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Z MATRIKY
Zpráva o činnosti na úseku matriky za rok 2016
Matriční obvod se v uplynulém roce neměnil. Tvoří jej obce: Bohostice,
Cetyně, Lazsko, Lešetice, Milín, Ostrov, Pečice, Radětice, Smolotely,
Solenice, Těchařovice a Vrančice.
Do knih narození v roce 2016 byl proveden 1 zápis (pro obec Ostrov).
Do knih manželství bylo zapsáno celkem 43 uzavřených sňatků:
- pro obec Smolotely – 31 manželství (7 církevních římskokatol. církve:
kostel na Makové, 2 církevní církve československé husitské: Maková
v sadu a 22 jiné vhodné místo )
- pro obec Vrančice – 1 manželství (jiné vhodné místo)
- pro obec Milín – 9 manželství (6 v obřadní síni, 1 jiné vhodné místo,
1 Rtišovice – jiné vhodné místo a 1 církevní římskokatolické církve –
kostel Slivice)
- pro obec Bohostice – 1 manželství (jiné vhodné místo)
- pro obec Lešetice – 1 manželství (jiné vhodné místo).
Do knih úmrtí v roce 2016 bylo provedeno celkem 19 zápisů):
- pro obec Milín – 6 zápisů
- pro obec Bohostice – 2 zápisy
- pro obec Cetyně – 1 zápis
- pro obec Radětice – 2 zápisy
- pro obec Pečice – 4 zápisy
- pro obec Vrančice – 1 zápis
- pro obec Smolotely – 2 zápisy
- pro obec Solenice – 1 zápis.
V knize pro ověřování podpisů a listin v roce 2016 bylo uskutečněno
celkem 913 zápisů – tj. legalizovaných podpisů a ověřených kopií listin.
Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů byl proveden
ve 4 případech.
Osvědčení pro snoubence, kteří uzavírali církevní sňatek v našem matričním obvodě – vydáno v 10 případech.
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K uzavření manželství v cizině nebyla vydána vysvědčení o právní způsobilosti.
K uzavření manželství v našem matričním obvodu vydána rozhodnutí
k uzavření manželství:
- jiné vhodné místo – 27 případů
- mimo stanovenou dobu – 11 případů
- prominutí právní způsobilosti – 2 případy.
V roce 2016 byla podána a schválena 1 žádost o změnu příjmení.
Do matričních knih zapsáno 10 dodatečn. záznamů (rozvod manželství).
Na základě písemné žádosti bylo v roce 2016 vyhotoveno celkem
11 opisů matričních dokladů:
- rodné listy – 3
- oddací listy – 7
- úmrtní listy – 1.
Dále pak žádost o doslovný výpis z matriky vyřízena 1 žádost, o nahlédnutí do matriky se zvýšil zájem na 34 případů:
- matrika úmrtí – 21
- matrika narození – 11
- matrika manželství – 2
Na Zvláštní matriku v Brně v roce 2016 nebyla podána žádná žádost
týkající se matriční události občanů ČR v cizině.
Vítání občánků – v roce 2016 se uskutečnily 2 slavnostní obřady
(v květnu a v listopadu).
Na základě žádosti o součinnost bylo vyřízeno celkem 21 případů.
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému nebyla podána žádná.
Bylo přijato a zpracováno 12 žádostí o vydání nového rodného listu
(z důvodu změny příjmení po uzavření manželství rodičů a z důvodu
schválené změny příjmení).
Za Matriku OÚ Milín Ivana Vopěnková
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Kolik je nás v Milíně
Zpráva o činnosti na úseku evidence obyvatel za rok 2016
V uplynulém roce se narodilo 24 milínských občánků, naopak zemřelo 21 občanů. Do Milína se přistěhovalo 38 občanů a 69 osob se odstěhovalo.
Počet obyvatel k 1. 1. 2017:
Milín
Konětopy
Buk
Kamenná
Stěžov
Rtišovice
Celkem

