslete si… to taky můžete skončit někde
na základce!“ Moje pobouřená otázka se tehdy vydrala bez kontroly na povrch
– to je snad nějaká životní prohra, učit na základní škole? Dětem se snad učitelé věnují jen za trest, a jen ti, kteří nejsou dost dobří pro gymnázia? S tím
nemohu souhlasit. Jak dnes vidím, základ pro mé milínské působení byl evidentně položen již před mnoha lety.
Obvykle se člověk ostatním představuje výčtem svých zálib. V mém
případě by to dalo na dlouhý článek, proto vyberu jen ty nejvýraznější. Hra na
housle a láska k hudbě ve mně zraje od útlého mládí, pochopitelně vykoupená
mnoha slzami prolitými v dětství. Vztah k přírodě a krajině jsem posiloval tisíci
nachozenými kilometry. Jako správný zeměpisář samozřejmě velmi rád cestuji
i do zahraničí, odkud se opět obohacen vracím domů. Sportování všeho druhu
na rekreační úrovni je pro mě dnes již sváteční záležitostí, o to více si tyto
chvíle užívám. Vlastnoruční budování domova své, na dnešní poměry velké,
rodiny je další mojí oblíbenou činností. A obligátní péče o rodinu – to přeci
není záliba, ale životní náplň přinášející mnoho radosti.
A nakonec jak doufám, je a bude z mého působení v Milíně poznat, že i
práce je mou zálibou. Plně mě uspokojuje vědomí, že jsem si zvolil povolání, u
kterého nemusím nikdy pochybovat o jeho smysluplnosti.
Jitka Vítková
Písmena teď k sobě skládám,
hádanku Vám lehkou dávám.
Kdo jsem, kdo to ví?
Rýmy, verše napoví.
Tmavé vlasy, svěží krok,
nadšený jsem pedagog.
Ani mladá, ani stará,
při sportu mě bolí záda.
No jo – mládí pryč a důchod v dáli, - říkali,
a pak se smáli.
I když smutek v duši mívám,
s úsměvem se na svět dívám.
Milínský zpravodaj – prosinec 2017
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Jsem tu zpět a to mě těší,
nejsem zdejší, nejsem pěší.
Teď už žádné vytáčky,
učím béčko – prvňáčky.
Martina Štiplová, učitelka na 1. st., koordinátorka školního parlamentu
Jak mě ve škole poznáte: nejčervenější vlasy ve sborovně
Výkon hlasivek: 84 dB
Koníčky: turistika, knížky, historie, geocaching
Oblíbené předměty: čeština, matematika, vlastivěda, výtvarná výchova
Neoblíbený předmět: tělesná výchova
Oblíbené oblečení: barevné punčocháče
Oblíbené jídlo: všechno od maminky
Oblíbené roční období: léto (jsou nejdelší prázdniny)
Oblíbená dovolená: cestování po Skandinávii
Oblíbená květina: od manžela
Bez čeho se obejdu: bez rajské polévky
Bez čeho se neobejdu: bez dětského smíchu

Bádám, bádáš, bádáme…
Badatelsky orientované vyučování (BOV) se již trvale zabydlelo na
naší škole. V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování
žáků. Motto projektu je "Učíme se pro život odpovědný k lidem a k přírodě."
Naše škola se připojila k tomuto evropskému programu na základě
spolupráce se vzdělávacím centrem Tereza, se kterým spolupracujeme již od
roku 1996 (projekty Ekoškola, Globe, Tajný život města a další). Prostřednictvím badatelsky orientovaného vyučování budeme u žáků rozvíjet dovednosti
v různých školních předmětech.
Tohoto zajímavého projektu se účastní tým tří pedagogů – Jana Pižlová, Martina Štiplová a Hana Toužimská. Složení týmu jsme volili tak, aby byly pokryty všechny součásti školy – 1. stupeň, 2. stupeň a školní družina.
Členky týmu se v říjnu zúčastnily úvodního workshopu k projektu CIVIS
v ekocentru Sluňákov u Olomouce. Zde se setkaly s pedagogy z dalších šesti
zapojených škol z různých koutů České republiky. S těmi budou sdílet svoje
zkušenosti z projektu na dalších setkáních v lednu a v dubnu. Do naší školy
bude dojíždět zkušená mentorka Eva Mašková. Pod jejím metodickým vedením budou všechny zapojené učitelky zavádět a ověřovat bádání ve svých hodinách, budou provádět akční výzkum na základě zkušeností z vyučování
s metodikou BOV a zpracovávat zpětnou vazbu z výuky.
Jana Pižlová
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Knižní bazárek

