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Pozvání na Vynášení Morany (foto z r. 2017)
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Knihovnické bilancování: statistika za r. 2017
Akce: Vynášení Morany, Výstava výtvarníků, Přednáška o kaktusech,
Malování na chodníku
Dění v obci: ohlédnutí za plesem v Raděticích, Hromničkami, masopustem; kácení stromů v Zahradní ulici
Ze ZŠ: Projekt Společně to zvládneme, Zápis dětí do 1. třídy
MŠ, STP, Farnost, Kino
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Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 21. 1. 2018 do 16. 2. 2018 se sešla obecní rada celkem 3x (22. 1.,
29. 1. a 12. 2., ). Předkládáme výběr z bodů jednání:
Rada projednala a schválila cenovou nabídku na zorganizování výběrového
řízení a dotační management na akci Rekultivace skládky Milín. Cenovou nabídku předložila fi SPF Group s.r.o.
Rada projednala žádost Z. Jeníkové z Konětop o schválení napojení na veřejný
vodovod. Rada schvaluje napojení, dle vyjádření provozovatele 1. SčV Příbram
je napojení možné.
Rada vzala na vědomí organizování hudební akce 30. 4. 2018 v areálu Motorestu Milín (electronic festival - taneční a hudební párty Příbramské Čarodky).
Rada vzala na vědomí zápis kontrolního výboru obce.
Rada vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Příbram o nepovolení pokácení dřeviny
- dub letní na pozemku p. č. 290/1 k.ú. Milín.
Rada jmenovala členy komise na otvírání a posouzení nabídek akce ÚSES
Kamenná u Příbramě.
Rada projednala a schválila znění třístranné smlouvy o zřízení služebnosti
v rámci akce - D4 křižovatka II/118 Milín.
Rada projednala a schválila znění smlouvy o právu k provedení stavby –
Obnova rybníka Kamenná a revitalizace Lazského potoka.
Rada projednala a schválila znění smlouvy na dodávky – akce Zvýšení kvality
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání v ZŠ Milín. (Výsledky
dotačního řízení zatím nejsou známy.) Rada následně schválila i znění smlouvy
na stavební práce.
Rada projednala a schválila znění příkazní smlouvy s fi DOMOZA projekt
s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci na akci Údržba a obnova hřbitovní zdi Slivice.
Rada projednala a schválila cenovou nabídku fi Living in green na autorský
dozor akce Projekt revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné.
Rada projednala a schválila cenovou nabídku fi Living in green na administraci
dotace Projekt revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné.
Rada na základě předloženého zápisu komise životního prostředí schválila kácení dřevin. Zápis je přílohou rady.
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Rada vzala na vědomí cenovou nabídku na pořízení nového počítače pro MO
STP Milín. Projedná zastupitelstvo v rozpočtové změně.
Rada vzala na vědomí hlášenku o volném bytu č. 4, Mírová 255.
Rada vzala na vědomí Protokol o kontrole Okresní správou sociálního zabezpečení Příbram na obci Milín. Závěr: bez závad.
Rada vzala na vědomí vypracování projektu ke stavebnímu povolení akce Obnova rybníka Kamenná a revitalizace Lazského potoka.
Rada projednala program pro jednání obecního zastupitelstva dne 28. 2. 2018.
Rada projednala a schválila znění darovací smlouvy mezi ZŠ Milín a fi Příbramský kurýr (lyžařský minivýcvik na Šumavě).
Rada projednala a schválila cenovou nabídku na výrobu autobusové zastávky
Slivice. Cenovou nabídku podala fi KOVOPAT.
Rada projednala a schválila žádost Policie ČR Milín o vyhlášení služebního
bytu z důvodu doplnění stavu členů místního oddělení PČR Milín.
Rada projednala žádost Krásnohorská elektro s.r.o. o vyjádření ke stavbě kabelového vedení pro parcelu p. č. 799/6-9 k.ú. Milín. Stavba je v souladu se
schváleným územním plánem obce Milín.
Rada vzala na vědomí zprávu matriky za rok 2017.
Rada vzala na vědomí protokol o kontrole Úřadu práce Příbram na veřejné
finanční podpory pro obec Milín. Závěr kontroly: bez závad.
Rada vzala na vědomí Rozhodnutí o trvalém a dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa v rámci stavby D4 Křižovatka II/118.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová

