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Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 20. 12. 2017 do 20. 1. 2018 se sešla obecní rada celkem 2x
(27.12. a 8.1.). Předkládáme výběr z bodů jednání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rada projednala a schválila rozpočtovou změnu č. 8/2017.
Rada schválila výsledky komise na přidělení bytů v ul. Školní čp.
236 a 243. Zápisy jsou k nahlédnutí na OÚ Milín v příloze.
Rada na základě žádosti dlužníka za nájem bytu schválila splátkový kalendář do 15. 6. 2018. (Z důvodu ochrany osobních údajů
nezveřejňujeme jméno.)
Rada schválila znění smlouvy na výkon odborné praxe pro studentku VŠ regionálního rozvoje.
Rada schválila nařízení obce Milín o tržním řádu č. 1/2018.
Rada schválila finanční příspěvek na nákup slepeckých hodinek
pro nevidomého občana, kterému je obec Milín soudně určena za
opatrovníka.
Rada vzala na vědomí žádost ČR svazu Praha o kácení zeleně na
p. č. 113 (k.ú. Rtišovice). Žádost je předána komisi životního prostředí.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová

Z MATRIKY
Z p r á v a o činnosti na úseku evidence obyvatel za rok 2017
V uplynulém roce se narodilo 29 milínských občánků, naopak zemřelo 24 občanů. Do Milína se přistěhovalo 35 občanů a 61 osob se odstěhovalo.
Počet obyvatel (stav k 1. 1. 2018):
Milín
1.669
Konětopy
194
Buk
70
Kamenná
55
Stěžov
61
Rtišovice
29
Celkem
2 078
Za evidenci obyvatel OÚ Milín: Ivana Vopěnková
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Zpráva o činnosti na úseku matriky
za rok 2017
Matriční obvod se v uplynulém roce neměnil. Tvoří jej obce:
Bohostice, Cetyně, Lazsko,
Lešetice, Milín, Ostrov, Pečice,
Radětice, Smolotely, Solenice,
Těchařovice, Vrančice.
Do knih narození v roce 2017 byly provedeny 3 zápisy (1 pro obec Cetyně,
1 pro obec Milín, 1 pro obec Vrančice).
Do knih manželství bylo zapsáno celkem 57 uzavřených sňatků:
- pro obec Smolotely – 45 manželství (9 církevních římskokatolické církve –
kostel na Makové a 36 jiné vhodné místo)
- pro obec Vrančice – 2 manželství (jiné vhodné místo)
- pro obec Milín – 5 manželství (4 v obřadní síni, 1 jiné vhodné místo)
- pro obec Bohostice – 2 manželství (jiné vhodné místo)
- pro obec Lazsko – 1 manželství (jiné vhodné místo)
- pro obec Ostrov – 2 manželství (jiné vhodné místo).
Do knih úmrtí v roce 2017 bylo provedeno celkem 20 zápisů:
- pro obec Milín – 9 zápisů
- pro obec Cetyně – 1 zápis
- pro obec Pečice – 6 zápisů
- pro obec Solenice – 2 zápisy
- pro obec Lazsko – 2 zápisy.
V knize pro ověřování podpisů a listin v roce 2017 bylo uskutečněno celkem
894 zápisů – tj. legalizovaných podpisů a vidimovaných listin.
Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů byl proveden v 10
případech.
Osvědčení pro snoubence, kteří uzavírali církevní sňatek v našem matričním
obvodě, bylo vydáno v 9 případech.
K uzavření manželství v cizině byla vydána 2 vysvědčení o právní způsobilosti.
K uzavření manželství v našem matričním obvodu vydána rozhodnutí k uzavření manželství:
- jiné vhodné místo – 43 žádostí
- mimo stanovenou dobu – 23 žádostí
- prominutí právní způsobilosti – 1 žádost.
Pokračování na další straně.
V roce 2017 byly podány a schváleny 3 žádosti o změnu příjmení.
Milínský zpravodaj – 2018
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Do matričních knih zapsáno 5 dodatečných záznamů (3x rozvod manželství,
2x určení data úmrtí).
Na základě písemné žádosti bylo v roce 2017 vyhotoveno celkem 5 opisů matričních dokladů:
- rodné listy – 1
- oddací listy – 3
- úmrtní listy – 1.
Dále pak žádosti o doslovný výpis z matriky vyřízeny 2 žádosti (1x matrika
narození a 1x matrika manželství). O nahlédnutí do matriky byl zájem v 5 případech:
- matrika úmrtí – 2x
- matrika narození – 2x
- matrika manželství – 1x.
Na Zvláštní matriku v Brně v roce 2017 byla podána 1 žádost týkající se matriční události občanů ČR v cizině.
Vítání občánků – v roce 2017 se uskutečnily 2 slavnostní obřady (v dubnu a
v říjnu).
Na základě žádostí o součinnost bylo vyřízeno celkem 25 dotazů.
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému byla podána 1.
Bylo přijato a zpracováno 11 žádostí o vydání nového rodného listu (z důvodu
změny příjmení po uzavření manželství rodičů a z důvodu schválené změny
příjmení) a 1 žádost o vydání nového rodného listu (z důvodu chybně uvedeného jména rodiče).
Za matriku OÚ Milín: Ivana Vopěnková