1 679
197
70
61
65
26
2098
Za matriku Ivana Vopěnková

Počty obyvatel v obcích naší republiky
Na níže uvedeném odkaze MV ČR můžete najít přibližné počty obyvatel
v obcích ČR. Nejsou tak aktuální jako z evidence obyvatel, ale dá se v nich
např. najít rozdělení na mužskou a ženskou populaci, dále na děti a dospělé.
http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
Např. celkový počet osob v Milíně je o 14 osob vyšší, než uvádí naše matrika:
K 1. 1. 2017
2112 – v Milíně, z toho nad 15 let: 1793 (tzn., že dětí 319)
muži 1039, z toho nad 15 let: 888 (tzn., že chlapců 151)
ženy 1073, z toho nad 15 let: 905 (tzn., že děvčat 168)
Z webu ministerstva vnitra převzala Dana Reiterová

Dodatek k akci Betlémské světlo (uveřejněno v minulém čísle Zpravodaje)
Vaše příspěvky za občerstvení (450 Kč), které jste si zakoupili při akci
Betlémské světlo, putovaly na konto humanitární organizace Člověk
v tísni.
Za organizátory Vojtěch Zeman
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se
v měsíci únoru dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Zdeňka Bejčková z Milína,
Jiřina Málková z Milína,
Jiří Vostarek z Milína,
Marie Hniličková z Milína,
Marie Vošahlíková z Milína,
Jarmila Mezerová z Milína,
a Bohuslava Čmolíková z Milína.
Všem oslavencům přejeme pohodu nejen ve dnech svátečních,
ale i v těch všedních, mnoho důvodů k úsměvu a také velkou dávku laskavosti od nejbližších a přátel.
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
Doplnění vlakového jízdního řádu
V minulém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili výpis z vlakového jízdního
řádu. Prosíme o opravení chyby:
Ve směru z Milína do Příbrami je uvedena u spoje v 19:59 značka X,
6 - tento vlak však jezdí každý den. Tato značka však náleží ke spoji,
který jsme neuvedli: poslední vlak jede z Milína ve 21:26 a jezdí právě
ve všední dny a v sobotu.
Opravené jízdní řády jsou k dispozici v knihovně.
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DĚNÍ V OBCI
K + M + B

2 0 1 7

My tři králové jdeme k Vám . . .
V Milíně se již stalo tradicí, že ve dnech okolo svátku Tří králů (6. ledna) mnozí z Vás již z dálky vyhlížejí průvod koledníků - tří králů, kteří se opět
vydávají na cestu se svou známou písní. Aby nebylo pochyb o tom, že jsou to
opravdu "ti praví" koledníci - účastníci celostátní akce - jsou pro pořádek vždy
viditelně označeni symboly sbírky.
Kasičky mají zapečetěné na obecním úřadu a také označené symbolem České katolické charity. Vedoucí skupinek jsou starší patnácti let a
mají průkaz koledníka se svými
osobními údaji, které jsou evidované
na Arcidiecézní charitě v Praze.
Je nám moc líto, že v letošním roce někteří z Vás vyhlíželi
Děti
marně. Králové Vás letos bohužel
z družiny
nestačili všechny navštívit.
Kasičky jsme na obecním
úřadu rozpečetili a obsah za účasti jeho zástupce spočítali. Mince a bankovky
jsme roztřídili a odeslali na účet Arcidiecézní charity v Praze. Ta nám po vyúčtování sbírky 65 % výtěžku vrátí zpět. V loňském roce byla tato vrácená
částka 35 128 korun. Z toho jsme použili 7 000 korun na Adopci na dálku a
28 128 korun na potřebné úpravy pro zajištění mobility zdravotně handicapovaného chlapce z Milína.
Děkujeme za Vaše dary, za štědrost a společně strávené chvíle. Z darů,
které jsme dostali, byly v minulosti podpořeny projekty: Skaut Slivice, ZŠ Milín, MŠ Milín, Adopce na dálku, ALKA Příbram o. p. s., Slůňata Tochovice,
MŠ Pečice, obec Smolotely, spolku Za komíny (příobecní letní tábor) a pomoc
po zemětřesení v Nepálu.
Děkuji všem kteří jste přispěli a také všem zúčastněným koledníkům, že se sbírka díky nim mohla uskutečnit.
Martin Levíček, koordinátor sbírky
Na vedlejší straně uvádíme přehled výtěžku v jednotlivých obcích a osadách.
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DĚNÍ V OBCI
Dary v jednotlivých obcích
Milín – 7 kasiček
14 121,Smolotely, Smolotelky, Draha 7 914,Konětopy
4 975,Lazsko
4 441,Lešetice
3 623,Radětice, Pečičky
2 899,Buk
2 505,Celkem
Kč 40 478,Foto M. Levíček