Uzavírka knihovny o Velikonocích
Upozorňujeme návštěvníky celého Centra volnočasových aktivit, že během velikonočních svátků bude celá budova uzavřena. Tj. od 30. března
2018 do 2. dubna 2018.
Přejeme Vám krásné prožití svátků jara a aby Vám pomlázka
přinesla to správné omlazení.
Za knihovnu Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – 2018
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se v březnu
dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Josef Jelínek z Milína,
Václav Petrus z Milína,
Marie Tomková z Milína,
Marta Charvátová ze Rtišovic,
Josef Hlavín z Milína,
Alena Kožinová z Milína,
Marie Hrubantová z Milína,
Božena Nováková z Milína
a Jan Kokeš 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

Vzpomínky
Dne 7. března 2018 tomu již bude 20 let, kdy jsme se naposledy rozloučili s paní Vlastou Fišerovou.
Za vzpomínku na ni děkuje rodina Fišerova a Hniličkova.
Dne 9. 3. 2018 by se dožil 90 let pan Josef Anděl z Milína. S úctou a
láskou stále vzpomínají
dcery Irena a Milada, vnučka Soňa s Radkem a pravnučka Monička.
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Nabízíme:
Volné vstupenky na veřejnou generálku hry „IMAMMA“ (Miluji tě,
maminko) v Divadle ABC dne 15. března 2018. Začátek v 11 hodin.
Cena i s dopravou 220 Kč. Odjezd autobusu z Milína ze zastávky u radnice v 7.15 hodin. Vstupenky u pí A. Muzikové tel: 739 517 773.
Sluchová poradna:
na Centru STP je připravena na den 15. března od 13 hodin.
Rekondiční pobyty: Soběšice u Sušice v Hotelu pod Hořicí od 4. srpna
do 13. srpna 2018, ještě je několik volných míst. Přihlášky a informace
na tel.: 606 650 114. Je možnost se přihlásit do Sezimova Ústí od 28. 5.
- 3. 6. 2018, cena 5 350 Kč. Na ostatní pobyty přijímáme již pouze náhradníky.
Výroční členská schůze naší MO STP proběhla dne 15. února 2018
v prostorách KD v Milíně za účasti 83 členů a hostů. Předsedkyně organizace děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu celé schůze.
Členky souboru Radost pod vedením paní M. Vondráškové na zahájení
udělaly radost svým vystoupením všem přítomným. Poděkování patří i
personálu restaurace za ochotu a vstřícnost. Vzhledem k počtu přítomných jsme se do předsálí kina nevešli, a proto jsme museli využít i ostatní prostory k posezení. I přesto někteří odešli a nemohli tak využít občerstvení ani poslech harmoniky pana Václava Drmly. Kdyby přišlo více
členů, kterých je v naší organizaci nyní 190, neměli bychom už je kam
posadit. I tak děkujeme za pochopení a toleranci našich členů. V závěru
schůze jsme byli pozváni na film „Po strništi bos“ na den 1. března 2018
(začíná v 16.30 hodin). Představení zajistil pan J. Fuka a je pro seniory a
zdravotně postižené zdarma. Doufáme, že této nabídky všichni využijí.
Za výbor organizace Magda Burianová
Pozvání na velikonoční výstavu
Klub seniorů při STP Milín Vás zve na výstavu vlastnoručně vyrobených velikonočních dekorací. Přijít můžete do předsálí Kulturního domu Milín ve středu a čtvrtek 28. a 29. března 2018 v době: 9 - 17 hod.
Za klub Jana Bubeníková
Milínský zpravodaj – 2018
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KNIHOVNICKÉ BILANCOVÁNÍ
Ohlédnutí za rokem 2017 v milínské knihovně
Počet knih: 16 985 ks, z toho 753 nově pořízených (161 naučných pro dospělé, 335 beletrie pro dospělé, 90 naučných pro mládež, 167 beletrie pro mládež)
Počet časopisů:21 odebíraných titulů
Počet registrovaných čtenářů: 372, z toho dětí 143, studentů 35, důchodců
73, v produktivním věku 121
Výdaje na knihy: 91 664 Kč
Výdaje na časopisy a denní tisk: 7 042 Kč
Návštěvníků - čtenářů: 4 604
Návštěvníků - na internetu: 2400
Průměrně denně fyzických návštěvníků CVA: 45
Virtuálních návštěv (webové stránky knihovny): 44 080
Celkem uskutečněno výpůjček: 23 790
Hodin týdně pro veřejnost: 31 (v dospělém oddělení),
ve všech odděleních celkem 56