Poslední listopadový týden proběhla v naší škole dlouho očekávaná akce Knižní bazárek. Bazárek jsme pořádali již čtvrtým rokem. Nejprve to byl bazar hraček, následoval bazar triček a v
loňském roce hrníčkový bazar. Snažíme
se tímto způsobem získat peníze na roční
sponzorování damana kapského ze ZOO
Plzeň. A daří se nám to. K damanovi
jsme ještě adoptovali želvu zelenavou.
Tuto akci pořádá školní družina společně s ekotýmem. Chceme přispět
dobré věci a zároveň pomoci našemu životnímu prostředí. Jak? Třeba tím, že
starší hrnky, knihy, hračky ještě mohou někoho potěšit a nemusí skončit v popelnici. V letošním roce jsme žáky přinesené knihy nabízeli za symbolickou
částku 20,- Kč. Vybrali jsme 4727,- Kč. To stačí damanovi a želvě na celý rok.
Na co půjde zbývající částka? Z knih, které se neprodaly, uděláme knihovničky ve škole a družině. Žáci si je budou moci kdykoli půjčit.
Za ZŠ Milín Hana Toužimská

Spaní v družině

25. října 2017 se ve
družině konala strašidelná noc. Všichni
jsme přišli ve strašidelných kostýmech, nej-

víc bylo čarodějnic. Když jsme přišli, vybarvovali jsme omalovánku dýně. Dělali
jsme dýňové strašáčky. Hráli jsme na bubny a představovali své kostýmy. Dělali
jsme pavučinu, na které byl pavouk. Šli jsme bobříka odvahy. Venku jsme šli
podle svíček. U papíru, na který jsme se měli podepsat, byli syn a dcera paní
učitelky a vybafli na nás. Před spaním nám přečetla paní učitelka pohádku.
Ráno jsme se nasnídali a přišli si pro nás rodiče.

Lenka Vondráková, 3. oddělení ŠD (3. B)
Milínský zpravodaj – prosinec 2017
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Listopad dostál svému jménu, a tak se rodiče s dětmi a p. učitelkami sešli 2.
listopadu 2017 odpoledne na školní zahradě, aby ji poklidili od listí. Hrabání si
zpestřili i malým závodem - skokem v pytli a opékáním buřtíků a jablíček.
Paní kuchařky již tradičně připravily k
ochutnávce několik pomazánek a kefírové řezy. O malou kulturní vložku se
postaraly p. uč. Kolingerová s p. Rapčanovou, které nejen zazpívaly, ale svedly
ke zpěvu i většinu přítomných.
Rodiče, jimž se v nedávné době
narodilo miminko a zúčastnili se Vítání
občánků, jistě potěšily děti ze školky,
které pod vedením p. uč. Laznové vystoupily s přednesem básniček.
Začátkem listopadu navštívil
mateřskou školu Kouzelník Waldini.
Jeho vystoupení všechny děti zaujalo,
několik dětí mu i aktivně pomáhalo a
všichni se výborně bavili. Skutečné
nadšení vyvolal živý králík a holubička. Nejmladší děti, které se zpočátku i
trochu obávaly, nakonec sledovaly kouzlení se zájmem a dostaly zvířátka z
balónků.
Hned druhý den navštívila mateřskou školu paní knihovnice Reiterová. V každé třídě seznámila děti s novou knihou,
přečetla jim pohádku a
domů si děti odnesly pohádkový list s úkolem. Pro
rodiče proběhlo 7. listopadu odpoledne setkání s
odborníkem na téma
"Emoční inteligence" a
koncem měsíce se ve třídách Broučků a Motýlů
uskuteční
informativní
schůzky. Děti se mohou
těšit začátkem prosince na
divadélko "O nepovedeném čertíkovi" a na tradiční návštěvu Mikuláše, anděla a čertů v podání žáků
ZŠ. Pro rodiče chystáme na 14. prosince v jednotlivých třídách vánoční besídku, kde se děti pochlubí, co se naučily, a v přátelské atmosféře si vzájemně
popovídáme u malého pohoštění.
Za MŠ Milín Ludmila Dvořáková
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PLACENÁ INZERCE
Český rozhlas Region přináší zprávy z Milína, dobrou náladu i Ježíškova vnoučata