Setkávání v předsálí kulturního domu
V minulém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili krátkou informaci ohledně
nové možnosti pro naše občany. Nápad vznikl na sklonku loňského roku s tím,
že v lednu bude jakýsi zkušební provoz. Iniciativu si vzala pod svou hlavičku
Kulturní a sociální komise obce Milín. Organizačně se na celé akci podílí ženy
z okruhu rodiny Chovancových.
Vše bylo projednáno na radě obce a nyní přinášíme podrobnější informace:
Na základě požadavků byla hodina začátku posunuta na 15. hodinu,
tzn. že každý čtvrtek (plánujeme v zimním období, v případě zájmu by mohlo
pokračovat i dále) v čase 15 - 18 hodin je možno přijít do předsálí KD Milín a
pohovořit s přáteli, známými… K tomu si můžete dát kávu nebo čaj. Nádobí i
suroviny jsou k dispozici. Vybírá se 5 Kč za jeden nápoj. (Dává se do společné
kasičky na nákup dalšího potřebného zboží.)
Podle chuti je možno diskutovat ve větší nebo menší skupince (lze odsunout stoly). Máme několik nápadů na oživení setkávání: podle zájmu by se
mohly promítat různé dokumenty ze života obce (natáčeno při větších akcích v
Milíně od r. 1995 do současnosti), dále souhlasí s příp. hudebním vystoupením
Mgr. Jiří Trnka. Také zazněl návrh na posezení nad starými kronikami (to bychom oslovili pana kronikáře J. Vostarka). Vše záleží na přání zúčastněných.
Z těchto setkávání nevyplývají žádné povinnosti, ani nebudete pověřováni žádnými funkcemi. Jde čistě pouze o sousedské a přátelské posezení.
Uskutečnilo se již několik setkání a účastníci jsou velmi spokojeni.
Byli bychom rádi, kdyby se o této možnosti dalo vědět co největšímu množství
našich spoluobčanů.
Za kulturní a sociální komisi Dana Reiterová
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AKCE
Hromničky
Ve čtvrtek 2. února 2017 můžete dorazit v 16.30 hod ke knihovně v Milíně
na tradiční akci, během níž si vlastnoručně vyrobíte svíčky – hromničky. Jedná
se o venkovní akci, doporučujeme dostatečně se obléci a vzít si raději oděv, u
kterého Vám nebude vadit potřísnění voskem. Je určeno dospělým i dětem.
Bude připraven teplý čaj na zahřátí.
Za organizátory V. Vojáček

ZUŠ zve na veřejné vystoupení svých žáků
Ve středu 8. února se od 16.30 hod koná v kinosále Kulturního domu Milín
tanečně-hudební pásmo „Uhlířská cesta pohádkou“.

Módní autorská přehlídka z dílny Lucie Staňkové
ve 2. patře Centra volnočasových aktivit Milín – v sobotu 11. února 2017 od
15 hod. Bude prezentován převážně sportovní a pohodlný styl. Uvidíme džíny,
roláky, mikiny, kabátky, sáčka, vesty, kulichy, kabelky. Také několik sukní a
šatů. Většina z přírodního materiálu. Jednotlivé kousky bude možno zakoupit.

Přednáška o kaktusech
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Milín zve všechny zájemce na přednášku
Ing. Petra Česala: Kaktusy ve své domovině. Koná se v úterý 14. února 2017
v 17.00 hodin v Centru volnočasových aktivit v Milíně. Vstup zdarma.

