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Zhodnocení roční činnosti zastupitelstva
Současní zastupitelé vstupovali do zastupitelstva s určitými plány a
představami o tom, co je třeba v obci uskutečnit. Tyto plány se promítly do
volebních programů obou kandidátek. Společně jsme se shodli na provedení
úsporných opatření při nakládání s majetkem, na podpoře místních hasičů,
podpoře kultury a sportu a podpoře spolků v naší obci.
V končícím roce se nám podařilo částečně uskutečnit některá naše předsevzetí.
Ze získaných dotací z OPŽP se podařila v roce 2014 dokončit akce „Návrh
výsadby alejí dřevin v k.ú. Milenov“, v rámci které byla provedena výsadba zeleně
okolo stávajících polních cest. V roce 2015 byla ze stejných prostředků provedena
následná péče.
V oblasti úspory energií bylo uskutečněno zateplení budovy obecního úřadu
vč. výměny oken a dveří. Tato akce byla financována částečně z obecních
prostředků, ale z převážné části z poskytnuté dotace z OPŽP. Zateplení se zatím
jeví jako velmi úspěšné, což se projevuje jak na vnitřní pohodě v budově, ale
především na spotřebě energie. V úspoře energií jsme začali i v oblasti veřejného
osvětlení, kde jsme začali vyměňovat jednotlivá poškozená svítidla. Oprava
poškozených starých svítidel již nebyla efektivní a ve svítivosti a spotřebě energie
se nedají s novou technologií srovnat. V tomto trendu budeme pokračovat i
v následujícím roce. Pokud bude vypsán vyhovující dotační titul, bude využit
k provedení celkové výměny svítidel.
V rámci opravy a údržby obecního majetku jsme provedli další dílčí opravu
stodoly, kde jsme provedli novou omítku a vyměnili stará nevyhovující vrata.
V roce následujícím budeme pokračovat v terénních úpravách před stodolou vč.
přípojky na veřejný vodovod. Další opravy byly provedeny i v budově obecního
úřadu, kde dochází k postupné výměně staré hliníkové elektroinstalace, následovat
bude rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí budovy.
V letošním roce jsme měli v plánu provést opravu místních komunikací, ale
v mnoha případech jsme narazili na problém s výkupem pozemků pod nimi. Tento
problém se budeme snažit vyřešit v následujícím období. S dalšími opravami ale
budeme muset počkat až po rekonstrukci plynových rozvodů, které budou
probíhat postupně do roku 2018. V letošním roce jsme zatím pracovali na přípravě
projektové dokumentace na opravu silnice mezi Milenovem a Hrabůvkou.
V oblasti kultury, sportu a podpory místních spolků se snažíme o zapojení
občanů do místního dění. Musím přiznat, že to se nám moc nedaří. Ale snad se
situace zlepší, o čem svědčí poslední kulturní akce, kterou jsme uspořádali na
závěr roku pro naše starší spoluobčany.
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Do příštího roku připravujeme na našich webových stránkách dotazník, ve
kterém se mohou občané vyjádřit k dění v obci, jak jsou spokojeni či nespokojeni
s některými oblastmi života v obci a přidat své názory a podněty k dalšímu
směřování rozvoje Milenova.
Milada Vašíčková

******************************
Kotlíkové dotace
Olomoucký kraj vyhlásil dotaci na snížení emisí z lokálního vytápění rodinných
domů v Olomouckém kraji. Dotaci je možno čerpat do 31.12.2018 a je na ni
vyčleněno 172.200.000,00 Kč.
Z dotace mohou domácnosti hradit výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním za kotle na uhlí, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový
kondenzační kotel, kotel na biomasu a tepelné čerpadlo. Maximální výše podpory
na celkové způsobilé výdaje na jednu výměnu je 150.000,00 Kč. Zpětně lze žádat o
podporu i na výměnu kotle provedenou po 15.7.2015 při splnění podmínek
stanovených poskytovatelem dotace.
O podrobných podmínkách čerpání dotace můžete získat na stránkách
Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz. Poskytovatel dotace plánuje na
začátku příštího roku informační schůzku se zájemci o dotaci i v Hranicích. O
termínu a místu konání budete informováni rozhlasem a na vývěskách.
Milada Vašíčková