Počet požadavků na vypůjčení knih prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby: 46 (z toho 44 kladně vyřízeno)
Komentář - porovnání s předchozím rokem a něco málo navíc
Většina údajů je srovnatelná s rokem 2016, rozdíl je pouze u počtů
návštěvníků internetu, kde došlo ke snížení. Způsobeno je to zejména omezením přístupu dětí ze strany knihovny a také tím, že hodně dětí využívá internet
na svých mobilech a tabletech. Zaznamenali jsme stejně jako vloni nárůst
v návštěvách knihovnických internetových stránek a také se více čtenářů již
naučilo vstupovat do svého čtenářského konta, kde si mohou prodloužit výpůjčky, zarezervovat knihy atd.
V pořádání akcí zůstává knihovna na podobné úrovni, jen jsme se ještě
více zaměřili na dětské čtenáře. Koncem roku pracovníci knihovny věnovali
hodně času přípravě nového obecního webu, protože knihovna je jeho správcem. Od nového roku již elektronickou úřední desku obsluhují zejména zaměstnanci obecního úřadu, knihovna má na starosti celkovou aktualizaci, kalendář akcí, zprávy z dění v obci atd. Potěšilo nás, že paní Marie Vondrášková
projevila zájem o zřízení podstránek pro Svaz tělesně postižených a pro hudební soubor Radost. O aktuální obsah se bude sama starat, k čemuž jí byl zřízen
individuální přístup. Obě podstránky najdete v záložce Život v obci
(Organizace a instituce; Spolky). Jak nám sama potvrdila, obsluha ji připadá
jednoduchá a po krátkém zaškolení již začala vkládat nové informace. Tato
možnost je nabízena i dalším případným zájemcům, kteří pracují pro veřejnost
v Milíně. Obdobně je zřízen administrativní přístup i pro obvodní oddělení
Policie ČR.
Za knihovnu Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – březen 2018
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POZVÁNÍ NA AKCE
Vynášení Morany, Mořeny, Smrtky…
Nebude to již dlouho trvat a v kalendáři se
objeví datum - neděle 18. březen 2018. A
bude to neděle tzv. Smrtná, na kterou milínská knihovna opět plánuje vynášení zimy z Milína (9. ročník). Pokud se akce zúčastníte, měli byste už nyní vědět, co Vás
čeká a co se od Vás čeká.
Zaprvé to nejdůležitější – místo a
čas srazu - areál Centra volnočasových
aktivit Milín, 14. hodina. Na začátku se
seznámíte s lepou děvou, budete si moct
vyfotit Moranu (představující „škaredou“
zimu) a dozvědět se něco o tomto staročeském zvyku.
Zadruhé – průvodem se přesuneme k nádrži Bahno, kde s Moranou
„zatočíme“ (zatopíme, utopíme…)
Zatřetí – akce bude pokračovat v areálu hasičské zbrojnice.
Co nás při společném odpoledni dále čeká?
 Zdobení jarního, narašeného líta (poprosíme Vás o donesení stužek a vyfouknutých vajíček)
 Soutěže o nejchutnější „bramborový salát“. Kdo se bude chtít do soutěže
zapojit, bude nejen velice vítán, ale i drobně odměněn. Znamená to přinést
v mističce salát (od nedělního oběda ) a pokud se budete chtít podělit o Váš
„rodinný recept“, přineste i ten (bude zájemcům ofocen či archivován
v knihovně pro případné pozdější jídelní soutěže)
 Zimně-jarní hry, jednoduché vyrábění upomínkových předmětů, které si
z této akce odnesete.
 Opékání donesených uzenin či jiných dobrot, vzpomínání na zimní události, plánování jarních aktivit.
To vše se bude odehrávat díky pochopení a spolupráci s milínskými hasiči,
kteří poskytnou prostory před hasičárnou, zajistí oheň, ale také připraví teplý
čaj a svařák.
Nyní už víte, jaký je plán, a jak to celé dopadne, se můžete přijít sami
přesvědčit. Vše naleznete i na plakátech a bude hlášeno místním rozhlasem,
Vaše případné dotazy zodpoví milínské knihovnice, které se na Vás a akci těší.
Za organizátory Jitka Jahodová

Milínský zpravodaj – 2018

7

POZVÁNÍ NA AKCE
Výstava regionálních výtvarníků
Ve dnech 5. března – 9. května 2018 můžete zhlédnout výtvarná díla paní
Danuše Vlčkové ze Rtišovic a slečny Elišky Reiterové z Milína. K vidění budou malby, kresby a keramika.
Navštívit můžete v otvíracích hodinách knihovny. Najdete na:
www.knihovnamilin.cz.