Praktická přednáška na ekonomické téma
Zveme veřejnost na přednášku a následnou besedu na téma: Stav světové a domácí ekonomiky a praktické rady, jak se chránit před ztrátou reálné
hodnoty našeho majetku (úspor). Akce se koná ve středu 15. února od 16
hodin ve 2. patře Centra volnočasových aktivit Milín. Přednášejícím je
PaedDr. Jiří Šebesta, který doporučuje vzít si s sebou poznámkový blok a psací potřeby. Vstup zdarma.
Přednášku doporučila a domluvila Mgr. Alena Pacovská

Výstava výtvarnice Petry Volfové Zemanové
V rámci cyklu Mladí milínští výtvarníci (MMV 5) se uskuteční ve 2.
patře Centra volnočasových aktivit Milín výstava pod názvem „Inspirace přírodou“ (kresby a malby).
Vernisáž je plánována na čtvrtek 9. března 2017 v pozdních odpoledních hodinách. Bude upřesněno na plakátech. Přístupno bude v době otevření knihovny až do 28. dubna 2017.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Z důvodu epidemie chřipky na konci roku se opozdil příspěvek s vánoční tematikou, berte jej proto jako vzdálenější ohlédnutí za uplynulými událostmi.
Vánoce ve škole
Ve čtvrtek 15. prosince 2016 se učitelé a žáci o svou školu doslova
rozdělili. Již nějaký ten den ji celou slavnostně připravovali, pomalu ji halili do
slavnostního. Chystala se nejen
výzdoba, ale spolu s učiteli, vychovateli a dalšími vedoucími
zájmových kroužků také vystoupení, dílny i stánky s vánočním
zbožím.
Celá akce byla zahájena
v 16,00 před budovou školy pěveckým kroužkem dětí z 1. stupně. Poté ke všem přítomným promluvil pan
ředitel a kněz zdejší farnosti Ján Andrej. Připomněl, že křesťanská tradice tyto
dny pojímá jako uctění příchodu – narození Ježíška. Vzpomněl také na to, že
smyslem Vánoc není jenom obdarovávání se a honba za dárky. Bez tradic by
se totiž vytrácela ona poetická symbolika, tajemství a závoj adventního očekávání. Slova dozněla a pan ředitel mohl všechny návštěvníky pozvat dál. Uvnitř
již čekal bohatý program. Pyšní rodiče, babičky a dědečkové sledovali vystoupení svých ratolestí, popíjeli kávu, prohlíželi si výzdobu školy, dražili nebo se
jen zastavili na kus řeči. Pomalu se stmívalo, sychravý den zůstal za okny, škola zářila do dálky a pulzovala svým životem.
Pokud jste letos nedorazili, věřte, že můžete jen litovat. Žáci Základní
umělecké školy J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem zde představili svá pěvecká a taneční čísla, netradiční sbor 8. a 9. třídy doslova vystřihl překvapivé
vystoupení a cappella, pásmo animovaných filmů žáků školy zvalo ke krátkému posezení a zhlédnutí. Mohli jste také obdivovat výjimečný vánoční stromeček, pod kterým se sešlo od milovníků domácích mazlíčků plno dárků pro
opuštěné pejsky a kočičky. Již zmiňované dílničky nabídly tentokrát mramorování svíček, výrobu vánočních dekorací nebo zdobení perníčků. Velmi populární byla tradičně vánoční cukrárna, kde bylo neustále obsazeno. Na stolech
voněly většinou sladké dobroty, teplé nápoje dotvořily zdejší pohodu. Po takové zastávce stoupla chuť prozkoumat poklad našich kabinetů a mnoho návštěvníků zamířilo do sálku. Věci - pamětníci nedávných i těch dávnějších časů zde zažily poslední chvíle své školní slávy. Ukázaly se v nejlepším světle, aby
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okouzlily, zaujaly a při následné dražbě přinesly škole příjemný zisk. Mnozí
zprvu nesmělí návštěvníci se později ukázali jako velcí herci, snad dokonce
jako mistři dražby. Byla to zkrátka zábava s nečekaně příznivým koncem.
Světla pohasla až pod rouškou tmy. Návštěvníci odešli, přišel čas úklidu a poděkování. Snad lze s čistým svědomím říct, že tak jako pokaždé i letos
jsme si dopřáli krásné adventní setkání. I když život přináší změny, a škola
jich letos pár zažila, je důležité, jak jsou jednotlivé příležitosti uchopeny. A
opět se sešlo mnoho těch, kteří pomáhali, připravovali, přispěli. Všem malým i
velkým patří poděkování.
Za ZŠ Jana Cingelová