******************************
Aukce energií pro domácnosti
Pro naše občany jsme na začátek příštího roku připravili možnost zapojit se
do aukce na dodávky energií do domácností. Provedenou aukcí mají občané
možnost získat lepší cenové podmínky za spotřebovávané energie.
O celé akci budete informováni formou letáku, na webových stránkách, na
vývěskách nebo přímo na obecním úřadě.
Milada Vašíčková
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Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Od paní Šotkovské jsme obdrželi podnět pro vydání obecně závazné vyhlášky
na ochranu nočního klidu a regulaci hlučných činností. Ve svém podnětu uvádí, že
by hlučné činnosti jako je používání motorové sekačky a křovinořezu mělo být
omezeno na celý víkend.
Ve vyjádření příslušného odboru Ministerstva vnitra se mimo jiné uvádí, že
obce mohou paušálně zakázat používání hlučných zařízení, tzn. zakázat jejich
používání po delší čas, je však možné používání těchto zařízení přiměřeně omezit.
Např. v ranních a večerních hodinách, po celý jeden den pracovního klidu za
předpokladu, že je to kompenzováno možností užívat je po celý další den víkendu
apod. Je však nutné, aby takový zákaz byl v souladu s principem proporcionality a
zohledňoval právo občanů a vlastníků nemovitostí obhospodařovat svůj majetek.
Dodržování regulace či zákazu ve vydané obecně závazné vyhlášce kontroluje
obec sama, popř. obecní nebo městská policie.
Zastupitelé se podnětem paní Šotkovské zabývali a došli k závěru, že
v současné době není potřebné obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností vydávat. Podle našeho názoru je mnohem vhodnější,
pokud se sami sousedé, občané Milenova dohodnou na užívání hlučných strojů a
zařízení, než nařizovat omezení takových činností vyhláškou. (Dopis otištěn na
straně 20)
Milada Vašíčková

******************************
Místní poplatky v roce 2016
Obecně závaznou vyhláškou byl schválen poplatek za komunální odpad na rok
2016 ve výši 300,00 Kč. Náklady na jednoho poplatníka podle předchozího
ukončeného období, tj. rok 2014 činily 327,98 Kč. Poplatek zůstává ve stejné výši
jako tomu bylo v roce 2015 jako motivace pro občany k dalšímu třídění odpadů.
Dalšími poplatky pro rok 2016 jsou poplatky za psy – za jednoho psa 80,00
Kč, za každého dalšího 100,00 Kč, důchodci hradí poplatek ve výši 50,00 Kč.
Milada Vašíčková
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Drakyjáda

V sobotu 10.10. 2015 od 14:00 na louce nad rybníky v Milenově pořádala
Mateřská škola Čtyřlístek Milenov pro děti ze školky, ale i obce Drakiádu. Kdo
přijel na čas, mohl si užívat silného větru, který pomáhal vynášet draky do oblak.
Bohužel o hodinu později začalo poprchávat a poté se spustil silný déšť, i přesto to
některé jedince neodradilo a létali dále.  Toto počasí nikoho nedonutilo odjet,
schovali jsme se pod stříšku, kde jsme si pochutnávali na bramborových plackách
a svařáku či čaji
s domácími svatebními
koláčky. Bohužel čím
více bylo hodin, tím více
déšť zesiloval, a proto
jsme museli akci ukončit
dříve, než jsme chtěli.
Děkujeme všem, co se
zúčastnili a doufáme, že
za rok se nás sejde více.



