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POZVÁNKA NA MILÍNSKÝ MASOPUST
ČTĚTE:

Z OÚ: O čem jednala rada, Knihovna bilancovala loňský rok
Dění v obci: Tříkrálová sbírka, Vyráběli jsme hromničky, Závody v aerobiku
Akce: Masopust „Staročeská milínská veselice“, Výstava Z. Volejníka pokračuje, Publicista Tomáš Feřtek přijede do školy, Setkání mezi knihami potřetí,
Mrňousové přijdou pro knížku do života
Z regionu: MAS Podbrdsko, Farmářský a bleší trh
Ze ZŠ, MŠ, STP a z farnosti, Kronikářovo okénko, Ze starých kronik
Kino

Z RADNICE
Z jednání obecní rady
V období od 22. 1. do 19. 2. 2019 se sešla obecní rada celkem 3x. Předkládáme
výběr z bodů jednání.
28. 1.
1. Rada rozhodla oslovit jednotlivé pojišťovny s nabídkou nové pojišťovací
smlouvy veškerého majetku obce Milín.
2. Rada z důvodu havarijního stavu bytu v čp. 236 schválila směnu za jiný byt
ve stejném čp.
3. Rada projednala a schválila znění Příkazní smlouvy pro výkon TDI - ZŠ
Milín stavební úpravy a rekonstrukce kotelny ZŠ Milín.
4. Rada vzala na vědomí žádost o změnu územního plánu obce Milín. Projedná zastupitelstvo.
5. Rada schválila cenovou nabídku na zřízení dočasné akumulační podzemní
nádrže na pitnou vodu. Jde o vyřešení tlakových poměrů ve vodovodním
řadu Milín – Kojetín.
6. Rada schválila cenovou nabídku na výměnu oken a dveří na hasičárně Konětopy a Rtišovice.
7. Rada schválila kácení dřevin na základě zápisu komise ŽP č.1/2019.
8. Rada schválila dodatek k pracovní smlouvě zaměstnance obce (uzavírá se
na dobu neurčitou).
4. 2.
1. Rada projednala a schválila žádost o povolení sídla živnosti v obecním bytě
v čp. 261 (silniční motorová doprava).
2. Rada projednala žádost o vyjádření ke stavbě kabelového vedení pro p.č.
479/11 k.ú. Milín. Rada nemá námitek k uvedené stavbě.
3. Rada vzala na vědomí žádost o odkoupení pozemku, předáno do jednání
obecního zastupitelstva.
4. Rada projednala a schválila žádost o povolení sjezdu z p. č. 661 k.ú. Stěžov
ve vlastnictví obce Milín.
5. Rada projednala žádost o prodloužení pronájmu pozemků na zahradnické
práce. Pronájem od 1. 2. 2019 do 31.12 2020 za cenu 4260 Kč ročně.
6. Rada projednala žádost Mysliveckého sdružení Milín o pronájem pozemků
237/1,2,4 k.ú. Konětopy. Rada schvaluje pronájem na dobu neurčitou s 6
měsíční výpovědní lhůtou. Cena pronájmu je 2500 Kč za rok.
7. Rada projednala žádost ZŠ Milín a Farní charity Příbram o přidělení služebního bytu pro zaměstnance školy. V případě volného bytu bude nabídnuto za přesně daných podmínek.
8. Rada schválila finanční příspěvek na výstavu Zdeňka Volejníka a na pořádání Pochodu Milínskem 2019.
9. Rada projednala a schválila cenovou nabídku na výměnu hlavního rozvaděče v ZŠ Milín a cenovou nabídku na opravu vytápění objektu staré školy.
10. Rada vzala na vědomí seznam dokladů určených ke skartaci.
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11. Rada schválila osobní příplatky řediteli ZŠ Milín a ředitelce ŠJ dle platných tabulek.
12. Rada vzala na vědomí Rozhodnutí o námitkách z MŽP, zprávu matriky za
rok 2018 a statistiku knihovny za rok 2018.
13. Rada schválila žádosti ZŠ Milín o umožnění přijetí darů za prosinec 2018
ve výši 5 400 Kč, 20 000 Kč a 4 374 Kč. Za měsíc leden t.r. 3 000 Kč.
18. 2.
1. Rada projednala a schválila žádost STP MO Milín o pronájem na nebytové
prostory kanceláře STP Milín v čp. 261. Pronájem je na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční pronájem je za 1 Kč a případné DPH.
2. Rada projednala a schválila žádost prodloužení pronájmu prostor v čp. 319
určených k bydlení. Rada schvaluje na dobu určitou tj. do konce r. 2019.
Rada rozhodla navýšit nájemné v nebyt. prostorech od 1.3.19 na 2 700 Kč.
3. Rada projednala žádost TJ Ligmet – Milín o finanční příspěvek na výstavbu
venkovního tanečního parketu. Rada se sejde na místě samém v březnu.
4. Rada schválila nový ceník pro akce a komerční inzerci v CVA Milín.
5. Rada schválila finanční příspěvek ve výši 7 500 Kč na besedy konané
v CVA pro žáky ZŠ Milín.
6. Rada schválila cenovou nabídku na zhotovení dvou autobusových zastávek
v ulici 11. května. Nabídku podala f. Lubor Vopat – KOVOPAT.
7. Rada schválila cenovou nabídku na výměnu hlavního napájecího rozvaděče
v ZŠ Milín. Nabídku podala f. P-B elektromontáže s.r.o. Příbram.
8. Rada schválila cenové nabídky f. P-B elektromontáže s.r.o. Příbram na el.
Instalaci pro MONEX, přípojky pro rozvaděče NN, přípojky pro rozvaděče
DATA.
9. Rada schválila cenovou nabídku f. ATALIAN na zpracování energetického
posudku pro školní družinu Milín.
10. Rada vzala na vědomí zápis kulturní komise.
11. Rada vzala na vědomí zaslané požadavky obce Ostrov ohledně ukončení
projektu rekultivace skládky TKO Milín. Projedná zastupitelstvo.
12. Rada za účasti vedení ZŠ Milín projednala postup probíhajících prací na ZŠ
Milín. Dalším bodem byla aktualizace zřizovacích listin.
Výběr z bodů jednání zasedání rady obce provedla Dana Reiterová