Přednáška o kaktusech
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Milín zve všechny zájemce na přednášku
p. Václava Jakubce o kaktusech. Koná se v úterý 20. března 2018 v 17 hodin
v Centru volnočasových aktivit v Milíně.
Vstupné dobrovolné.
Za spolek kaktusářů Pavel Hlavín

Malování na chodníku
Tradiční akce (poprvé se konala v r. 1997, máme již 22. ročník), kterou pořádá
Knihovna Dr. E. Bořického Milín na počest Mezinárodního dne dětské knihy
(výročí narození H. Ch. Andersena - 2. dubna 1805). Organizovaně jsou zváni
děti z MŠ a 1. stupně ZŠ Milín, zúčastnit se pak může kdokoliv z příchozích.
Ve středu 4. dubna 2018 budou v dopoledních hodinách v areálu CVA k dispozici barevné křídy a také voda na umytí rukou. Těšíme se na krásné jarní
obrázky!
Za knihovnu Dana Reiterová

PLACENÁ INZERCE

Milínský zpravodaj – březen 2018

8

DĚNÍ V OBCI
Vydařený hasičský ples v Raděticích
V pátek 26. ledna 2018 jsme se zúčastnili
v Raděticích obnoveného okrskového hasičského plesu. K tanci a poslechu hrála skupina
AXION. Poděkování za pěkný průběh celého
večera, nachystaný sál a připravení zajímavé
tomboly patří hlavně hasičům ze SDH Radětice
a všem hasičům, kteří přinesli a přivezli zajímavé dárky a ceny do tomboly. Doufám, že se
příští rok opět sejdeme na konání hasičského plesu okrsku č. 4 Milín.
Za zúčastněné Jan Kšanda
Hromničky nám mohou svítit
V předvečer svátku Hromnic, tzn. 1. února (roku 2018) se již podvanácté před
milínskou knihovnou vznášela vůně teplého vosku (ano, skutečně vůně) a vyráběly se svíčky ochranitelky (hromničky). Díky darovaným nepotřebným vařičům a umu vrchního rozehřívače vosku probíhala svíčkovaná (nanášení
vosku na knot) hladce. Ke zdárnému průběhu přispěli i sami účastníci. Jejich dobrá nálada byla nakažlivá!
Při akci nechyběl teplý čaj (neb
po hodině vyrábění je chladno i těm nejlépe oblečeným) a oheň, u něhož bylo
možné zahřát nejen zmrzlé ruce, ale také
si opéct prvního letošního buřtíka.
Hromnice - tento starý zvyk sahá
až do keltského období, kdy se tak oslavoval příchod jara. Svátek se nazýval
Imbolc.
V lidovém křesťanství (kam se tento svátek přenesl) se v tento den
svíce světily v kostele a lidé je pak za bouří zapalovali v oknech, modlíce se za
odvrácení pohromy, neštěstí (zejména zasažení bleskem). Hromničky se také
dávaly umírajícím do rukou, neboť věřili, že světlo jim posvítí na cestu do nebe. Jinde na Hromnice obcházel hospodář s rozsvícenou svíčkou včelí úly a při
tom se modlil. Věřil, že mu to zajistí hojnost medu a zdravé včelstvo.
Nejznámější pranostiky, které se k tomuto svátku vážou:
 Na Hromnice o hodinu více.
 Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě dost.
 Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Za organizátory Jitka Jahodová
Milínský zpravodaj – 2018
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DĚNÍ V OBCI
Loučení s přírodou
V Zahradní ulici 6. února 2018 došlo k poražení třech památných stromů. Byly to dva jasany a jeden dub. Alej
stromořadí zdobila po staletí silnici, která provázela cestující k Smolotelům a k poutní Makové. Zpět
tudy cestovala procesí na Svatou
Horu. Proti palbě v bojích 11.
května r. 1945 chránily stromy
obyvatele nejvýchodnější části
Kojetína. V korunách památných
stromů, které pamatují století,
hnízdily generace ptactva… Hluk
z rychlostní komunikace R-4 se
částečně tlumil díky hustým korunám těchto stromů. S jarem koruny zdobily krajinu zelení a když nastal barevný
podzim, byl to pohádkový obraz. Poslední zobrazení z podzimu 2017 se už bohužel nezopakuje...
Prožili jsme s generací sousedů dětství
ve stínu letitých stromů. Proto s lítostí a malou slzou v oku jsem se v ten den kácení loučil se svými
„kamarády“ z přírody…
Kácení má umožnit další výstavbu rodinných domů v ulici. Bylo by zásluhou naší obce, aby
tu byl i chodník pro pěší k novým domům a promyšleno náhradní „ozelenění“ této lokality. Budoucí rozšíření R-4 zde znovu násilně změní prostředí při likvidaci zeleně na východním svahu komunikace.