Také máte pocit, že dnešní doba přeje špatné náladě? Tak zkuste
vysílání Českého rozhlasu Region. A zjistíte, že přesné a užitečné
zprávy a dobrá nálada se nemusí vylučovat. V Milíně Region
naladíte na frekvenci 100 FM.
Svět není tak černý, jak to někdy vypadá
„Sami máme pocit, že těch negativních zpráv je kolem nás přespříliš. A přitom ten svět přece ve skutečnosti tak černý není. A
tak jsme si řekli, že s tím v našem vysílání začneme něco dělat,“
říká ředitel Českého rozhlasu Region Tomáš Pancíř. Ve vysílání se tak objevují dobré
zprávy, příběhy lidí, kteří nemyslí jen na sebe, pozvánky na krásná místa v našem okolí nebo recepty na jídla, na kterých si pochutnáme. A také úsměv. Ať už od moderátorů
nebo hostů. V posledních dvou měsících letošního roku Český rozhlas o dobru jen nemluví, ale snaží se ho přímo zprostředkovat díky projektu Ježíškova vnoučata. Rozhlas
oslovil stovky domovů seniorů a dalších institucí, které pečují o staré lidi. Nabídl systém, do kterého zaměstnanci domovů mohou napsat, co by si jednotliví lidé u nich
v domovech přáli k Vánocům. A díky tomu, že o tom rozhlas vysílá, se hlásí stovky
dobrovolníků, kteří tahle přání plní. „Je fantastické, jak už od začátku na Ježíškova
vnoučata reagují naši posluchači. Zapojují se známí i úplně neznámí lidé, podle svých
možností nabízejí dárky, ale často třeba jen zážitky. Spousta starých lidí si totiž přeje
úplně obyčejné věci, jako výlet do míst svého mládí nebo setkání s někým, koho mají
rádi,“ dodává Tomáš Pancíř.
Reportéry Regionu můžete potkat nejen na našem náměstí
Český rozhlas Region se může chlubit tím, že má tým reportérů a redaktorů. Na rozdíl
od mnohých jiných médií nedělá zprávy na dálku, po telefonu nebo opisováním z internetu. Reportéry Regionu u nás můžeme potkávat v průběhu celého roku. „Velký důraz
klademe ve vysílání na užitečné informace – proto přinášíme opravdu lokální předpověď počasí, informace o velkých zpožděních autobusů nebo třeba zprávy o výpadcích
elektřiny,“ říká šéf programu stanice Pavel Kozler. Samozřejmostí je dodržování poctivých žurnalistických zásad – tedy ověřování, přesnost formulací i snaha u sporných
věcí dát prostor oběma stranám.
Region nabízí i české písničky a úsměv
Nejen informacemi živ je člověk. A na Regionu si to dobře uvědomují. „Po celý den
nabízíme známé české písničky, které si s rádiem můžete zazpívat, a máme i řadu zábavných pořadů. Třeba každý všední den po 16. hodině Humoriádu, kde známé osobnosti vybírají a glosují slavné scénky,“ láká k poslechu Pavel Kozler. Své pořady mají
pravidelně Jan Rosák nebo Pavel Vítek. A nechybí ani poradny – třeba každý pátek
zahrádkářská, kdy je hostem Ivan Dvořák z Českého zahrádkářského svazu.
Program i další informace najdete na webu region.rozhlas.cz.
Milínský zpravodaj – prosinec 2017
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc říjen 2017