Už máte ve svých chytrých mobilech aplikaci „V obraze“?
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty na úřední desce. Vše podle Vašeho výběru.
Co lze sledovat? Místní akce, fotogalerii, aktuality, úřední desku.
Co je potřeba k jejímu stažení? Mít chytrý telefon s operačním systémem
Android či iOS, přístup na internet, místo v úložišti telefonu cca 13 MB.
Zdarma ke stažení: na Google Play nebo App Store.
Dana Reiterová za správce obecního webu
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KNIHOVNICKÉ BILANCOVÁNÍ
Ohlédnutí za rokem 2018 v milínské knihovně
Počet knih: 17 083 ks, z toho 577 nově pořízených (82 naučných pro dospělé,
299 beletrie pro dospělé, 71 naučných pro mládež, 122 beletrie pro mládež)
Počet časopisů: 19 odebíraných titulů
Počet registrovaných čtenářů: 374, z toho dětí 156, studentů 35, důchodců
74, v produktivním věku 109. (Oproti předchozímu roku nám stoupl počet čtenářů do 15 let, ostatní počty jsou přibližně stejné.)
Výdaje na knihy: 106 325 Kč (Nárůst o cca 15 tis.)
Výdaje na časopisy a denní tisk: 7 042 Kč
Návštěvníků - čtenářů: 4 132
Návštěvníků - na internetu: 2350
Průměrně denně fyzických návštěvníků CVA: 38
Virtuálních návštěv (webové stránky knihovny): 71 384
Celkem uskutečněno výpůjček: 21 488
Hodin týdně pro veřejnost: 31 (v dospělém oddělení),
ve všech odděleních celkem 56
Počet požadavků na vypůjčení knih prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby: 66. Tato služba je zpoplatněna (poštovné).

Komentář - porovnání s předchozím rokem a něco málo navíc
Většina údajů je srovnatelná s rokem 2017, rozdíly jsou v počtu nově
zakoupených knih (asi o 100 ks méně) – abychom dodrželi rozpočet (jsou
vyšší ceny), pozitivní je nárůst dětských čtenářů, což je výsledek soustavné
spolupráce s 1. stupněm ZŠ a také přibylo několik předškoláků (kampaň S
knížkou do života). Nárůst máme také u výpůjček z meziknihovní výpůjční
služby. Je využíváno zejména studenty, kteří píší diplomové práce. Velký nárůst je v počtu přístupů na web knihovny. Mnoho čtenářů se již naučilo obsluhovat své „čtenářské konto“, což jim poskytuje lepší přehled o výpůjčkách,
dává možnost rezervovat a za určitých podmínek i prodloužit výpůjčky.
V pořádání akcí zůstává knihovna na podobné úrovni, stále se hodně
věnujeme dětskému čtenářství: každá třída z 1. stupně nás většinou 1x měsíčně navštíví v dětském oddělení a za dětmi ze školky zase chodíme my knihovnice do budovy MŠ. Uspořádali jsme setkání i pro maminky s nejmenšími dětmi, kdy jim byly ukázány možnosti využití celé budovy. Do nového roku vstupujeme s novou knihovnicko-čtenářskou aktivitou „Setkání mezi knihami“.
Věříme, že si tato akce najde své příznivce a budeme se tak moci 1x za měsíc v
pátek od 18 hodin setkávat i na jaře. (O akci viz str. 7 a 10.)
Za knihovnu Dana Reiterová
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BLAHOPŘEJEME
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jménem obce poblahopřáli všem, kteří se v březnu
dožívají významného životního jubilea. Jsou to:
Milena Králíčková z Milína,
Květuše Ptáčková z Milína,
Bedřich Novák z Milína,
František Schreiner z Milína,
Marta Charvátová ze Rtišovic,
Václav Petrus z Milína,
Alena Kožinová z Milína,
Marie Hrubantová z Milína,
Marie Tomková z Milína
a Božena Nováková z Milína.
Všem oslavencům přejeme pohodu nejen ve dnech svátečních, ale i
v těch všedních, mnoho důvodů k úsměvu a také velkou dávku štěstí a zdraví.
V rozhlasovém pořadu budeme přát v den Vašeho výročí. Ve dnech pondělí - neděle od 11 do 13 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