Tipy z obecního webu z oblasti matriky
Na nových webových stránkách obce najdete v záložce Obecní úřad
položku: Matrika (http://www.milin.cz/obecni-urad/matrika/),
kde najdete výroční zprávy za předchozí roky, dále informace o svatebních
obřadech, vítání dětí a v neposlední řadě odkaz na portál veřejné správy a rady,
jak postupovat při změně trvalého pobytu, při potřebě získat nové doklady atd.
Za správce webu Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – únor 2018
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se v únoru
dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Hans Fábera z Milína,
Zdeňka Bejčková z Milína,
Jiřina Málková z Milína,
Jiří Vostarek z Milína,
Marie Hniličková z Milína,
Jan Ptáček z Milína,
Bohuslava Čmolíková z Milína
a Jarmila Mezerová z Milína.
Všem oslavencům přejeme pohodu nejen ve dnech svátečních, ale i
v těch všedních, mnoho důvodů k úsměvu a také velkou dávku
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
Dne 22. února t. r. uplynou dva roky od skonu mého manžela Josefa Matouše.
Zemřel po dlouhé a těžké nemoci.
Děkujeme všem, kteří si s námi na něho vzpomenou!
Manželka Zdeňka a synové
Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit
s panem Václavem Ženíškem z Milína. Dále děkujeme za květinové dary a
projevy soustrasti.
Rodina Ženíškova
Milínský zpravodaj – 2018
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Místní akční skupina Podbrdsko vyhlásila
2. výzvu MAS na finanční podporu z Operačního
programu zaměstnanost dne 29. 1. 2018.
Výzva MAS Podbrdsko - Prorodinná opatření II.
č. výzvy 351/03_16_047/CLLD_16_01_036
Datum zahájení přijmu žádostí o podporu 1. 2. 2018 od 4:00h
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2018 do 4:00h
Výzva na Prorodinná opatření II. je pro zájemce,kteří by rádi zrealizovali
příměstské tábory.
Více informací na www.maspodbrdsko.cz – sekce DOTACE A VÝZVY.

Místní akční skupina Podbrdsko
pořádá seminář k vyhlášené výzvě z Programu
rozvoje venkova 8. 2. 2018 od 16h
Místo konání: Rožmitál pod Třemšínem (malý sál společenského centra)
Program: obsah jednotlivých Fichí a kritérií pro výběr a hodnocení projektů;
informace k Portálu Farmáře; dotazy a diskuse
Bližší informace k této výzvě na www.maspodbrdsko.cz,
sekce DOTACE A VÝZVY.
Žádáme zájemce o nahlášení účasti na email: info@maspodbrdsko.cz

Výstava výtvarníků v CVA - VÝZVA!
Kdokoli má k vystavení nějaké své autorské dílo, může se přihlásit v knihovně.
Výstava bude přehlídkou více autorů z Milína a okolí.
Kontakt do knihovny: knihovnamilin@volny.cz, telefon: 318 691 414.
Výstava je plánována od 1. března 2018 do 27. dubna, příprava je možná v průběhu celého měsíce února.
Milínský zpravodaj – únor 2018
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Podbrdský trh v Březnici
Farmářské a řemeslné trhy
Sobota 28. 4. 2018 od 10 h do 14h

Co můžete čekat?
Kvalitní potraviny, pochutiny farmářů (domácí koláče, sýry, mléko, mouka,
káva a mnoho dalších), dále pak širokou škálu řemeslných výtvorů (šperky,
hračky, dřevěné dekorace a mnoho dalších)! Vše bude doprovázet hudba, která
naladí příjemnou atmosféru!
A co děti?
Ty určitě vezměte s sebou, o zábavu bude postaráno!
Divadelní představení, zpívání, skákací hrad, hřiště, soutěže … prostě zábava!
Co chystáme nového?
Během akce vystoupí dva šikovní muzikanti na melodický zajímavý nástroj
„Hang drum“. Dále pak chceme program oživit o „poznávačky bosou nohou“,
nenechte si ujít!
Co obnáší mít stánek na Podbrdském trhu?
Skoro nic ;), volejte, pište: info@maspodbrdsko.cz ,
tel. 725 912 006 (Petra Benjáková, MAS Podbrdsko, z.s)
Těšíme se na vás!