M. Vaňurová
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*********************************
Lucerničkový průvod
Někde, možná více na severu, Martin opravdu 11.11. přijel na bílém koni. V
Milenově bylo toho dne ale ještě v podvečer 15´C. Tedy ideální počasí na
Lucerničkový průvod, který si Mateřská škola Čtyřlístek připravila pro své děti,
ale
i
pro
jejich
rodiny,
kamarády
a
širokou
veřejnost.
Skoro stovka lidí se sešla před Čtyřlístem a společně se za poslechu pohádkových
písniček vydala průvodem přes obec. V místě, kde už není veřejné osvětlení, byla
pro děti připravena stezka odvahy, která byla vyznačena svítícími lucerničkami.
Mělo to opravdu své kouzlo. Na konci stezky na děti čekal poklad v podobě
sladkostí. Ty ale bedlivě střežil kouzelný brouček, který chtěl od dětí slyšet také
básničku nebo písničku. Většina dětí byla nebojácná a po stezce odvahy ještě
zvládla "přednes". Musíme ocenit i přítomné maminky s kočárky, které také
zdolaly
velké
převýšení
a
rozmanitý
terén
na
trase.
Pro děti byl pak u školky připraven čaj, pro dospěláky svařák, kterým pak u
plápolajícího ohně mohli zahnat žízeň. Nic na zahřátí nebylo totiž potřeba, počasí
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bylo opravdu teplé. Však i ve zprávách večer hlásili, že padl zas tři sta let starý
teplotní rekord. Na chuť byly připraveny i svatební koláčky, po kterých se jen
zaprášilo. Vrcholem tohoto večera byl krásný ohňostroj, ze kterého měly největší
radost
malé
děti,
protože
na
Silvestra
se
ho
nedočkají.
Děkujeme všem, že jste se zúčastnili a starším dětem, kterým se zdála stezka
odvahy málo strašidelná tímto slibujeme, že příští rok přitvrdíme
Z.
Stejskalíková
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Vánoční besídka
Na čtvrteční odpoledne ve školce se těšili hlavně rodiče. Děti, pod vedením
paní učitelek, si pro ně připravily vánoční besídku. První se představil kroužek
angličtiny s písničkou o vločkách, následoval kroužek flétny. Děti ukázaly, že se
v kroužku opravdu neflákají a trénují, co to jde. Berušky nám předvedly taneček se
sněhuláky, včeličky zatančily a zazpívaly koledy. Cukroví, vánoční punč a dobrá
nálada jen podpořili pohodovou atmosféru, která se nesla celou besídkou. Určitě
se budeme těšit na další představení a nemusí být jen vánoční 
E. Elsnicová

9

Milenovský zpravodaj

prosinec 2015

Česko zpívá koledy

Po roce jsme se opět v Milenově přidali k celorepublikovému projektu Česko
zpívá koledy a společně si zapěli vánoční písně. Tentokrát s živým doprovodem,
aby nám to zpívání šlo lépe. Do schránek jsme rozdali zpěvníčky, ať máme
dostatek připravených zpěváků a byli jsme velmi mile překvapeni, kolik se nás na
hřišti sešlo. Malí, velcí, starší i mladší si přišli připomenout nadcházející vánoční
čas. A abychom se na ty blížící se Vánoce těšili ještě více, přidali jsme si ke
zpívání také rozsvícení stromečku. Všechny, kteří tuto báječnou akci přišli
podpořit,
jsme
poté
odměnili
punčem
a
bramboráky, za které jste
dobrovolným přispěním
do školky poslali přes
2500,-!! Děkujeme za
krásný příspěvek pro děti
a za krásně strávený
předvánoční čas a příští
rok se zase budeme těšit
na Česko zpívá koledy.
E. Elsnicová
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*******************************
Posezení pro starší a pokročilé
Páteční předvánoční
večer patřila tělocvična
školky všem starším a
pokročilým. Na všechny
zúčastněné
čekalo
vystoupení dětí z MŠ
Čtyřlístek, předvedly se děti
z oddělení Včeliček se svými
tanečky a písničkami, také
nám
zatančily
břišní
tanečnice, které nám ukázaly
tři tance a k poslechu hrála
úžasná cimbálová skupina
Okybača. Ta si velmi
pochvalovala zpívající publikum. I přes pozdější hodinu a škaredé počasí byla
účast veliká, za což jsme velice rádi a také potěšeni, že jsme vám, kteří přišli,
mohli osobně popřát klidné svátky a mnoho krásného v novém roce! Doufáme, že
se vám tento večer líbil a užili jste si ho! Těšíme se příště!
E.Elsnicová
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*******************************
Zimní akce 
 Leden
9.1. Tříkrálová sbírka
Bruslení
Vodění medvěda
Karneval
 Únor
Košt slivovice
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Naši jubilanti…
Leden
Matějíčková Aloise
Šromová Zdenka
Kleinová Anna
Trnová Anna
Šušlík Vladimír
Sedlák Lubomír
Majkutová Olga
Kývala Jiří