Již minulost:
Zlaté koruny aleje
jasanů

Jiří Vostarek,
kronikář obce
Milínský zpravodaj – březen 2018
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Dějiny kráčely Milínem
Ohlédnutí za milínským masopustem - 100 let naší republiky

Velké poděkování všem, kteří se podíleli na milínské masopustní akci "100 let
naší republiky" (v sobotu 10. února 2018). Pro uchování v paměti (Kapitola
kroniky Milína) jsem se snažil zachytit fotoaparátem postupná dějinná představení událostí století tak, jak je předvedli masopustní aktéři v průvodu. Pamětníci i ti, kteří dějiny a historii republiky znají jen ze školního dějepisu, tu mohli vzpomenout při alegorických výstupech na dobu dávno minulou – "jak to
tenkrát bejvávalo...". Veřejnost potleskem děkovala při závěru akce za představení hudební i taneční, předvedené na "parketu" u požární zbrojnice...Snad se
v krásném masopustním čase za rok v Milíně sejdem zase!
Na závěr jedno malé připomenutí. V masopustním průvodu pochodovalo 11 prezidentů. (někteří byli i velmi podobní těm z naší minulosti).
A jak to bylo v historii Milína se skutečnou návštěvou prezidentů?
V Pamětech kronikářů je záznam z 20. let min. století, že Milínem
projel i náš první prezident T. G. Masaryka. Antonín Zápotocký projel pozdravit horníky na šachtě v Kamenné (při rekordní ražbě překopu). Prezident Václav Havel poobědval v r. 2002 „U Lachtana“ v KD. Miloš Zeman se Zemákem
navštívil (před volbami ještě jako poslanec) Milín a zapsal se do Pamětní knihy obce...Václav Klaus byl zastižen novináři při návštěvě PRONu, později
také na Buku u čerpací stanice.
Alegorie i dějiny jsou v mnohém v souladu…
Jiří Vostarek, kronikář obce
Kravička z JZD Milín

Kupředu levá...

Další fotografie najdete na následující
straně
Milínský zpravodaj – 2018
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Poděkování za masopust
Vážení spoluobčané, milí účinkující,
dovolte mi, abych touto formou poděkovala všem, kteří se podíleli na masopustním veselí. Ať to byli přihlížející, kteří
nás svou účastí podpořili, ale hlavně
všem účinkujícím, kteří se svých rolí
zhostili velice kvalifikovaně, dobře a
každý po svém.
Prezidenti i se svými manželkami pojali své role se šarmem a noblesou Masopustní průvod začal v pivovaru
a byli důstojným oživením celého průvodu. Je úžasné slyšet z řad přihlížejících: „ Kdo to je, jé ten je mu podobný,
no to je nádhera“, atd. Věřte, že i
všechna vystoupení byla skvělá a děkuji všem, kteří se na ně připravovali a
na nich podíleli. Musíte uznat, že výkon konferenciéra M. Forejta neměl
chybu a jeho pohotová, vtipná řeč byla
vždy na svém místě.
Protože poděkování není nikdy
dost, tak musím zmínit všechny sponzory a jejich podporu, díky nimž jsme
mohli ocenit nejen účinkující, ale i Vás
Před radnicí: Na zdraví masopustu!
nějakým mokem, darem, cenou či jídlem. Velké díky patří rodině Srbkových a
Štětinových za poskytnutí prostorů, zázemí, pomoci, úklidu a obsluhy. Nešlo si
v průvodu nevšimnout naší vytvořené krávy a ruského tanku z r. 1968
s rozesmátým vojákem Uchvatčikem v podobě V. Srbka, který
při výrobě těchto děl věnoval
stovky hodin a pro nás je až nepochopitelné, s jakou důkladností, dokonalostí to dokáže udělat.
V tomto článku bych
ráda ocenila spolupráci se svými
vedoucími skupin, protože bez
nich bych to měla velice obtížné.
Jmenovitě to jsou: L. Čípová, V.
Číp, K. Havelková, K. Slezáko- Osvoboditel Uchvatčik a za ním prezident Svoboda
vá, K. Šeděnková, Š. Štětinová,
L. Trnka a J. Trnka ml. a I. Vondrová. Věřte, že během několika měsíců příprav to doma se mnou nemají lehké, a proto děkuji i P. Žídkovi za trpělivost a
všechnu dopravu věcí na akci. Též děkuji J. Trnkovi ml. za úžasnou grafiku na
plakátech, masopustní webové stránky a propagaci akce.
Milínský zpravodaj – březen 2018
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Děkuji za spolupráci s představiteli obce, za vstřícnost, zapůjčení vozidel, stánků, podia, zajištění prostor a finanční podporu. Též za pronájem prostor u požární zbrojnice a manželům Kalíkovým za úklid a organizaci v těchto
prostorách. Za Vaše i naše plná bříška a zažehnání žízně děkuji všem stánkařům a doprovodnému vozidlu.
Vidíte, že nejen, že
bylo více jak 200 účinkujících, ale i mnoho lidí věnovalo při přípravě masopustu
mnoho času navíc. Nemohu
úplně všem jmenovitě poděkovat, ale všichni si to zaslouží. Věřte, že jsme si to při
přípravách
masopustu,
schůzkách, zkouškách a i
v průvodu všichni užili. Setkali a setkávali se lidé, kteří
by se v běžném životě nesetkali.
Soudruh Husák a spartakiádní průvod