TIPY Z OBECNÍHO WEBU
Na novém webu Milína www.milin.cz najdete např.:







Odkaz na mobilní aplikaci V obraze, která majitelům chytrých telefonů umožní dostávat upozornění na nejnovější příspěvky vložené na web Milína. Můžete
si vybrat, jestli chcete informace o všech novinkách, příp. jen o Úřední desce,
nových akcích, nových fotografiích příp. jen zprávy.
Kdokoliv může napsat připomínky nebo dotaz buď přímo starostovi V servisu pro občany nebo do formuláře Nahlášení závad, kde vyberete, jestli se týká
místního rozhlasu, veřejného osvětlení, závady v obecním bytě nebo nějaké jiné
závady. V obou případech se píše přímo ze stránek, nemusí mít uživatel založenou žádnou e-mailovu schránku.
V záložce Servis pro občany najdete např. jízdní řády, seznam lékařů, obchodů,
živnostníků a přehled formulářů, které se používají na OÚ Milín.
Pro snadné vyhledávání pak slouží okénko vpravo nahoře.

Milínský zpravodaj – 2018
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AKCE
Hromničky
Ve čtvrtek 1. února 2018 se od 17 hodin koná akce Hromničky.
Svíčku hromničku si může přijít vyrobit každý. K dispozici bude nejen veškerý výrobní
materiál, ale i teplý čaj a oheň na zahřátí.
Místo konání - před milínskou knihovnou
Typ akce - venkovní, společenská, nenáročná
Vstupné - zdarma
Konec akce - 18 hodin
Doporučení - vzít si oblečení, u kterého nevadí pokapání voskem
Organizátoři - spolek Za Komíny, Knihovna Milín (č. tel. 318 691 414)
Za organizátory Jitka Jahodová

Masopustní veselí
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na 11. ročník masopustního veselí.
V tomto roce 2018 si připomeneme různá zajímavá data, ale hlavně 100 let
naší republiky. Toto výročí si zaslouží připomenutí, a proto si chceme i touto netradiční vtipnou formou některé události, osobnosti a příběhy související s naší republikou
v Milíně ukázat.
Proto přijďte mezi nás dne 10. 2. 2018 ve 14 hodin před milínskou radnici,
kde masopustní veselí začíná.
Podívejte se na velkolepý průvod, který bude kráčet Milínem (ulicemi 11.
května, Sokolská, Mírová, Školní a Zahradní) a zúčastní se ho cca 180 účastníků, dobová vozidla, nebude chybět ani překvapení, odsouzení Bakchuse a pochopitelně se
budeme snažit Vás, ale i nás pobavit.
Veřejné veselí zakončíme v prostorách požární zbrojnice, kde uvidíte několik
„zajímavých“ vystoupení.
Vše bude ukončeno tanečním rejem, zpěvem, nějakým pitím a jídlem.
Doufáme, že se budeme všichni bavit, jen počasí neovlivníme.
Nejsme umělci, jen nadšenci, kteří mají zájem o kulturní dění v obci, a proto
nás odměňte potleskem a radostným výskotem.
Těšíme se na Vás.
Za všechny účastníky: Edita Trnková, organizátor masopustu