87 let
80 let
72 let
71 let
60 let
55 let
55 let
50 let

Březen
Bednářová Věra
Otava Josef
Futej Jaroslav
Pecinová Jiřina
Dreiseitl Miroslav

74 let
65 let
60 let
55 let
50 let

Únor
Turčanová Anna
Stejskalová Danuše
Rypar Jiří
Šatánková Jitka
Vašíčková Milada

80 let
79 let
65 let
60 let
50 let

Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti!

******************************
Kterak človíček k bezbolestné páteři přišel.
Naše tělo je nastaveno na osmdesát let tvrdé práce.
Co vy na to?
První roky našeho života mají na svědomí rodiče. Jsou u našeho
početí, obdaří nás genetickou výbavou. Navíc správnou obuví posílí naše zdraví.
Rozvíjí tím naši osobnost i sebevědomí. Stojíme tzv. nohama pevně na zemi.
Důležitější než značkové oblečení.
Pokud je vše OK, naše chůze je lehká, pružná, páteř vzpřímená, nikoliv ztuhlá.
Správné držení hlavy je prodloužení přímky s páteří. Uvědomili jste si někdy své
pocity při dlouhém koukání do země, dopředu nebo nahoru? Doporučuji,
vyzkoušet.
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Nejvhodnější sporty zatěžujícími symetricky co největší část pohybového
aparátu.
1. Chůzí a ne ledajakou. Našlapujeme tiše. Udržujeme kontakt se
zemí palcem, malíčkem a středem paty. Pokud jdeme hlučně nebo nám
naše chodidlo samovolně plácá o zem, naše tělo hlásí problém. Při chůzi po
namrzlém povrchu zatneme drápky, skrčíme prsty. Při vyvrtnutí, vykloubení,
srovnáme tělo opět do základní polohy. Můžeme zaledovat. Přiložíme
obklad slabé octové vody. Nastrouháme brambor, po zčernání vyměníme.
Nakrouhané zelí obklad max. hodinu. Můžeme stáhnout elastickým
obvazem. Pokud stojíme delší dobu na místě, mírně se rozkročíme, váhu
rozložíme na obě nohy. Vyloučíme deformaci kyčelních kloubů, srovnáme
páteř.
2. Nording Walking je sport, který rozvíjí funkční svalový korzet naší páteře.
Sportovním nářadím jsou teleskopické hole, které usnadní chůzi i
v náročném terénu. Samozřejmě míru zátěže přizpůsobíme, stavu naší
tělesné schránky.
3. Plavání doporučují, pokud umíme dýchat do vody.
4. Jízda na kole. Potřebujeme dobré kolo. Pokud máme špatně nastavena
řidítka nebo sedadlo, tělo při jízdě hlásí bolest v kříži popř. brnění v prstech.
Navíc procítí každou nerovnost terénu. Pokud brní nebo jsou necitlivé prsty i
bez jízdy na kole je dobré vyhledat pomoc odborníka. Minimálně maséra.
5. Jízda na kolečkových bruslích. Pro pokročilé.
6. Běžecké lyžování. Po zvládnutí správné techniky a absolvování dlouhého
výletu se cítíme uvolnění a zároveň příjemně unavení.
Jak vidíte, opravdu je z čeho vybírat. Vše si náramně užíváme s láskou a
radostí.
Stává se, že naše odhodlání k obnovení funkce páteře je veliké, vynaložená
námaha se však míjí účinkem.
1. Navštívíme lékaře, zjistíme, zda nedošlo k mechanickému či jinému
poškození.
2. Jsme-li majiteli zánětů, které způsobují vychýlení páteře, vyčistíme
organismus od těchto zátěží. Důslednost a přesné dodržení pokynů – značka
ideál.
3. Další řešení v případě, že nám mizí nebo zmenšují objem meziobratlové
ploténky, kloubní výstelky apod. Opět vyčistíme organismus. Naše tělo si
žádá kolagen. Zaměříme se na hovězí polévky s kostí.Vaříme až 4,5 hodiny
na mírném ohni, ať naše tělo vytěží maximum potřebných živin. !!!Vývar
nevaříme v tlakovém hrnci!!!
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4. Posílíme svalstvo. Pokud tělo strádá nedostatkem vitamínů a minerálů,
doplníme.
Emocionální zátěže zpravidla odchází s příchodem zdraví.
Znáte člověka, který se raduje z toho, že ho konečně něco bolí nebo ví, že je
nemocný?
Přeji lehký krok v Novém roce 2016.
Detoxikační poradce metody Ing. Hany Bláhové a masér, Olga Majkutová
mobil
+420 731 464 515
e-mail: omajkutova@seznam.cz