Březen měsíc čtenářů - akce v milínské knihovně (CVA)
Návštěva ZŠ Tochovice (5. 3. 2019)
Setkání mezi knihami (8. 3. 2019)
S knížkou do života (12. 3. 2019)
Beseda pro žáky 1. stupně ZŠ Milín - autor „Vhrsti“ (18. 3. 2019)
Beseda pro žáky 2. stupně ZŠ Milín - autor Bedřich Ludvík (březen - duben)
Návštěva dětí z MŠ Milín (27. 3. 2019)
Během celého března si mohou návštěvníci knihovny zažádat o přístupová hesla ke vstupu do databáze ČTK . (Obsahuje politické, ekonomické, historické a geografické údaje o ČR a dalších zemích. Součástí jsou také životopisy významných osobností z různých oborů a výročí.) Přístup bude zdarma.
Za knihovnu Dana Reiterová
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AKCE
Milín vzpomíná na Zdeňka Volejníka
V únoru byla zahájena výstava regionálního výtvarníka pana Zdeňka Volejníka. Přístupna je v době otevření knihovny do 22. května 2019.
Provoz knihovny najdete na www.knihovnamilin.cz.
Záznam ze slavnostní vernisáže je ke zhlédnutí v TV FONKA - odkaz najdete
na www.milin.cz – ve Fotogalerii, r. 2019.
Článek od návštěvníka výstavy najdete na str. 10.
Za knihovnu Dana Reiterová

Milínský masopust 2019
Vážení spoluobčané a přátelé Milína,
dovolte nám, abychom Vás ještě jednou co nejsrdečněji pozvali na 12. ročník
netradičního milínského masopustu.
Letos Vás čeká „Staročeská milínská veselice“.
Milínem 2. 3. 2019 (sobota) od 14 hodin projde průvod, ve kterém se
předvedou tradiční řemeslníci: řezníci, pradleny, pekařky, vinaři, sládci, lidové
a staročeské kroje, hudebníci, ale i fotbalisti, cca 160 účinkujících a nadšenců.
Pokud budete součástí průvodu nebo si na nás počkáte v ulicích Milína
(11. května, Mírová, Školní, Sokolská, Na Rozptylce nebo Zahradní), můžete
ochutnat staročeské dobroty, pití a vidět malé ukázky tanečních vystoupení.
Průvod zakončíme opět před hasičskou zbrojnicí bohatým kulturním a
zábavným programem, kde se bude nejen hrát, ale i tancovat a zpívat. Bude pro
Vás připraven jarmareční prodej různého zboží a dobrot ve stáncích. Čeká Vás
pravá česká zabijačka (bez porážky) s prodejem vepřových produktů, tradiční
řemesla s ukázkou a možností vlastní výroby, malování na obličej dětem.
Staročeské jarmareční vyhrávání v průvodu i na podiu bude se skupinami žáci z Waldorfské školy, Cirkus Hulata, Sousedé, Harmonion, ale i harmonikář a flašinetář.
Čekají Vás soutěže v pojídání jitrnic, pití piva a snězení frgálů.
Přijďte mezi nás, přijďte se pobavit, zazpívat si, zatancovat, najíst i napít se a
užít si staročeskou zábavu v Milíně.
Těšíme se na Vás a Váš potlesk bude pro nás odměnou.
Děkujeme všem partnerům a sponzorům za podporu této akce. Jmenovitě budou všichni uvedeny na plakátech a internetových stránkách.
Za všechny účinkující
Edita Trnková
hlavní organizátorka masopustu
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Základní škola Milín
srdečně zve rodiče a ostatní veřejnost na setkání
s Tomášem Feřtekem.
Tomáš Feřtek – publicista, dramaturg a scenárista, spoluzakladatel
informačního centra o vzdělávání EDUin. Autor publikací Ředitelská kuchařka, Rodiče vítáni a Co je nového ve vzdělávání.
Když děti ve škole nezažijí stres, nic se nenaučí a neobstojí v životě. Inkluze je nesmysl, každému je nejlépe mezi svými.
Hloupé děti při vyučování zdržují ty chytré. Děti toho dnes umějí
mnohem méně než před dvaceti lety. Nikdo nechce studovat technické obory a pracovat rukama. Víc dětí by mělo chodit na učiliště...
Také něco z toho občas říkáte? A víte, co z toho je pravda a co spíš omyl? Dá se to
nějak dokázat? Pokud se chcete dozvědět, které z oblíbených vět o vzdělávání opravdu
obstojí, přijďte na přednášku s debatou.