I když je nám občas vyčítáno, že náš milínský masopust je nemasopustní, asi ano, ale je pro pobavení účinkujících i okolí. Je zábavný, pokaždé
jiný a proč by takový nemohl být? Masopustních průvodů je v daném okolí
mnoho, ale jen ten milínský je jiný a možná i
proto se o Milínu píše, natáčí a je zapamatovatelný.
Vracíme se po několika měsících
příprav do „normálního“ života, koukáme na
fotky a videa, z nichž čiší radost a úsměvy.
Jeden účinkující mi napsal při přihlášení do
našeho masopustu: „Je pro nás ctí a velká
čest zúčastnit se Vašeho masopustu“, a pro
mě je ctí s Vámi být a bavit se!
TGM v Sokolské ulici

Přeji Vám, aby bylo více
takových okamžiků, vzpomínek, setkání, kdy se Vám rozzáří oči a nechybí úsměv. Užívejte si všichni tyto
momenty setkání.
Noblesní dámy 1. republiky

Milínský zpravodaj – 2018
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masopustu
Fotodokumentace: Jiří Vostarek
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DĚNÍ V OBCI
Dětský masopustní průvod a diskotéka
Den před Popeleční středou, tzn. v úterý 13. února 2018, jste v ulicích Milína
mohli v odpoledních hodinách potkat masopustní průvod, kterého se účastnily
převážně děti. Na pochod navazovala maškarní diskotéka v Hotelu
U Milína.
Akci pořádala Obec Milín
ve spolupráci s MŠ a školní družinou při ZŠ Milín.
Mezi čekající hloučky
dětí s rodiči před budovou školky
se vmíchaly tři velké maškary:
plyšový medvěd, usměvavá cikánka a smrtka s kosou.
Medvěd přivítal účastníky ryčným zvukem přes hlásnou troubu. Jelikož mluvení bylo v masce náročné, přidržovala mu hlavu paní smrtka. Medvěd z toho asi neměl nejlepší pocit, tak přišel na způsob, jak správně mluvit:
troubu přiložil k pravému oku a už to krásně šlo :-) Cikánka mezitím rozdávala všem maskám slosovatelné lístečky s čísly. Celkem přes 70 čísel.
Průvod čekaly tři klasické masopustní scénky. U školky se začínalo
„babským mlýnem“. Smrtka vybrala tři ženy z davu a po zatočení kliky starého mlýnku (poctivě točila paní ředitelka Humlová) z „babského mlýna“ vyskočila tři krásná malá děvčátka - jen šátek jim zůstal stejný.
Poté se průvod vydal směrem k
základní škole. Na plácku před vchodem
bylo ideální místo pro taneček s medvědem i smrtkou. K tomu nám vesele vyhrávala hudba z místního rozhlasu.
Při posledním zastavení před
kulturním domem došlo na přečtení hříchů kobylky (jejich výčet najdete na webu Milína v Ohlédnutí za akcemi), za
které byla po zásluze potrestána - kat své
dílo dokonal. Naštěstí přispěchala cikánka a zázračným lektvarem (z žabích stehýnek) kobylku zase probudila k životu.
Děti byly vyzvány, aby se občerstvily také lektvarem (obyčejným teplým čajem), který připravila knihovna.
Pak už se děti přesunuly do motorestu - některé šly společně v průvodu za plyšovým medvědem, jiné se dopravily s rodiči auty. V 17 hodin začal
veselý maškarní rej, jehož program byl zajištěn profesionální agenturou z Prahy. Děti hrály po skupinách různé pohybové hry, tančily, běhaly… Obec Milín
jim zajistila zdarma občerstvení (výborné koláčky a pitíčka). Nechybělo přeMilínský zpravodaj – březen 2018
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dávání hodnotných cen každému dítěti s maskou (z rukou medvěda). Ke konci
programu vyráběly tři animátorky zvířátka z nafouknutých balónků. Ty si děti
mohly odnést domů. Na závěr celé akce byl venku připraven malý ohňostroj.
Věříme, že všichni byli spokojeni a budeme se těšit na opakování akce
v příštím roce. Případné připomínky vítáme a budeme se snažit akci vylepšit.
Děkujeme panu Walterovi za bezplatné propůjčení prostor v 1. patře
hotelu a pedagogickému dozoru za aktivní účast. Samozřejmě také všem
účastníkům.
A kdo byl ukrytý v maškarách? Medvěd - Vladimír Vojáček; cikánka Daniela Toužimská a smrtka - Dana Reiterová (také autorka článku).