******************************
Mladí hasiči v Ostravě

V neděli 12. 12. jsme si udělali výlet do Ostravy. Navštívili jsme vyhlídkovou věž
na Nové radnici a Svět techniky ve Vítkovicích.
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NOVÉ RADNICE
Nová radnice je nejznámější stavbou Ostravy a největším radničním komplexem v
ČR. Mohutná dvoukřídlá budova s centrální částí a vyhlídkovou věží se stavěla v
letech 1925 až 1930. Jedním z hlavních důvodů vzniku Nové radnice byla příprava
župního zřízení a vznik tzv. Velké Ostravy. Budova s celkovými náklady 52 milionů
korun byla slavnostně otevřena dne 28. října 1930. Věž je vysoká 85,6 m,
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vyhlídková terasa, která je přístupná veřejnosti je ve výšce 73 m, věžní hodiny váží
více než půl tuny a ciferník má průměr 350 cm, délka ručiček 175 cm.
Po prohlídce Ostravy z vyhlídkové věže nás zavezla tramvaj číslo 1 do Vítkovic.
Zde byl z bývalého průmyslového kolosu zbudován a 26. 9. 2014 otevřen projekt
s názvem Svět techniky. Na ploše 14 000 m2 nabízí čtyři světy a to Dětský svět,
který je určený pro děti od 2 – 6 let, Svět vědy a objevů, Svět přírody a Svět
civilizace.
SVĚT VĚDY A OBJEVŮ
Ve Světě vědy a objevů se dozvíte zajímavosti o matematice, lékařských
technologiích, nano a mikro technologiích a také o fyzice.
Poté, co v oáze lékařských technologií ucítí každý návštěvník puls vlastního života,
seznámí se a probádá možnosti, které lékařům poskytují moderní zobrazovací
technologie jako ultrazvuk, gastroskop. MRT nebo PET hlouběji nahlíží do našich
fyzických těl a pomáhají tak stanovit diagnózu a léčit nemoci. Samostatné léčení
také velmi profituje díky novým "náhradním dílům", které jsou pro naše tělesné
schránky dostupné: ruce, nohy, kyčelní klouby, také oči nebo kochleární
implantáty pro léčbu poruch sluchu. Můžete se blíže podívat, jak různé protézy a
implantáty mohou nahradit téměř každou část těla. Nahlédli jsme rovněž do
budoucnosti medicíny.
Matematika není jen nudným školním předmětem. Ve skutečnosti může být
opravdu zábavná a úžasná. Zmáčknutím tlačítka se šipkou spustíte různé
matematické hry. Pravidelné mnohostěny poprvé studovali již staří Řekové. Jsou
to geometrické objekty, jejichž stěny mají stejný pravidelný tvar a z každého jejich
vrcholu vychází stejný počet hran. Jeden z důležitých výsledků Euklidových
"Základů" je důkaz, že existuje přesně pět pravidelných mnohostěnů, tzv.
platonských těles. Jak je možné, že trojúhelník se stranami 3, 4 a 5 je pravoúhlý, a
trojúhelník se stranami 4, 5 a 6 se nemůže pyšnit pravým úhlem? Puzzle
v matematické části ukazuje jeden ze stovky důkazů Pythagorovy věty: Trojúhelník
je pravoúhlý právě tehdy, když obsah čtverce sestrojeného nad nejdelší stranou
trojúhelníka je roven součtu obsahů čtverců sestrojených nad jeho kratšími
stranami.
SVĚT PŘÍRODY
V této části najdete zajímavosti o fauně, floře, o člověku, duši, vesmíru a
nahlédnete také do světa energie, elektřiny, síly a pohybu
Věděli jste, že delfíni používají k lovu a komunikaci speciální ultrazvukový sonar?