Hodiny tělesné výchovy na stěně
Při nedávné rekonstrukci tělocvičny byla nainstalována také horolezecká stěna. Zpočátku nebyla školou využívána, to
se v tomto školním roce změnilo a hodiny tělesné
výchovy jsou jiné. Pod vedením zkušeného instruktora a učitelek tělesné výchovy si mohou žáci
1. i 2. stupně vyzkoušet v hodinách tělesné výchovy základy lezení na stěnu. Výuka se tak stává
atraktivnější a zajímavější.
Lezení totiž není jenom o síle. Mnohdy jsou rychlejší drobné holky, které v pohodě a ladně proplují
boulderem (lezeckou cestou na stěně s umělými
balvany) - cestou, kterou
svalnatější kluci nemohli
přelézt. Lezení je o balanci, o poznání svého těla a
orientaci v prostoru. Je o
kreativnosti a naučení se poznávat to, co daná cesta –
boulder vyžadují. Je to celotělové cvičení, kdy zabírá
horní část těla, ale zároveň vaše nohy jsou tím nejdůležitějším nástrojem na pohyb vzhůru. Lezení je o
koncentraci a překonávání strachu a občas i sama sebe. Báječné je to, že abyste začali lézt, nemusíte být
příliš mladý anebo extrémně silný.
Všichni žáci, kteří si lezení při hodinách tělesné výchovy měli již možnost vyzkoušet, se na hodiny těší. Takový ohlas je nejlepším ukazatelem toho,
že se vykročilo správnou cestou.
Za ZŠ J. Cingelová
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Z DRUŽINY
Celá škola bubnuje
Poprvé si v letošním školním roce žáci naší školy užívají skupinové bubnování s programem. Každá třída si zabubnuje společně.
Ptáte se, proč právě skupinové bubnování? Žáci si zažijí pocit propojení
a sounáležitosti s ostatními. Zlepší se vztahy mezi nimi a celková atmosféra ve třídách. Z bubnování odchází všichni dobře naladěni. Rytmus
bubnů pomáhá sladit levou a pravou mozkovou hemisféru, což je
důležité k rozvoji kreativity a schopnosti komunikace. Při bubnování se
odbourají negativní emoce a nahradí je endorfiny, tzv. "hormony štěstí".
A navíc je to velká zábava a moc nás to baví!
Za ŠD Hana Toužimská
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Pro své členy i veřejnost nabízíme:
Sluchovou poradnu dne 16. února 2017 v Centru STP Milín 13 – 15 hodin.
Sociální poradenství
V úřední dny na Centru (viz níže) - nepřetržitě i po telefonu: 606 650 114.
úterý a čtvrtek
13 – 15 hodin
pátek
8 – 10 hodin
Masáže u nás na Centru – na objednávku – telefon: 728 035 592.
Cvičení pro ženy pod vedením paní Táni Holé
Začínáme v úterý 7. února 2017 od 16.15 hodin v salonku ZŠ v Milíně.
Trénink a motorika chůze – pod vedením paní Jany Uhrmannové.
Vždy ve středu podle počasí.
Klub Seniorů – pod vedením paní Jany Bubeníkové
Přijďte si popovídat nebo vytvořit něco pro radost i užitek.
Výzva pro všechny, kteří ještě nedodali přihlášky a platby do Sezimova Ústí a
Piešťan: Co nejdříve přijďte do Centra.
Volná místa jsou k dispozici ještě do Soběšic od 16. 9. do 25. 9. 2017.
Zájezdy - Polsko: 27. dubna 2017, výstava Senior 2017 Lysá n. Labem v dubnu – termín bude upřesněn. Cibulové Trhy v Hořovicích v září, poznávací zájezd Domažlicko – září 2017.
Čtrnáctidenní pobytový zájezd v Řecku v Leptokarii
Od 11. 6. do 25. 6. 2017 – cena pro ty, kteří se u nás přihlásí co nejdříve, je
14 600 Kč. (Včetně dopravy letecky s transferem na letiště a zpět.)
Schůze výboru STP v Milíně dne 8. 2. 2017 od 13 hodin. Revizní komise před
začátkem schůze.
Upozornění na výroční členskou schůzi v KD v Milíně:
Bude se konat 16. března 2017 od 13 hodin.
Výbor organizace
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Leden nám přinesl pravé zimní počasí. První týden byl mrazivý a pak
už se začal sypat sníh, dětmi tolik očekávaný. Přivážely si boby i lopaty na