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Projekt „Společně to zvládneme“
V tomto školním roce zahájila ZŠ Milín projekt „Společně to zvládneme“.
Ten byl schválen MŠMT v rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ v celkové výši
696 417 Kč. Realizace potrvá 24 měsíců.
Naším cílem bylo především podpořit profesní rozvoj pedagogů, zvýšit kvalitu výuky některých předmětů, rozvíjet spolupráci s jinými školami a
rodiči, pomoci žákům s ohroženým prospěchem.
Vybrali jsme proto tyto aktivity:
- další vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16, 32 nebo 80 hodin
(varianty: matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, inkluze,
cizí jazyky)
- vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
- tandemová výuka
- čtenářský klub
- klub zábavné logiky a deskových her
- doučování žáků ZŠ ohrožených školním prospěchem
- odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Dvouletý projekt „Společně to zvládneme“ tak jistě přispěje ke zvýšení kvality výchovně vzdělávací práce na naší škole.

Zápis dětí do 1. třídy
Uskuteční se v sobotu 7. dubna 2018 v době od 9 do 13 hodin
v budově Základní školy Milín. Podrobnosti budou zveřejněny na webu školy
a na vývěskách.
Milínský zpravodaj – 2018
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TIPY Z INTERNETU
Chcete upozornit na závady na silnicích Středočeského kraje?
Můžete využít webové aplikace Hlášení závad na adrese:
https://hlaseni.tmapy.cz/#1000010|5260
Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení stavu
silničních komunikací ve svém okolí. Komunikace ve
vlastnictví a správě Středočeského kraje jsou vyznačeny
světle zelenou barvou (silnice 2. třídy) a modrou barvou
(silnice 3. třídy). Řešení závad na silnicích 1. třídy přísluší Ředitelství silnic a
dálnic ČR, závady na místních komunikacích řeší příslušné obce.

Cyklokoncepce našeho regionu na léta: 2017 - 2023
Na adrese níže můžete názorně vidět, kde jsou plánovány cyklostezky:
https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_cyklokoncepce/
Na mapce je vidět trasa bývalé vlečky z Tochovic k přehradě.

