ročník II

leden 2020
zdarma

Vážení spoluobčané.
Vánoce a silvestrovské oslavy jsou za námi.
Doufám, že jste je všichni užili v klidu a pohodě,
v kruhu nejbližších a s nadšením užíváte nové dárky od
Ježíška. Chlebíčky, vanilkové rohlíčky a jiné pochutiny jste již dávno
snědli, obaly z dárků správně vytřídili a mě tedy nezbývá než popřát vám
do nového roku mnoho štěstí, zdraví a elánu.
Přeji vám pevnou vůli k splnění novoročních předsevzetí a ať je pro vás rok
2020 tím šťastným.
Václav Karda starosta
SOKOL
Paní Mgr. Jana Plačková byla 7.prosince 2019 oceněna sokolským
vyznamenáním – stříbrnou medailí ČOS. Navržena byla Sokolskou župou
Blanickou za aktivní činnost v Sokole. Děkujeme a gratulujeme.
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Novoroční výšlap na Kalvárii
Miličínská Kalvárie je oblíbený cíl procházek mnoha našich občanů. Někteří
si to namíří přímo po křížové cestě, jiní procházkou okolo lomu a nebo z druhé
strany, podívat se na našeho lva. Letos se na Nový rok odpoledne domluvila
parta Sokolů a jejich přátel, že se sejdou a vyrazí společně. I v minulých letech
jsme tudy na Nový rok chodívali, ale ne v takovém počtu. Byly časy, kdy to
šlo i na běžkách. Sešli jsme se u hřbitova a vyrazili. Zvolili jsme tu nejostřejší
variantu, po křížové cestě přímo ke kapličce. Potřebujeme se po Vánocích
dostat do kondice . Cestou jsme
probrali uplynulé svátky i další plány.
Den byl krásný a přímo volal po
procházce, proto jsme cestou
potkávali další skupinky známých.
Věříme, že se tato akce ujme i pro
další roky a uděláme z toho
sokolskou tradici.
Tak zase za rok!
Jitka Strusková
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Plavecký výcvik dětí z miličínské školy
Ne nadarmo se říká, že čas plyne jako voda. Nedávno jsme se společně s
dětmi radovali, že nás čeká plavecký výcvik a nyní můžeme jen vzpomenout,
jak nám ve vodě bylo fajn. Jezdili jsme na dvě party-předškoláci z mateřské
školy s prvňáčky vždy ve středu
a starší žáci z prvního stupně
vždy v pátek. Deset výjezdů do
nově
zrekonstruovaného
táborského bazénu napomohlo
ke zlepšení plavecké kondice
našich dětí. Ti nejmenší si na
vodu teprve zvykali, hráli hry a
všelijaké legrandy s rozličnými
pomůckami, učili se potápět.
Starší už měli výuku přece
jenom náročnější časově, i co
se obsahu týká. Děti tím vším prošly na jedničku i díky vstřícnému přístupu
lektorek.
Paní ředitelka zařídila příspěvky z dotačních programů a my se můžeme těšit,
že i v příštím školním roce na naše zkušenosti navážeme dalším plaveckým
pokračováním.
Jana Vaňková a Jana Plačková.Foto J.Vaňková

Bee-boti a Blue-boti zavítali i na 2. stupeň
Přestože Bee-boti jako robotická hračka jsou určeni pro děti z mateřské
školy a žáky 1. až 2. třídy, byli představeni i druhostupňákům. Aby však
úkol nebyl příliš lehký, žáci museli přemýšlet nejen nad správným
naprogramováním včelo-bota, ale prokázat znalosti z angličtiny, matiky,
fyziky, chemie atd. Museli si nejdříve připomenout třeba to, jakou
značku má který prvek, či to, jaké jsou různé fyzikální značky. Teprve
poté mohli programovat. Někteří byli dokonce tak odvážní, že chtěli po
robotech, aby na dané místo couvali. A že se občas stalo, že robot
zabloudil, skončil mimo vyznačenou desku nebo přejel nastavenou
překážku? Super! Alespoň mohli žáci znovu zapřemýšlet, kdy byla chyba a
jak to zkusit jinak! Vždyť bez chyb bychom se vůbec nic nenaučili.
Iva Vančurová
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Matematika a informatika v ZŠ Miličín formou hry a zábavy
V tomto týdnu (pondělí 2. 12. 2019) navštívila naší školu paní učitelka
Mgr. Jana Slabá Janoutová, aby představila žákům výuku matematiky
pomocí zajímavé robotické hračky včelky Bee-bot.
Během jedné vyučovací hodiny si žáci s pomocí této digitální interaktivní
pomůcky mohli vyzkoušet své schopnosti logického myšlení,
prostorové představivosti i schopnost plánování.
Hra s Bee-boty, která je též vhodným nástrojem pro
výuku základů programování, informatiky a
matematiky, se dětem velmi líbila a hodinu
matematiky si tak opravdu užily.
L. Štěchová