klouzání a těšily se, kdy konečně bude dost sněhu. Sněžilo a sněžilo a brzy to
vypadalo, jako na horách. Děti s radostí bobovaly a dováděly ve sněhu. Starší
děti také sníh a led zkoumaly. Pozorovaly vločky pod lupou, vyráběly ledové
ozdoby, zjišťovaly, co se
s e s n ěh e m
stane v teple.
Snad je pohled
na vodu z roztátého sněhu
odradí od jeho
ochutnávání. 6.
ledna 2017 se
děti ze třídy
Broučků
a
Motýlků vypravily na Tříkrálovou sbírku. Před tím se pečlivě připravovaly. Učily se písničku, poslouchaly příběh o Třech králích a také o tom, co je to charita, pomoc
chudým a potřebným. Měly vždy velkou radost, když byly u některých dveří
úspěšné. Hodní lidé jim přispívali do kasičky a mnohdy je potěšily i nějakou
sladkostí. 19. ledna 2017 hostovalo ve školce Bářino toulavé divadlo s loutkovou pohádkou Pasáček vepřů, která se všem moc líbila. Nyní se již těšíme na
masopustní období.
Za MŠ Milín Marie Znamenáková
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc prosinec 2016
Advent, který začal koncem listopadu, doslova znamená „příchod“.
Připomínáme si, že křesťanské dějiny jsou ohraničeny dvěma Ježíšovými příchody. První byl o Vánocích, druhý nastane na konci časů.
K adventní době patří roráty, které jsou zvláštní podobou ranní bohoslužby v adventním čase, věnované Panně Marii. Rorátní mše se konaly
o sobotách 3., 10. a 17. 12. od 7 hod ráno v kostele sv. Petra na Slivici.
V neděli 11. prosince se věřící zúčastnili dětské mše svaté v kostele
sv. Petra na Slivici, po níž se sešli na slivické faře u farní kávy. Od 16 hodin se na faře
uskutečnilo vyprávění s promítáním snímků manželů Nuslových, kteří se v tomto roce
zúčastnili poutě do španělského Santiaga de Compostela a manželů Levíčkových, kteří
podnikli pouť do „věčného města“ Říma.
V sobotu 17. prosince po rorátech následovala farní snídaně a po ní započala stavba
betléma v kostele sv. Petra na Slivici. Kostel se zároveň oděl do krásné vánoční výzdoby. Jesličky jsou příběhem Narození Božího Syna. Oslaven anděly, přišel na svět mezi
prosté lidi. Ti jej poznali a přijali za svého. Slivický betlém je dílem řezbáře Antonína
Máchy, původně byl řezaný pro rodinu horního úředníka Grégra. Do majetku slivického kostela přešel závětí. (Pozn. V knihovně je ke koupi pohled s tímto betlémem.)
V pondělí 19. prosince se sešla farní ekonomická rada, aby projednala nezbytné
úkoly.
V úterý 20. prosince byla v Domově pro seniory v Luhu sloužena Otcem Jánem
mše svatá. Po ní si senioři zavzpomínali na příhody, které souvisely s předvánočním a
vánočním časem.
Když na Štědrý den na obloze vyjde první hvězda, je konec adventu a začínají Vánoce. Lidé začínají slavit svátky pokoje, míru a lásky. V čase spojujícím Štědrý den
s Božím hodem vánočním se na počest narození Božího Syna slouží první ze tří vánočních mší, půlnoční. Půlnoční mše se dnes konají v mnoha kostelech, i když to není
vždy o půlnoci. V kostele sv. Vavřince v Pečicích začala mše svatá v 16.30 hodin,
v kapli Ježíše Krista Krále ve Smolotelích ve 20 hodin a v kostele sv. Petra na Slivici
ve 24 hodin. Při slivické půlnoční mši zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
„Hej mistře, vstaň bystře!“ Ta už patří k symbolům našich Vánoc. Rožmitálský kantor,
nadaný a pilný skladatel s tragickým osudem, zhudebnil betlémský příběh jako jesličkovou vánoční hru, zasazenou do českého prostředí, v roce 1796.
V neděli 25. prosince na Boží hod vánoční se konaly mše svaté v kostele sv. Petra
na Slivici a v kostele sv. Vavřince v Pečicích. Svátek sv. Štěpána pak věřící oslavili 26.
prosince mší svatou v kostele sv. Václava v Milíně a v kostele sv. Vavřince v Pečicích.