Karneval pro děti s průvodem obcí
Obec Milín spolu s knihovnou, družinou a školkou připravily akci na
„masopustní úterý“, tj. 13. února 2018. V 15.30 hod vyrazí průvod od školky a během
třech krátkých zastavení bude připomenuta tradice lidového masopustu. Průvod končí
u kulturního domu, kde si rodiče převezmou své děti (pokud s nimi již nešli v průvodu) a všichni se přesunou na motorest, kde bude od 17 hodin zajištěna karnevalová
veselice s programem plným hudby, soutěží, hrátek s balónky a na závěr malý ohňostroj. Vstupné zdarma. Program na motorestu je určen pro účastníky masopustního
průvodu.
Za organizátory Dana Reiterová a Vladimír Vojáček
8
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DĚNÍ V OBCI
Betlémské světlo
V areálu Centra volnočasových aktivit jste si mohli 22. prosince 2017 přijít
poslechnout písně v podání J. Trnky, P. Drážďanské a K. Štěpánkové. Paní
Petra Zemanová u mikrofonu ve venkovním zahradním altánu nám připomněla
biblický příběh Svaté rodiny. Následoval příchod Josefa spolu s Marií, která se
vezla na oslíkovi. Toho si po programu mohli děti pohladit. Přítomní si pak
připalovali své lampičky od pravého betlémského světla, které obstaral jako
každoročně místostarosta Vladimír Vojáček. Děkujeme rodině Viktorových,
která obsadila role Josefa a Marie spolu s malým Ježíškem, dále rodině Zemanových za průvodní slovo a za obstarání teplého čaje i ostřejšího nápoje na zahřátí pro dospělé. A v neposlední řadě děkujeme Honzovi Růžičkovi a Vladimíru Vojáčkovi za zajištění živého oslíka. Také samozřejmě děkujeme muzikantům uvedeným výše a také všem zúčastněným.
Za Knihovnu Dr. E. Bořického Dana Reiterová

Projekt S knížkou do života
Knihovna Dr. E. Bořického Milín se koncem loňského roku přihlásila do projektu S knížkou do života
(obdoba mezinárodního projektu Bookstart). Projekt
zaštiťuje Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR
(SKIP). Co si pod projektem
můžeme představit?
Knihovny se aktivně
zapojí do rozvoje čtenářských
dovedností
hned
v prvním roce života dítěte.
Během slavnostního obřadu
Vítání dětí na radnici dostanou rodiče kromě dárků i
pozvánku do knihovny. Při její návštěvě pak obdrží dárkový set (v něm: mini
knížka, audiokniha, metodická publikace a další drobné dárky). Knihovna nabídne rodinám možnost navštěvovat i s kojencem prostory knihovny, kde je
k dispozici i odpovídající zázemí (přebalovací pult, hrací koutek, sprcha, kuchyňka). Ve fondu naší knihovny je mnoho knih pro děti již od útlého věku,
mezi nimiž hrají velkou roli leporela z tvrdého papíru a knihy s říkadly a jednoduchými pohádkami. Oddělení pro děti v knihovně lze navštěvovat i v době,
kdy je běžně uzavřeno, tj. dopoledne – ve výpůjčních hodinách dospělého oddělení. Přehled otvíracích hodin najdete na www.knihovnamilin.cz.
Milínský zpravodaj – únor 2018
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V tomto projektu má své
místo práce s dětmi i v pozdějším
věku – zejména se týká dětí navštěvujících mateřskou školu. Pracovnice
milínské knihovny navštívily
v loňském roce 2x děti ve všech třídách. Přečetly jim úryvek z knihy,
kterou si pak na měsíc ve třídě paní
učitelky nechaly k předčítání. Domů
si děti odnesly vytištěný text
s jednoduchými úkoly (kreslení).
V návštěvách bude knihovna pokračovat i v letošním roce (zpravidla 1x
měsíčně). Kromě těchto návštěv zrealizovala knihovna v říjnu loňského roku
sobotní akci Rodinné čtení na zahradě.
A proč se vlastně zaměřujeme na ty nejmenší děti, když ještě většinou
samy neumějí číst? Protože podle nejrůznějších výzkumů hraje velmi významnou roli v životě dítěte a později dospělého člověka právě poslech mluveného
slova uvnitř své rodiny.
Pedagogové a psychologové
bijí na poplach! Když malým dětem
místo předčítání knih vložíme do ruky tablet, budou sice hodné, ale
v mozku jim zakrní centrum vnímání
slyšeného slova, nebudou se umět
soustředit a vnímat slova, pokud jim
bude chybět zároveň i vizuální vjem.
Už jen tím, že budete každý den alespoň chvilku dětem číst, uděláte
mnoho. Zprvu říkadla, jednoduché
pohádky nebo písničky a postupně
můžete přejít v náročnější texty. I když už bude Vaše dítě umět číst, neměli
byste ho připravit o tento úžasný okamžik rodinné pospolitosti.
Ještě několik dalších důvodů, proč dětem číst:






Dítě se rychleji naučí číst samo.
Rozvíjí se tím jazykové a poznávací schopnosti, posiluje motivace, zvídavost a paměť.
Knihy obsahují mnohem více slov, než má běžný jazyk, čímž vzniká
širší slovní zásoba.
Čtení nahlas pomáhá vyrovnávat se lépe se stresem.
Čtení nahlas může změnit budoucnost vašeho dítěte, takže čtěte, zpívejte
a povídejte si s ním každý den. Přinese to radost i Vám skrze spokojenost Vašeho dítěte 
Za Knihovnu Dr. E. Bořického Dana Reiterová

Milínský zpravodaj – 2018
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Pozvánka
Na výroční členskou schůzi Místní organizace STP v ČR z. s. v Milíně
ve čtvrtek 15. února 2018 od 13 hodin v Kulturním domě Milín.
Kromě nabídek na zájezdy a výběru členských příspěvků na rok 2018
budou k dispozici i vstupenky na veřejnou generálku představení I 
MAMMA (Miluji tě, maminko) v Divadle Rokoko, dne 15. března.
(Začátek v 11 hodin.)
Sluchová poradna: kromě přítomnosti předsedkyně SNN paní Marie
Fišerové i další poradna na Centru v Milíně Václavská 261 od 13 hodin.
Další termíny v 1. pololetí: 15. března, 12. dubna, 17. května a 14. června.
Zpráva pro členy výboru organizace:
Zasedání výboru se bude konat vždy první čtvrtek v měsíci.
Cvičení pro ženy pod vedením paní Táni Holé se bude konat v salonku
ZŠ v Milíně.
Začínáme v úterý 6. února 2018 vždy od 16.15 hodin.
Soubor „Radost“ bude mít vystoupení před výroční členskou schůzí
v KD v Milíně a 17. února na pozvání v Restauraci Švejk v Příbrami ve
13.00 hod.
Rekondiční pobyty: Soběšice u Sušice v Hotelu pod Hořicí od 4. srpna
do 13. srpna 2018.
V době uzávěrky zbývá několik volných míst. Přihlášky a informace na
tel.: 606 650 114.
Za organizaci M. Burianová
Tip z nového obecního webu
Na stránkách www.milin.cz najdete v záložce pod Obecním úřadem
položku Sociální záležitosti, kde najdete různé užitečné informace vztahující se k péči o zdravotně postižené nebo pro seniory, kteří chtějí využívat služeb a informací na různých webových stránkách.
Za webové správce Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – únor 2018
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KRONIKÁŘOVO OKÉNKO
Památné domy na Zlaté stezce
V městečku, kudy vedla historicky významná obchodní a dopravní cesta, se
nachází mnoho původních starých domů z 16. i 17 st. Byla tu „Patrová hospoda“ kde se stavěli formani, naproti od 19. st. radnice a dále panský dům čp. 1 zámek s pivovarem.
Významným pro Milín se stal dům čp. 75. Byl mezi prvními, kam
chodily děti do školy. Působil tu od r. 1837 učitel František Bořický. 11. prosince 1840 se zde narodil Emanuel Bořický, později významný univerzitní
profesor, mineralog a vědec světového jména. Zemřel tragicky 26. ledna 1881.
Zásluhou „Čtenářského spolku Bořický“ a spolku Svatobor byla na
jeho rodném domě r. 1882 odhalena pamětní deska. Dům od r. 1849 vlastnila
rodina Jana Hájka a manželky Karolíny. (V dochovaných zápisech kronikáře J.
Valenty se vlastníkem od r. 1907 stává Marie Rendlová)
***
K připomenutí důležitých informací o pamětihodnostech v Milíně mne
přivedla spolumajitelka domu, který je pro veřejnost známý osobností Dr. E.
Bořického. V domu na ulici 11. května se nachází kadeřnictví a paní Kateřina
Zevelová chce všem svým zákaznicím v salonu vystavit i památné dokumenty,
které se vztahují k tomuto domu.
Věřím, že příjemné služby zpříjemní i prostředí památného domu.
Jiří Vostarek, kronikář Milína

Dům s pamětní deskou Dr. E. Bořického v ul. 11. května
Milínský zpravodaj – 2018
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
K + M + B

2018

My tři králové jdeme k Vám ....
Okolo svátku Tří králů (6. ledna) jsme i letos s radostí uvítali průvod koledníků - tří králů, kteří přicházeli se svou písní a „na koledu“.
Výsledek letošního novoročního přání v jednotlivých obcích:
Milín – 9 kasiček
Smolotely, Smolotelky, Draha, Dalskabáty,
Hamr, Zalaby
Konětopy
Lazsko
Lešetice
Radětice
Bohostice
Buk
Celkem