.

Pečení perníčků ve škole

Součástí adventního období na naší škole byla i společná akce prvňáčků a
předškolních dětí z mateřské školy. Navštívil nás pan Dvořák, který se po
krátké přednášce o životě včel a výrobě medu pustil spolu s dětmi do práce.
Každý si odnesl voňavé perníčky a svíčku ze včelího vosku a ořechové
skořápky. Nechyběla ani ochutnávka včelích produktů.
Bylo to příjemně strávené dopoledne.
Jana Plačková
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Mikulášská nadílka ve škole
V pátek 6. prosince se základní a mateřská škola v Miličíně otřásala
řinčením řetězů, smíchem a a hromadným skandováním žáků prvního
stupně, kteří vyvolávali čerty a Mikuláše. Ve škole jsme slavili Mikuláše. Žáci
deváté třídy se převlékli do kostýmů, které si připravili a navštívili děti
v mateřské škole a v nižších ročnících základní školy s nadílkou. Ve škole ji
nadělovali po odčinění „hříchů“ písničkou nebo básničkou. Nevynechali ani
učitele, paní vychovatelky a kuchařky a pana školníka. Nadílka byla pestrá,
od ovoce, přes perník k oříškům a všechny potěšila radost a nadšení dětí.
Blanka Kocourková

Školní vánoční jarmark měl premiéru
V letošním školním roce jsme poprvé uspořádali vánoční jarmark. Děti v
adventním čase kreslily, vyráběly, stříhaly, lepily, malovaly, zdobily a jinak
vytvářely nejrůznější vánoční předměty a ozdoby. Ve středu 18. prosince
2019 bylo na školním dvoře připraveno pět dřevěných stánků. U prvního se
nabízelo zboží ze školní družiny – např. papírové hvězdy, dárkové tašky,
křížaly a zdobené perníčky. U dalších dvou byly výrobky z 1. a 2. stupně –
např. svícny, andílci, koule z organzy, lapače zlých snů, svíčky ze včelího
vosku, dekorační stromky, záložky, sušené ovoce, ozdoby z přírodnin. U
čtvrtého stánku se předškoláci z MŠ střídali po půlhodině a zodpovědně
prodávali své výrobky a počítali peníze. U pátého stánku poskytovala školní
jídelna občerstvení – teplé nápoje, štoly a vánočky. Velkorysá „otvírací“
doba od 12 do 18 hodin umožnila všem zájemcům, aby si v klidu vybrali a
nakoupili. Počasí nám přálo a s průběhem akce byli všichni spokojení.
Žákovský parlament bude nyní rozhodovat, co se za utržené peníze pořídí
ve prospěch všech školáků.
K. Týleová

Vánoční stromeček ve škole si zdobí děti samy
Každý rok stojí v prvním patře základní školy vánoční stromek, o jehož
ozdobení se postarají šikovní žáci. Letos se vyhlásila soutěž o nejhezčí
ozdobu ve tvaru hvězd. Velikost, materiál, provedení, barva – to vše jsem
nechala na účastnících.
Pokračování na další straně
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Čtrnáct dětí z prvního i druhého stupně odevzdalo své výtvory, které pak
anonymně hodnotili zástupci tříd z Žákovského parlamentu, kteří se na
organizování spolupodíleli. Všechny hvězdy jsme pověsili na krásnou
borovici a dozdobili ji vlněnými hvězdičkami z hodin výtvarné výchovy.
Poslední prosincový týden dostali čtyři vítězové odměnu a všichni další
účastníci velkou rolničku. Nejlépe hodnocené byly hvězdy od Kačky
Suldovské (papírová proplétaná), Adélky Horové (papírová skládaná),
Aničky Suldovské (z dřevěných špachtlí) a Ondry Zaujece (z papírových
sáčků).
Karolína Týleová