Existuje mnoho teorií, proč mají zvířata různě veliká těla: Proč jsou například
polární medvědi větší než medvědi hnědí? Velká zvířata mají vzhledem k objemu
menší tělní plochu, ztrácí tak v poměru méně tepla než zvířata malá. Třeba
pískomil je přizpůsoben pro teplé klimatické zóny tím, že má malé tělo a dlouhý
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ocas. Ocas tak zvětší celkovou tělesnou plochu, čímž pomáhá zvířeti vydat více
tepla.
Země je domovem pro zhruba 7,8 milionu druhů zvířat, která žijí v nejrůznějších
prostředích. Jsou to rozmanitá území od ledových polárních oblastí až po horké
pouště, od hlubokých moří až po vzduch. Ze živočišných druhů na Zemi je
nejpočetnější hmyz. Čtvrtina druhů zvířat žije v jezerech, řekách a oceánech, které
nás obklopují. Zvířata se vyskytují v různých tvarech, velikostech a barvách.
Všechna se vyvinula s vlastnostmi, které jim dávají ty nejlepší předpoklady pro
přežití jako druhu: schopnost lovit, schopnost ochrany před predátory nebo
schopnost přilákat partnera.
SVĚT CIVILIZACE
Svět civilizace řeší vztah člověka - každého z nás - ke světu okolo a k jeho
dosavadnímu i budoucímu vývoji. Jak náš život i životní prostředí ovlivňují naše
vynálezy a technologie a jak můžeme naopak my sami aktivně přispívat k
pozitivnímu i negativnímu směřování civilizace? Základní myšlenkou, kterou chce
tento svět návštěvníkům zprostředkovat, je, že kdo chce změnit svět, musí začít
sám u sebe.
Ve světě civilizace jsme prožili jeden ze svých všedních dnů. Ráno vstanete,
umyjete se, obléknete, odejdete do školy nebo práce, zajdete si na oběd, budete se
věnovat svým koníčkům, rodině a přátelům. Co však považujeme u nás za
samozřejmé, nemusí být v jiných koutech světa běžné. Prostřednictvím
interaktivních exponátů jsme zažili náš všední den úplně jinak. Přesunuli jsme se
do zemí třetího světa, kde i pitná voda je
vzácností, nahlédli jsme pod pokličku
světových kuchyní, seznámili se s tím, jaké
pomůcky používají děti ve školách jinde ve
světě a proč je celoživotní vzdělávání tolik
důležité.
Čas ve Světě techniky utekl jako voda a my
jsme se museli vydat domů. Počasí nám
přálo, výlet se nás moc vydařil a všem se
líbil.
Zdenka Šafránková – vedoucí
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******************************
Lada Bradová - absolventka oboru Aplikovaná chemie na SPŠ Hranice se
zúčastnila odborné praxe v Anglii. Jednalo se o projekt Erasmus+ mobilita osob
v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován prostředky z EU pod
záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Hlavní myšlenkou tohoto
projektu je šance pro každého žáka z naší školy takto absolvovat povinnou
odbornou praxi. Všechny náklady (doprava, ubytování, stravování) byly
financovány z grantu a žáci dostali navíc ještě finanční příspěvek na doplnění
stravy a místní dopravu. Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000287 s názvem
Z Hranic do Evropy. Již 7x měli žáci SPŠ Hranice možnost vykonat svou praxi
v zahraničí a tento grant škola získala i na další školní rok.