20 940,-

Kč

7 226,4 861,5 671,4 387,4 820,2 188,2 870,52 963,-

Děkujeme za Vaše dary,
za štědrost, za ocenění, povzbuzování a vůbec za společně strávené
chvíle.
Z Vašich
darů
byly
v minulých letech podpořeny projekty: Adopce na dálku, ZŠ Milín,
MŠ Milín, ALKA Příbram o. p.
s., Slůňata Tochovice, Skaut Slivice, MŠ Pečice, obec Smolotely, spolek Za Komíny, pomoc po zemětřesení
v Nepálu, kompenzační pomůcky handicapovaným a Charita Příbram.
V letošním roce byl podán projekt, aby výtěžek sbírky byl věnován z části
opět Adopci na dálku, z části ZŠ Milín na projekt etické výchovy.
Chtěl bych velmi poděkovat každému z desítek dobrovolníků, kteří se
podílejí na tom, že se sbírka uskutečňuje – zaměstnancům Obecního úřadu
v Milíně (spolupracujeme při zapečeťování kasiček a počítání výtěžku), vedoucím
skupinek, koledníkům i jejich rodičům. Také učitelkám v MŠ, ve školní družině,
ZŠ a našim knihovnicím - všem Vám za vstřícnost, podporu, samostatnost a spolupráci při organizaci tak velké akce.
Hlavně však děkuji Vám, kteří jste do sbírky přispěli - za milé přijetí koledníků, za projevenou radost z jejich návštěvy a v neposlední řadě za Vaši štědrost, která se zasloužila o takový velký výtěžek sbírky.
Martin Levíček, koordinátor sbírky
Milínský zpravodaj – únor 2018
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Okénko ze sborovny (5. pokračování)
Jana Dandová
Do naší školy jsem chodila už coby žákyně a mám na tu dobu jen hezké vzpomínky. Na učitele, pěvecký sbor, výlety, soutěže, skleníky, lyžák a třeba i nácvik na spartakiádu. Když jsem tedy uvažovala o svém
budoucím působišti, byla moje volba jasná. Z některých mých učitelů
se tak ze dne na den stali laskaví kolegové, kteří mi předávali své zkušenosti. Vždycky mě potěší, když se i ke mně po letech hlásí bývalí žáci a je zajímavé, že hlavně ti, co se mě něco natrápili (a já je).
Ale nejen školou živ je člověk. Je určitě dobré poznat lidi i z jiných
stránek, pak možná zjistíte, že i učitelé mohou být celkem milí lidé .
Jsem také matka, manželka, dobrovolná hasička v SDH Vrančice a hraji ochotnické divadlo ve spolku Vranč. Na stará kolena dokonce tančím
ve dvou amatérských skupinách – Zářící ženy a Rebelky. Nikdy není
pozdě začít něco nového, můj nejúžasnější koníček jsem také objevila
teprve nedávno. Je to fotografování. Zkouším portrétní fotografii, ale
nejraději mám krajinky. Při toulkách s foťákem si pročistíte hlavu, nachodíte nějaké kilometry a když se povede pěkný záběr, radost je veliká. Navíc teď kolem sebe vidím věci, kterých bych si dříve nevšimla.
Vřele doporučuji všem. Tak až mě někdy potkáte válející se po zemi s
foťákem, právě lovím zajímavý snímek .
Olga Černá
"Život je pohyb." "Cesta je cíl." ... Tímto bych mohla charakterizovat
svoji osobu.
Od malička jsem se chtěla stát paní učitelkou, což se mi splnilo.
Práce s dětmi je moje životní náplň. Ráda ale pracuji i s dospělým publikem, ke kterému mě přivedlo vedení lekcí alpinningu a létající jógy.
Obojí mě zcela pohltilo.
Vážím si upřímnosti a férovosti.
Každý rok mě můžete vidět na hasičských závodech s přilbou
na hlavě a s proudnicí v ruce. Běhám pravý proud .
Nové webové stránky školy
Můžete se podívat na https://www.zsmilin.org/
Milínský zpravodaj – 2018
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Škola pomáhala v Tříkrálové sbírce