Z internetu vybrala Dana Reiterová
PLACENÁ INZERCE

Široká nabídka kožené obuvi na www.obuv.tode.cz

Tel.: 721 629 728, 606 848 150

Kamenná prodejna: Sedlec-Prčice, nám. 58
- společenská, letní, zimní, zdravotní, nadměrná, vycházková, pracovní,
domácí, sportovní
- dámská, pánská, dětská
Milínský zpravodaj – březen 2018
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Měsíc únor se nesl v duchu masopustního veselí. Děti vyráběly masky,
zdobily školku a těšily se na maškarní rej. Dočkaly se v úterý 13. února
2018, kdy od rána
přicházely v nejrůznějších
maskách a kostýmech.
Celé dopoledne si
užívaly tance, zpěvu, různých her a
soutěží. To ale nebylo všechno. Odpoledne se u školky sešly děti z mateřské školy, školní družiny, rodiče
v různých maskách
a organizátoři průvodu (Obec Milín). Masopustní průvod se vydal obcí a na několika místech proběhly tradiční lidové scénky.
Průvod skončil na motorestu, kde si děti
užily maškarní karneval s doprovodným
programem.
6. února 2018 proběhla ve školce přednáška pro rodiče na téma Potřeby dětí a jejich uspokojování s ohledem
připravenosti na školu. Přednášela
PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA. Jednalo se o třetí přednášku ze čtyřdílného
cyklu. Po jejím ukončení měli rodiče
dostatek prostoru pro otázky, podněty a
konzultace. Doporučujeme poslední setkání s touto lektorkou, které se uskuteční 14. 3. 2018 a bude jistě stejně zajímavé jako ty předešlé.
Za MŠ Milín Marie Znamenáková

Milínský zpravodaj – 2018
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc leden 2018
Panna Maria, nejvýznamnější a nejuctívanější světice křesťanského kánonu, má svátek první den v roce. Svátek se formálně nazývá slavnost Panny Marie, Matky Boží. Novoroční
mše svaté byly slouženy Otcem Jánem v kostele sv. Petra na
Slivici, v kostele sv. Vavřince v Pečicích a v kostele sv. Jana
Křtitele, Panny Marie Karmelské na Makové.
I v letošním roce se uskutečnila Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek činil
52 963 Kč. Podrobné vyhodnocení bylo uvedeno koordinátorem sbírky panem Martinem Levíčkem v únorovém čísle Milínského zpravodaje.
Svátek Zjevení Páně, lidově „Tří králů“, odjakživa doprovázely lidové
zvyky. U nás to byl například zvyk žehnání domů, které přinášeli kantoři,
duchovní a žáci. Tito koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali
kadidlem a psali na dveře iniciály K + M + B. Nejsou to počáteční písmena
jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat: Kriste, požehnej tomuto domu!“
I dnešní koledníci přinášejí tuto zvěst do domácností.
Vánoční atmosféru si věřící ještě připomněli mší svatou v neděli 7. ledna v kostele sv. Vavřince v Pečicích, při které přednesl slivický Smíšený
chrámový sbor Českou mši vánoční Ed. Marhuly. Stejně jako v kostele
v Pečicích, ale i v kostele sv. Václava v Milíně byly posvěceny voda, kadidlo a křída. Církevní vánoční období pak uzavřel v pondělí 8. ledna svátek
Křtu Páně.
Nedělní dětská mše svatá 14. ledna byla ještě věnována dětským zážitkům z právě uplynulého vánočního období, přítomné děti obdržely i malé
dárky. Po skončení mše svaté pak následovala farní káva.
V pondělí 15. ledna se opět sešla farní ekonomická rada. Zabývala se
především přípravou opravy kostela sv. Václava v Milíně. Ta bude zahájena počátkem měsíce března ve spolupráci s Římskokatolickou farností Slivice-Milín a obce Milín za dotačního přispění z Programu rozvoje venkova.
Na opravu milínské dominanty je též možno přispět částkou v hotovosti ve
všech kostelech našich farností nebo na transparentní účet
4642809379/0800. Po dobu opravy bude kostel pro veřejnost uzavřen.
Od 18. do 25. ledna i v našich farnostech proběhl Týden modliteb za
jednotu křesťanů.
V úterý 30. ledna se Otec Ján opět sešel s obyvateli Domova pod hrází
v Luhu, aby pro ně sloužil mši svatou.
Po vánoční přestávce pokračovaly pravidelné aktivity, a to setkávání
matek, setkávání mužů, setkání seniorů a biblická setkání. Pravidelně se
scházel i dětský sbor Slivičáček.
Za farnost Eliška Průchová
Milínský zpravodaj – březen 2018
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DUBBŘEZEN V KINĚ MILÍN

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz

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 textu: Mgr. J. Trnka, D. Reiterová, tiskne: Mgr. J. Pižl
Foto na titulní straně: archiv knihovny
Uzávěrka dubnového čísla: pondělí 19. března 2018
Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín
a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce.
Tel. 318 691 414, 737 076 639, E-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz
Cena 11 Kč, barevný 17 Kč
Elektronicky zveřejňováno na www.milin.cz - v menu Život v obci.
Příspěvky zasílejte do redakce v elektronické podobě. Jejich zveřejnění není
vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah,
příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.
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