Vánoční doba vybízí k dobrým skutkům
Poslední školní den před Vánocemi se konalo přátelské posezení všech
zaměstnanců základní školy, školní družiny, mateřské školy a školní jídelny
v Miličíně. V téměř vánoční atmosféře si všichni přítomní připomněli, že
nejdůležitějšími věcmi v životě je rodina, zdraví, přátelství, ale i vyjádření
empatie a podpory lidí, kteří se nacházejí v takové životní situaci, že jsou jim
tyto dary odepřené. Rozhodli jsme se proto zavést novou tradici - vánoční
dražbu umělecky kovaného zvonečku, který škole věnoval strýc jednoho
z žáků, a její výtěžek věnovat na dobročinné účely. Dražba byla zpestřením
našeho setkání a konečná částka v hodnotě 6 tisíc korun byla zaslána ve
prospěch provozního účtu Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech, ve
kterém tráví poslední část svého života nevyléčitelně nemocní. Po dražbě
vánočního zvonečku došlo také na sbírku pro Adventní koncerty České
televize, do které přítomní přispěli částkou 3 tisíce korun. Na závěr je třeba
poděkovat kolegyním ze školní jídelny, které připravily vynikající pohoštění,
a všem dalším, kteří výzdobou a hudbou navodili vánoční atmosféru.
Doufám, že za rok se zase všichni ve zdraví a pohodě sejdeme.
Blanka Kocourková
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SDH MALOVICE na Benešovské hasičské lize 2019
V letošním roce se naše družstva mužů i žen zúčastnila všech 10 kol
Benešovské ligy. Jednu ze soutěží jsme tradičně v půlce prázdnin také
uspořádali. Aktuální informace, fotky a videa najdete na našem profilu na
Facebooku nebo Instagramu.
Muži v sezóně 2019
Konečné umístění v BNL: 6. místo z 18 týmů
Nejlepší čas na 3B: 17,27s (7. kolo BNL Malovice)
Nejlepší čas na 2B: 14,57s (5. kolo BNL Makov - rozstřel)
Další soutěže: Brdská liga Jesenice (6. místo), Brdská liga Sedlčany (3.
místo), Memoriál Chlumčany
Kluci už od začátku letošní sezóny bojovali s problémy v sestavě, kdy nás
často kosila zranění. Když to nebyla zranění, tak náš nový pekelný stroj trhal
hadice. A že jich bylo. Na druhou stranu jsme tam na domácí soutěži flákli
nový osobák a první sestřelenou šestnáctku. Nakonec z toho bylo naše
tradiční konečné umístění. Dvakrát jsme si také odskočili na sousední
Brdskou ligu, kde jsme určitě ostudu neudělali. Velké poděkování patří
klukům, kteří nám během sezóny vypomáhali. Na novou sezónu chystáme
nějaké změny, tak se necháme překvapit, jak to bude šlapat. Držte palce!