Tu doprovázel slivický Smíšený chrámový sbor Českou mší vánoční J. J. Ryby.
V pátek 30. prosince, na Svátek Svaté rodiny, byla při mši svaté provedena obnova
manželských slibů a požehnání manželů.
V poslední den občanského roku při děkovných mších v kostele sv. Petra na Slivici
a v kostele sv. Vavřince v Pečicích poděkovali věřící modlitbami za vše dobré, co jim
uplynulý rok přinesl. Nový kalendářní rok pak uvítali na Makové mší svatou, která
začala ve 24 hodin a kterou sloužil Otec Ján.
Za farnost Eliška Průchová
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KRONIKÁŘOVO OKÉNKO
Loutkový soubor Sokola - divadelní osobnosti
Mezi významnou osvětovou činnost v Milíně patřilo ve dvacátých a
třicátých létech 20. st. divadlo. Divadelní dramatický soubor Sokola měl za
sebou již mnoho představení v létech dvacátých a následně se ochotníci rozhodli založit i loutkový soubor pro děti.
V pamětech kroniky se dozvídáme, že v roce 1931 sehrál soubor Sokola dětem 13 loutkových her.
V čele souboru stál – odb. učitel Antonín Hejnic. Členy byli: J. Kopáček – studující, Josef Žáček – cukrář, Jan Blajer – holič, B. Černý – železničář
a dále Božena Poleníková a Marie Mrázová.
Šaty pro loutky šila Božena Šemberová.
Z výčtu šesti představení r. 1935 dominují hry: „Dvě Maričky“ (Říha),
„Pan Franc na zámku“ (Kopecký), „Bramborový král“ (Průcha), „Kašpárkovo
vítězství“ (Štíbalová) a „Pohádka zimního večera“ (Průcha). Pro dospělé soubor sehrál Klicperovu hru „Blaník“. V témž roce milínští ochotníci sehráli:
„Naši Furianti“ – autor Stroupežnický, „Arcikněz“ – autor H. Týnecký a
„Poslední muž“ – autor Svoboda. Osvětová činnost milínských ochotníků byla
osvěžením společensko-kulturního života v městečku Milín.
Text z pamětí kronikáře Antonína Hejnice
Josef Žáček - „BONBON“ – milínská divadelní legenda
Osvětová činnost obce za 1.
republiky je zapsána v pamětech kronikáře A. Hejnice. Když jsem převzal
úkol záznamu vzpomínek do „Kroniky
obce Milín 1918-1948“, začal jsem vyhledávat a doplňovat dosud nezveřejněné osudy významné divadelní osobnosti
Josefa Žáčka, kterého Milínští znali pod
jménem „Bonbon“. V pátrání po vzpomínkách pamětníků se mi podařilo oslovit rodinu cukráře J. Žáčka. Paní Slávka
Stejskalová ze soukromé pozůstalosti
svého otce půjčila k záznamu originál životopisu Josefa Žáčka. V plném znění
je text tohoto památného dokumentu součástí doplňku zápisu v obecní kronice.
Josef Žáček, úspěšný činovník milínských divadelních ochotníků a také loutkového souboru Sokola byl mnohokrát angažován v představení hostující kočovné společnosti loutkařů známého Matěje Kopeckého. Jejich vystoupení
bylo provozováno v sále „U Nováků“, později „U Jandů“. Byl pověstný svými
zdařilými projevy z jeviště. Dovedl mistrně vdechnout život do němé tváře
loutek.
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Pro tuto vlastnost ho vždy vyhledával i mistr M. Kopecký, potomek
slavného českého loutkáře.
Při čtení životopisu Josefa Žáčka se ve Vašich očích i slza objeví...
Snad alespoň závěr jeho vyznání Vás osloví. “…Jsem rád, že jsem na světě
nebyl marný a dobrý skutek vykonal. Nyní bych chtěl ještě žít, ale smrt na
mne již kývá. Cukrářství jsem předal „Podbrdskému družstvu Příbram“ a
jsem zaměstnán jako vedoucí prodejny a tak končí tak trochu můj životopis.
Josef Žáček cukrář BONBON - Milín“
V expozici milínských památek řemesel a živnostníků, byla představena i bednička cukráře J. Žáčka s památným nápisem: „Můj začátek 1919
BONBON Milín“.
Josef Žáček zemřel 18. srpna 1961 ve věku 67 let. Odešla legenda milínského
ochotnického divadla.
Jiří Vostarek, kronikář Milína