V úterý 9. ledna 2018 proběhla
ve škole a jejím okolí Tříkrálová sbírka, kterou organizuje
Česká katolická charita (Pozn.:
Koordinátorem sbírky v Milíně
je Martin Levíček, více na str.
14). Naše škola jako každoročně
sestavila skupinky z žáků a učitelů školy. Při první vyučovací
hodině obešly děti ze 3. A
v kostýmech, s flétničkami a
kasičkami jednotlivé třídy. Několikrát tedy zazněla ona známá
slova „My tři králové jdeme k vám...“ doprovázená zobcovou flétnou, po kterých mnozí neodolali a mince se pomalu hromadily v kasičkách. Nechybělo ani
přání hodně štěstí po celý nadcházejí rok.
Odpoledne
již tradičně vyrazili
deváťáci s paní
učitelkou do blízkého okolí školy a
ve sbírce pokračovali. I školní družina se do sbírky zapojila, a to hned v
několika dnech. Na
konci se všichni
radovali z krásné
výše příspěvku,
která se tentokrát
za školu vyšplhala na 7 231Kč.
Při odkládání kostýmů se zejména menší žáci ptali, co je to kadidlo a
myrha, a tak dovolte pár informací na vysvětlenou. Zlato, kadidlo a myrha byly
dary, které Ježíškovi přinesli svatí Tři králové. Co mohly přesně znamenat, se
můžeme dnes jen domnívat, ale jisté je, že tyto dary byly v tehdejší době velmi
drahé, ale i cenné pro svou léčivou sílu. Zlato je nám známé dodnes, je to
vzácný kov a symbol bohatství. Kadidlo je směsí vonných dřevin, pryskyřic,
myrhy, semínek, kořenů a sušených květů. Nejkvalitnější stromy, kadidlovníky, dnes rostou v arabském Ománu. Kadidlo se pálilo na rozžhaveném dřevěném uhlí v kadidelnicích, tak se z něj uvolňoval vonný dým. Prodávalo se v
podobě malých, často průhledných kousků světle žluté nebo bledě červené barvy. Mimo chrámy se používalo odpradávna také k výrobě mastí a léků. Myrha
byla hmota – šťáva, vytékající ze stejnojmenného keře, která na vzduchu ztuhla
ve žluté, červené či hnědé průhledné kousky velikosti vlašského ořechu, za
kterou se platilo zlatem. Proto si ji mohli dovolit největší boháči. Už staří
Milínský zpravodaj – únor 2018
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Egypťané balzamovali mrtvé rozpuštěnou myrhou. Římané ji zas přidávali k
vínu, aby nasálo vůni a vtírali si ji do vlasů. I myrha patřila mezi látky s léčivou schopností.
Naše vzácné dary byly vybrány a předány organizátorům sbírky, všem
zúčastněným i čtenářům budiž tedy přáno ono známé Christus mansionem
benedicat!
Jana Cingelová, ZŠ Milín
Na fotografiích: žáci 9. a 3. třídy ZŠ Milín