Ženy v sezóně 2019
Konečné umístění v BNL: 2. místo ze 14 týmů
Nejlepší čas v základním kole: 17,72s (9. kolo BNL Jankov)
Nejlepší čas v rozstřelu: 17,13s (7. kolo BNL Malovice)
Další soutěže: Memoriál Chlumčany (2. místo)
Holky byly od začátku sezóny oproti klukům v poměrně stabilní sestavě.
Stálá sestava se projevila i v celkovém umístění a časech ze
soutěží. Celkově jsme se umístily na krásném druhém místě, pouhý bod od
místa prvního. Bohužel i nám několik soutěží zkomplikovaly prasklé hadice,
které okusily sílu naší nové mašiny. Na domácí soutěži jsme si daly stejně
jako kluci osobák a tento úspěch jsme řádně oslavily. Celou ligu jsme si
parádně užily a chceme poděkovat nejen všem pořadatelům, ale hlavně
také holkám, které nám pomohly, když nás bylo málo. Na konci sezóny jsme
se ještě zajeli podívat na memoriál do Chlumčan a světe div se, bylo z toho
parádní 2. místo v nabité konkurenci.
K. Trefil
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HC MILIČÍN
Mikulášská nadílka
V předvečer svatého Mikuláše nastává magická chvíle, kdy se otevírají
brány pekla a zároveň z nebe sestoupí Mikuláš s anděly. Jelikož nestihli
obejít úplně všechny, zorganizovali členové HC Miličín dne 7.12.2019 od
13,30 hod jedenáctý ročník Mikulášské nadílky na ledě v Sedlčanech.
Rodiče s dětmi zaplnili ledovou plochu a očekávali Mikuláše s jeho družinou.
Děti se zpovídaly ze svých hříchů, některé byly pokárané, ale za básničku
dostaly dárek.
Díky sponzorům, kteří přispěli finančně či materiálně, jsme mohli vyhlásit
soutěž zručnosti o hodnotné ceny. Děkuji členům HC Miličín za čas
věnovaný této akci. Děkuji sponzorům za podporu a také všem, kteří využili
příležitosti si zabruslit. Jsem přesvědčen, že se jednalo o vydařené
odpoledne.
K zimě patří mráz a sníh,
všude kolem je ale bláto,
k dětem patří radost a smích,
přijeďte i za rok, bude to stát za to.
Za HC Miličín Libor Beran
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Informace z Usnesení č. 11
ze zasedání Zastupitelstva obce Miličín konaného dne 11. 12. 2019

1. Zasedání ZO zahájil starosta obce pan Václav Karda.
2. ZO schválilo program jednání

– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.

3. Zapisovatel – návrh – p. Matoušková
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
Ověřovatelé zápisu – návrh – Mgr. Plačková, p. Zíka
.
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
4. ZO provedlo kontrolu plnění usnesení z 20. 11. 2019
.
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.1. ZO projednalo a schválilo rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Miličín, okres Benešov na rok 2020. Příjmy 15542000,-Kč, výdaje
15542000,-Kč
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
5.2. Paní učitelka Dostálová seznámila zastupitele s činností ZŠ a MŠ
Miličín a s právě probíhajícími projekty a dotačními programy ve škole.

6. ZO projednalo a schválilo Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Miličín, okres Benešov na rok 2020 -2021
.
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
7. ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu rozpočtu obce Miličín č.
9/2019
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
8. ZO projednalo a schválilo - Rozpočet obce Miličín na rok 2020
Příjmy 14.500.000,-Kč výdaje 43.500.000,-Kč saldo -29.000.000,-Kč
Rozpočet se schvaluje schodkový se zapojením přebytku hospodaření
předcházejících let. Následně provede správce rozpočtu rozpis
schváleného rozpočtu na rok 2020 v souladu s rozpočtovou skladbou
.
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
9. ZO projednalo a schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Miličín na
r. 2020 – dodatek č. 1
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo .
10. ZO bylo seznámeno s uskutečněnými inventurami za rok 2019,
schválilo inventurní zápisy a návrh na vyřazení DDHM a DHM
k 31.12.2019
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
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11. 1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Miličín
č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
.
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11. 2. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Miličín
č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
.
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11. 3. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Miličín
č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
.
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11. 4. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Miličín
č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
.
.
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
11.5. ZO projednalo a schválilo pronájem sálu v Petrovicích a hasičské
místnosti Miličíně od 1. 1. 2020
- 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
12. Starosta seznámil ZO s dalším vývojem projektu kanalizace a ČOV.
13.1. ZO schválilo Smlouvu o nájmu části obecního pozemku par. č.
1989/1
o výměře 20m2 v k.ú. Miličín. Nebyly námitky
proti vyvěšenému záměru
- 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
14.1. ZO schvaluje zrušení výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na Pořízení nového dopravního automobilu SDH Miličín. Po
úpravě zadávací dokumentace proběhne nové výběrové řízení.
14.2. ZO vzalo na vědomí dopis týkající se zapojení správního území obce
Miličín do územní působnosti MAS Posázaví na období 2021-2027.
Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov.
14.3. ZO projednalo a zamítlo žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Benešov o finanční pomoc na zabezpečení činnosti okresního
sdružení hasičů. Obec podporuje činnost místních organizací a hasičů
.
– 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo
14.4. ZO projednalo a zamítlo žádost Ochrany fauny ČR o.p.s., Hrachov 13,
262 56 Svatý Jan o finanční podporu. Obec podporuje činnost místních
organizací
– 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
14.5. ZO projednalo a schválilo následující: Mzdy zaměstnanců obce
Miličín, odměny zastupitelů obce a starosty obce za 12/2019 vyplacené
v lednu 2020 budou výdajem r. 2020
– 8 x pro, 0 x zdrženo, 0 x proti.
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14.6. ZO projednalo a odsouhlasilo: Příjmy z pronájmu hrobových míst
(smlouva na 10 let) a hřbitovních služeb na místním hřbitově uzavřené
s nájemci hrobů v roce 2019 budou zahrnuty do výnosů r. 2019
.
– 8 x pro, 0 x proti, 0 x zdrženo.
14.7. ZO projednalo a schválilo zvýšení vodného ze současných 27,-Kč/m3
včetně DPH na 32,-Kč/m3 včetně DPH a to s platností od 1.2.2020
.
- 7 x pro, 0 x proti, 1 x zdrženo.
15. Další zasedání ZO bude dne 22. 01. 2020 od 18 hod.
Zapsala: p. H. Matoušková