Na fotografii:
Josef Žáček,
Božena Poleníková,
Antonín Hejnic,
Jan Blajer a
Bohumil Černý

Poznámka:
Níže jsou odpovědi pana kronikáře na dodatečné otázky
vztahující se k tomuto tématu.
1. Truhličku nemám v dokumentaci, možná na videu z
expozice v r. 2000-01 (po zapůjčení si ji paní Slávka Stejskalová převzala zpět).

Loutky Matěje Kopeckého

2. Po loutkách jsem pátral, ale nikdo neměl informace. Objevil jsem je až v
muzeu - M. Kopeckého v Týně n./Vltavou.
Tázala se Dana Reiterová
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LETOS PŘIJDOU PRVNÍ DOTAČNÍ VÝZVY

JAK TO BYLO, JE a BUDE v MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ PODBRDSKO…
Vážení přátelé, starostky, starostové, naši členové
a všichni ostatní, kteří se střídavým nepochopením a rozhořčením sledujete, jak ubíhá
měsíc po měsíci, rok po roku a Místní akční skupina Podbrdsko stále nevyhlašuje první
výzvy pro období 2014-2020, přestože ministerstva už rok výzvy vypisují. Je to šílená
situace. Oboustranně.
O tom, že v roce 2014 se z nového období čerpat peníze nebudou, jsme věděli. Česká
republika prošla schvalováním Operačních programů teprve na jaře 2015 (a kryla tak
evropskému pelotonu záda) a Místní akční skupiny procházely během roku 2015 rituálem standardizace. Příslušné osvědčení o standardizaci jsme obdrželi v prosinci
2015. Poté byla Valnou hromadou MAS Podbrdsko dne 12.1.2016 schválena Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko a následně 29.1.2016 odeslána k hodnocení na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Proces hodnocení trval
téměř celý rok 2016. Oficiální potvrzení schválení Strategie MAS Podbrdsko přišlo
12.12.2016. Schválená verze Strategie MAS Podbrdsko je se všemi přílohami uveřejněna na webu MAS Podbrdsko.
V ROCE 2017 VYHLÁSÍ MAS PODBRDSKO PRŮBĚŽNĚ 6 VÝZEV MAS k překládání žádostí o podporu!!
Sledujte, prosím, dění ohledně Výzev MAS k překládání žádostí o podporu, které
budeme vypisovat na našich webových stránkách DOTACE a VÝZVY - na
www.maspodbrdsko.cz. Zároveň budeme veškeré informace uvádět v regionálním
tisku, na facebooku MAS apod. Těšíme se na spolupráci!!
Jana Filinová
MAS Podbrdsko, z.s.
tel.: 723 435 274
email: maspodbrdsko@seznam.cz
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ÚNOR V KINĚ MILÍN

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz
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Přehled akcí pro veřejnost - Milín
Akce v regionu: http://www.brdskyspoj.cz/kalendar-akci.html
Přehled akcí celého roku najdete na: www.milin.cz - vpravo Kultur. akce
únor
Hromničky
Hudební pásmo ZUŠ
Módní přehlídka
Přednáška - kaktusy
Ekonomická přednáška
Masopust
Jarní prázdniny ZŠ

2.2
16.30 h
8.2.
16.30 h
11.2.
15 h
14.2.
17 h
15.2.
16 h
18.2.
13.45 h
27.2.-3.3.

před CVA
KD
CVA
CVA
CVA
u radnice

INZERCE:
Každé číslo Zpravodaje je odesíláno na webové stránky, kde zůstává uchováno, tzn.
že inzerce je stále dostupná.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH (platné od 1. ledna 2013)
Osobní zprávy - řádkové (do 5 řádků)
ZDARMA
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
Při opakování typu C a D sleva 100 Kč (v následujícím měsíci).
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: J. Vágner
Uzávěrka březnového čísla: pondělí 20. února 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
Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721
Tiskne Mgr. Jiří Pižl, e-mail: info@pizl.cz, www.pizl.cz
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