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Po vánočních prázdninách se děti plné dojmů opět vrátily do mateřské školy a
nadšeně vyprávěly své radostné zážitky. V očích jim ještě svítila světýlka vánočních stromků, povídaly o nadílce dárků a mnohé i o silvestrovských ohňostrojích. Proto jsme uspořádali "hračkový den", aby
si děti mohly přinést novou hračku z domova,
ukázat ji kamarádům, půjčit ji a také si pohrát s
hračkami ostatních dětí.
S novým rokem
nastoupily do mateřské
školy i nové děti do nejmladší třídy Šnečků.
Všechny děti si
v pátek 5. ledna vyslechly
příběh o Třech králích a také o tom, že máme pomáhat chudým a potřebným.
Děti ze třídy Motýlků se 8. 1. 2018 vypravily na Tříkrálovou sbírku ulicemi
Milína s připravenými koledami a měly velkou radost, pokud jim lidé otevřeli,
vyslechli je, přispěli do kasičky a třeba přidali i nějakou sladkost. (Poznámka
redakce: více o sbírce na str. 14.)
Lednové počasí na začátku měsíce připomínalo spíše jaro, a tak se děti
při vycházkách do okolí školky setkávaly s nakvetlými „kočičkami“ a místo
radosti ze sněhu se vracely špinavé od bláta. V polovině ledna však zima konečně Milín sněhem zasypala, a tak došlo na bobování a stavění sněhuláků.
Starší děti si vyzkoušely proměny vody – rozpouštění sněhu i vodu zmrzlou
v led. Malé děti si osvojily nový pojem „chumelenice“, pozorovaly různorodost vloček a všechny děti se naučily mnoho básniček i písniček o sněhulácích,
sněhových vločkách a zimních radovánkách. Všichni se těšíme na divadlo, které nás v mateřské škole navštíví 25. ledna s "Doktorskou pohádkou".
Za MŠ Milín Ludmila Dvořáková
Milínský zpravodaj – 2018
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc prosinec 2017
Nedělí 3. prosince začal vůbec nejkratší možný advent, trval jen
dvaadvacet dnů. Advent je období čtyř neděl před Vánocemi, období
naděje s čekáním na příchod Vykupitele, který se má narodit a přinést lidstvu spasení. Samo slovo advent je přejato z latiny, z tvaru
„ventus“ (přicházet). Poslední svíce na adventním věnci se tak rozsvítila až na Štědrý den, který se kryl se čtvrtou nedělí adventní. Naposledy se tak stalo v roce 2006. Zahájení adventu v sobotu 2. prosince před Kulturním domem v Milíně se zpěvem vánočních písní a koled se zúčastnili dospělí a děti ze slivické farnosti. Úvodní slovo patřilo Otci Jánovi, který
také požehnal adventní věnec.
V adventu je čas rorátů, ranní bohoslužby s tradicí sahající až do středověku.
Roráty jsou specificky české ranní adventní mše i zpěvy, jež je provázejí. Slovo
„roráty“ vzniklo z prvního slova latinského adventního zpěvu: Rorate, coeli desuper („Rosu dejte, nebesa, shůry“). Rorátní mše se za svitu svíček konaly v kostele
sv. Petra na Slivici o sobotách 9., 16. a 23.prosince.
V neděli 10. prosince se v kostele sv. Václava v Milíně představil na prvním
adventním koncertu vokálně instrumentální soubor Musica Podberdensis, který se
zaměřuje především na klasickou hudbu. Druhý adventní koncert se uskutečnil
následující neděli. Při něm vystoupily děti z mateřské školy s vánočními a zimními
písničkami, v druhé části pak dvojice muzikantů Petra Fabiánová a Petr Ježek,
prezentující autorskou akustickou tvorbu a tvorbu z oblasti americké i anglosaské
tradice. Oba koncerty byly hojně navštíveny.
V sobotu 16. prosince, po rorátech, následovala farní snídaně. Po ní započala
stavba betlému a příprava vánoční výzdoby v kostele sv. Petra na Slivici.
V pondělí 18.prosince se sešla farní ekonomická rada. Zhodnotila uplynulý rok
a seznámila se s připravovanými akcemi roku 2018, kdy hlavní pozornost bude
zaměřena na opravu kostela sv. Václava v Milíně.
V úterý 19,prosince navštívil Otec Ján opět Domov pod hrází v Luhu, aby zde
pro seniory sloužil mši svatou.
Slavnostní mše svatá na Štědrý den začala v kostele sv. Vavřince v Pečicích
v 16.30 hodin, ve Smolotelích v kapli Ježíše Krista Krále pak ve 20 hodin. O půlnoci při mši svaté v kostele sv. Petra na Slivici zazněla v podání slivického Smíšeného chrámového sboru Česká mše vánoční Ed. Marhuly.
V pondělí 25.prosince, na Boží hod vánoční, se konaly mše svaté v kostele sv.
Petra na Slivici a v kostele sv. Vavřince v Pečicích. Druhý svátek vánoční, svátek
sv. Štěpána, oslavili věřící 26.prosince v kostele sv. Václava v Milíně, kdy opět
zazněla Česká mše vánoční Ed. Marhuly, a v kostele sv. Vavřince v Pečicích.
Ve čtvrtek 28.prosince se uskutečnilo letošní poslední setkání farní pastorační
rady. Zhodnotila splnění úkolů a navrhla aktivity pro rok 2018.
Mše svaté v poslední den občanského roku, ve svátek Svaté Rodiny a sv. Silvestra, byly nejen poděkováním za všechno dobré, co uplynulý rok přinesl, ale i
prosbou o Boží pomoc do nového roku. Děkovné mše svaté byly slouženy
v kostele sv. Petra na Slivici, v kostele sv. Vavřince v Pečicích a v kapli Ježíše
Krista Krále ve Smolotelích.
Za farnost Eliška Průchová
Milínský zpravodaj – únor 2018
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DUBENÚNOR V KINĚ MILÍN

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

INZERCE

Milínský zpravodaj – 2018

19

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 březnového čísla: pátek 16. února 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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