Petrovice sál
místní – sraz, narozeniny

1.000,-Kč

místní - pohřeb

300,-Kč

místní – oslava 80+

300,-Kč

místní – akce spolek

500,-Kč

cizí – všechny události

2.000,-Kč

Topení, elektřina

120,-Kč /pytel pelet 15kg/

Cena + 21% DPH
Miličín – hasičská místnost
místní – sraz, narozeniny

600,-Kč

místní - pohřeb

200,-Kč

místní – oslava 80+

200,-Kč

místní – akce spolek

300,-Kč

cizí – všechny události

1.200,-Kč

topení, elektřina

250,-Kč

kuchyň

100,-Kč

hasiči SDH Miličín
Cena + 21% DPH
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bez poplatku

PROSBA

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás poprosili o zapůjčení obrazů
Miličína a přilehlých obcí na plánovanou výstavu v zasedací místnosti
OÚ.
Výstava proběhne na přelomu ledna a února.
Mělo by se jednat výhradně o malované obrazy, nikoliv fotky,
pohlednice a podobně.
Na stáří díla ani věhlasu umělce nezáleží. 
O vaše exponáty bude náležitě postaráno a budou vám v pořádku
vráceny.
Obrazy je možno předávat v knihovně u paní Struskové zhruba do
23.ledna 2020.
Za zápůjčku předem děkujeme.

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT – PLÁNOVANÉ AKCE

10.1.
27.1.
22.2.
7.3.

Ples MS Česká Sibiř v sokolovně od 20.00 hod.
Výstava obrazů Miličína 27.1.2020 od 16,00 do 14.2.2020
Masopust v Miličíně
Ples SDH Miličín v sokolovně od 20.00 hod.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Životní jubilea našich občanů:
zástupci obce v tomto měsíci poblahopřáli
paní Marii Káškové k 97. narozeninám
paní Ludmile Vančatové k 95. narozeninám
Přejeme pevné zdraví !
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Jak probíhal advent v Miličíně
O 1. adventní neděli , kdy se rozsvěcel strom u kostela jsme vás
informovali v minulém čísle našeho zpravodaje
Na 2. adventní neděli OÚ naplánoval rozsvícení betlému. Letos betlém
poprvé nainstalovali zaměstnanci OÚ s panem starostou do altánu na
náměstí.
V
jedné
polovině
altánu
je
zasklený
betlém
a
z druhé
strany
je
výstavka
výtvarných
prací
s vánoční
tématikou,
kterou
připravili děti se svými
učitelkami ve škole.
V pět hodin se všichni
sešli.
Paní
Renata
Kardová
připravila
s dětmi
v ladovských
kostýmech pásmo koled a po jejich odzpívání se rozsvítily světla v altánu a
lidé se mohli přesvědčit, že
Ježíšek a ostatní figurky v
betlému jsou na svém místě.
Nad altánem se nesla vůně
skořice a hřebíčku. Lidé
s pohárky v rukách ještě chvíli
pohovořili a pak se rozešli do
tepla svých domovů.