Tentokrát bylo 32 žáků v Anglii, Portugalsku (Torres Vedras a Faro) a na Maltě.
Konkrétně se jednalo o:
1. Anglii - v Portsmouth pro žáky všech oborů, kde je zprostř. agentura
Language solution zaměstnala v reálných firmách dle zaměření oboru a
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zajistila jim ubytování v hostitelských rodinách. (2.5. – 16.5. 2015 - 11 žáků,
a 3 čerství absolventi – maturanti: 20.6. – 19.7. 2015). Lada pracovala ve
školní laboratoři v Havant Academy jako laboratorní asistentka celý měsíc.
O víkendech jezdili na výlety po okolí. Žáci bydleli v rodinách.
2. Portugalsko - v Torres Vedras (pro žáky oboru CHE) – Ivona ve školní
laboratoři v místní střední škole analyzovala potraviny (3.5.-16.5. 2015 – 4
žáci).
3. Portugalsko – v Loule, kde místní střední škola zorganizovala praxi pro
žáky oboru PO na místních hasičských stanicích v Olhau a Faru (4 žáci,
30.5. – 20.6. 2015)
4. Maltu – ve Florianě – zde zprostř. agentura Future Focus zajistila odbornou
praxi pro žáky všech oborů naší školy. (10 žáků, 12.9. – 26.9. 2015).
Žáci si zdokonalili své odborné dovednosti, zlepšili se v angličtině, poznali
kulturu jiné země a její pamětihodnosti.
Autorka článku: Pavlína Vavříková, organizátorka projektu
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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CHARITATIVNÍ SBÍRKA OŠACENÍ
Již několik let Místní skupina Českého červeného kříže ve spolupráci
s obecním úřadem pravidelně pořádá humanitární sbírku pro Diakonii
Broumov. Začátkem příštího roku tomu bude nejinak. Již v měsíci únoru
budeme opět sbírat ošacení. Toto ošacení bude použito pro potřebné lidi,
kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci.
Věci můžete přinášet již od ledna 2016 v úředních hodinách na obecní
úřad.
Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem
Děkujeme všem za Vaši pomoc!!
Ing. Zdenka Šafránková – předsedkyně Místní skupiny českého červeného
kříže Milenov.
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Kdo si hraje … 
Anglická vánoční osmisměrka
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ČRS MO Milenov pořádá
Zamykání rybníka
Kdy a kde :

 Pondělí - 28.12.2015 od 10,00 hod. - až do tmy
 Hráz horního rybníka v Milenově
Dobroty:
Uzený kapr, klobásy, rybí polévka.
Svařáček a jiné dobroty na zahřátí.
Srdečně zvou rybáři.

Svoz odpadů na rok 2016
5.1.
popelnice

X

plasty

X

26.1.

2.2.

9.2.

X

16.2.

1.3.

X
X

X

8.3.

29.3.

19.4.

X

X

X

X

26.4.

X

sklo

X

X

papír

10.2.

27.4.

X

X

tetrapack

*************************************************************
Můžete se také zapojit do tvorby našeho zpravodaje. Pokud máte námět pro zajímavé téma či
hotový příspěvek, chcete vyjádřit svůj názor k dění v obci nebo přispět zajímavou fotografií,
ať už novodobou nebo z historie, můžete je zaslat na emailovou adresu ela.el@seznam.cz
nebo přinést na obecní úřad. Všem, kteří již do našeho zpravodaje přispěli a stále přispívají,
touto cestou velice děkuji!!!!
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