Říjen je měsícem, ve kterém církev připomíná Pannu Marii
Růžencovou a skrze ni všechny zve k modlitbě svatého růžence. Po celý říjen se před každou mší svatou věřící modlili svatý
růženec.
I když svátek sv.Václava, patrona země české, byl oslaven
ve dnech 28. – 30. září (poutní mše svaté v Milíně, Jerusalémě
a Konětopech), ještě v neděli 1. října byla sloužena Otcem Jánem v Lazsku
v kapli sv. Václava poutní mše svatá.
294. výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele, Panny Marie Karmelské
si věřící připomněli na Makové mší svatou ve čtvrtek 5. října.
Poslední poutní mši svatou v kaplích našich farností sloužil Otec Ján
v pátek 6. října za hojné účasti věřících v Bohosticích v kapli sv. Františka
z Assisi.
Sobotou 7. října pro letošní rok skončily na Makové pravidelné obřady
prvních sobot v měsíci.
V pátek 13. října vyvrcholilo fatimské jubileum i na Makové. Mši svatou
v kostele sv. Jana Křtitele, Panny Marie Karmelské v podvečerních hodinách zde celebroval Otec Ján.
Posvícení oslavili věřící v neděli 15. října nejen v kostele sv. Vavřince
v Pečicích, ale i v kostele sv. Petra na Slivici. V obětním průvodu byly neseny výsledky letošní úrody. Po mši svaté následoval farní oběd ve slivické
klubovně.
V neděli 29. října se již po deváté uskutečnila v kostele sv. Petra na Slivici troubená mše svatá k poctě sv. Huberta, patrona všech myslivců a lesáků. Svatý Hubert byl franský biskup a zakladatel města Lutychu. Podle legendy se zasvětil Bohu po setkání s jelenem na honu, a proto je patronem
lovců a myslivců. Skladbu B-dur, která se hraje při mši svaté, složili Petr
Vacek a Josef Selement. V profesionálním provedení Povltavských trubačů
a s účastí smíšeného slivického chrámového sboru vedeného Janou Vondráškovou ve starobylém chrámu sv. Petra šlo o velký umělecký zážitek,
který prožili nejen přítomní věřící, ale i myslivecká veřejnost. Hubertskou
mši svatou jako host celebroval emeritní biskup plzeňský Mons. František
Radkovský. I přes nepříznivé počasí byl slivický kostel zcela zaplněn.
Od měsíce října se po prázdninové přestávce opět rozběhly farní aktivity
– farní káva (po nedělní dětské mši svaté druhou neděli v měsíci), biblická
setkání (druhá neděle v měsíci), modlitba mužů (čtvrtá neděle v měsíci) a
modlitba matek (ta, bez přerušení, probíhá každý pátek).
Za farnost Eliška Průchová
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KYNOLOGOVÉ
Úspěch kynologického klubu Milín
Rádi bychom se za náš klub pochlubili velkým úspěchem naší členky
Radky Šedivé a její fenky Pepči, rodným jménem Britney Fanneli.
Pepča je fena plemene beauceron, neboli francouzský ovčák, kterého
můžete znát především z filmu Angelika, kde vystupoval beauceron
Sorbon. Radka se v polovině listopadu 2017 zúčastnila Mistrovství světa francouzských ovčáků v Belgii, kde ve velmi silné konkurenci třinácti nejlepších psů světa v nejvyšší kategorii IPO3 vybojovaly překrásné
3. místo a staly se tak druhými vícemistry světa v tomto sportu, kde se
hodnotí tři oddíly, stopa, poslušnost a obrana. Předvedly velmi spolehlivý výkon a druhé místo jim uteklo o pouhé dva body. Radka s Pepinkou
se pyšní též titulem mistr republiky, kdy v říjnu tohoto roku na Mistrovství České republiky francouzských ovčáků získaly v této královské kategorii 1. místo! Holky jsou skvělý sehraný tým, poctivě pracovaly a
připravovaly se a jejich píle jim přinesla úspěch. Moc děkujeme za reprezentaci našeho klubu a velmi jim fandíme.
www.zko-milin.wbs.cz

Milínský zpravodaj – prosinec 2017

Za ZKO Milín Jarka Schwabová
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DUBEN PROSINEC V KINĚ MILÍN

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz
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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 čísla: Mgr. J. Trnka, D. Reiterová
Foto na titulní straně: archiv kronikáře J. Vostarka
Uzávěrka lednového čísla: úterý 19. prosince 2017
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 levém menu.
Příspěvky zasílejte do redakce v elektronické podobě. Jejich zveřejnění není vymahatelné.
Redakce si vyhrazuje právo úprav a krácení textu, příp. rozdělení příspěvku do seriálu.
Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721
Tiskne Mgr. Jiří Pižl, e-mail: info@pizl.cz, www.pizl.cz
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