Středa 11.12. Zazpívali jsme si s chutí koledy
V mrazivém středečním večeru 11. prosince 2019 se v Miličíně
k altánku na náměstí dostavili zpěváci koled. Celostátní akci „Česko zpívá
koledy“ tady organizovala paní učitelka Dostálová.
Pokračování na další straně.
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Připomněla, že poprvé jsme se před několik lety sešli pod vedením p.
učitelky Jany Slabé Janoutové. Od té doby je účastníků každoročně o trošku
víc. Úderem 18. hodiny jsme chvilkou ticha uctili památku obětí střelby
v ostravské nemocnici v předchozím dni. Potom již zaznělo šest vánočních
písní v podání asi čtyřiceti žen, mužů i dětí. Pro všechny zájemce byly
nakopírované texty, někdo si přinesl zpěvník z Deníku a mnoho z nás zpívalo
zpaměti. Jenom u koledy „Půjdem spolu do Betléma“ jsme četli slova asi
všichni, abychom nepopletli dujdaj, dudli, hudli a tydli dá. Ani jsme nemuseli
rozsvěcet baterky, protože letos byl altán krásně osvětlený a také vyzdobený
zimními obrázky od dětí ze základní školy. Byla to pěkně strávená chvíle a je
možné, že příští rok se nás zase sejde víc.
K. Týleová

Ještě poznámka na závěr: při koledování byl přítomen i redaktor
Benešovského deníku Z. Kellner, který o akci napsal zprávu a na webových
stránkách uveřejnil spoustu fotografií včetně videa.
https://benesovsky.denik.cz/kultura_region/pri-koledach-mysleli-i-na-ostravu20191211.html
3. adventní neděli byla před OÚ připravena malá prodejní výstava
s vánočními výrobky. Všichni čekali na avízované troubení na trumpety. Tří
trumpetisté ze ZUŠ Votice nám zahráli několik sérií vánočních písní a koled.
O přestávkách andělé roznášeli vánoční přáníčka a lidé si mohli dát
neodmyslitelný svařák a vánoční čaj. I přestože nás nakonec vyhnal déšť,
vše jsme stihli a akce to byla vydařená.
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4. adventní neděle bývá tradičně ve znamení zpívání koled u kostela. O
přípravu programu se postarala paní učitelka Dostálová
ZPÍVÁNÍ KOLED V MILIČÍNĚ
Čtvrtou adventní neděli žáci Základní a Mateřské školy v Miličíně zazpívali
známé vánoční koledy ve zdejším kostele. Děti, které navštěvují ZUŠ,
zahrály na flétnu, klávesy a trumpetu. Na závěr našeho malého koncertu
zazpívala Magdaléna Kardová ze 7. třídy společně se svým otcem.
Miličínský kostel je nádherný, akustika úžasná, a tak není divu, že lidé
odcházeli se slzami v očích. Mohli si do svých domovů odnést betlémské
světlo, které jsme
přivezli od votických
skautů.

.
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Pokračování na další straně.

Foto:Leona Kardová

Letos jsme z prvního zpívání v kostele měli trochu strach, ale napříště se už
těšíme.
D.Dostálová

*******************************************************************
Miličínský zpravodaj vychází od září 2019. K vyzvednutí je zdarma
v obchodech, nebo na obecním úřadě. Všechna čísla si můžete také
prohlédnout ve formátu pdf na stránkách obce.

www.milicin.eu
Vaše příspěvky možno zasílat na emailovou adresu
knihovnamilicin@tiscali.cz
Uvítáme, pokud nám napíšete podrobnější informace k vašim pořádaným
akcím,
možno zasílat i fotografie nebo plakáty.
Uzávěrka dalšího čísla je 31.1.2020
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