Opravme oblíbené omyly o škole a vzdělávání
čtvrtek 7. března 2019 od 17 hodin v ZŠ Milín
V pátek 8. března 2019
Od 18 hod v milínské knihovně (přízemí Centra volnočasových aktivit Milín).
Něco málo z programu:

Knižní novinky

Čtenářské tipy

Databáze knih

Občerstvení

Prohlídka „půdy“

Projekt S knížkou do života (Bookstart) aneb Mrňata do knihovny
V rámci mezinárodní akce Bookstart, v níž je milínská knihovna zaregistrována, jsme obdrželi malé knižní dárky určené dětem, které ještě nechodí do mateřské školy. Rádi bychom je předali rodičům a jejich „mrňouskům“ během
návštěvy milínské knihovny: V úterý 12. března 2019 od 10 hod v dětském
oddělení knihovny.
V říjnu loňského roku se uskutečnila již jedna obdobná akce, díky které
k nám začaly docházet nové maminky jednak do herny mateřského centra a
také do knihovny.
Oddělení pro děti milínské knihovny je možno po dohodě navštěvovat
i v jinou než výpůjční dobu.
Za milínskou knihovnu Dana Reiterová
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DĚNÍ V OBCI
Tříkrálová sbírka 2019

My tři králové… Vám všem mnohokrát děkujeme!
Náš dík patří především všem, kteří přispěli, ale
stejně tak i všem dobrovolníkům, kteří na Milínsku
společnými silami „vykoledovali“ úžasných
54 604,- Kč. Což opět překonalo loňskou částku.
Minulý rok byly podpořeny děti ze znevýhodněných rodin, kterým byl uhrazen lyžařský kurz pořádaný ZŠ Milín a také projekt Adopce na
dálku. Obdobně tomu bude i letos, kdy se již tradičně podpoří Adopce na dálku
a dále pak použijeme prostředky pro podporu rodin s dětmi v nouzi, a to přímo
na Milínsku, kde Charita Příbram zřizuje kontaktní středisko sociálních a zdravotních služeb. (Pozn.: prozatímně sídlí kancelář v budově Centra volnočasových aktivit Milín.)
Jsme velice rádi, že i tentokrát proběhla sbírka v přátelském duchu a že
společně můžeme proměňovat malé skutky ve velké. Ještě jednou Vám všem
děkujeme za Vaši štědrost, ať už byla v jakékoli podobě, děkujeme.
Přehled vybraných darů v jednotlivých obcích:
Milín
18 728,- Kč
Smolotely a okolí 10 565,- Kč
Lešetice
7 170,- Kč
Lazsko
6 351,- Kč
Konětopy
4 731,- Kč
Radětice
4 020,- Kč
Buk
3 039,- Kč
Celkem
54 604,- Kč
Další informace o službách a projektech Charity naleznete na:
pribram.charita.cz/
Zuzana Toužimská, Charita Příbram
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Výroba hromniček
Milínští měli možnost se již potřinácté sejít při výrobě hromniček (svíčky
z parafinu). Akce se konala před svátkem Hromnic, přesněji 29. ledna 2019
v areálu centra volnočasových aktivit.
Ti, kdo si každoročně přicházejí vyrobit čerstvé hromničky, už
věděli, že je dobré se na tuto akci teple a nesvátečně obléknout (vosk, ze
kterého se svíčky vyrábí, se hůře při-

chytává na knot, ale velmi snadno právě na
oblečení).
Žádných velkých změn / novinek ani
v letošním roce tato akce nedoznala. I tentokrát jsme knoty museli mnohokrát ponořit do
roztaveného vosku, než jsme vytvořili svíčky, které naše obydlí zodpovědně ochrání
před bouřkovými patáliemi .
Počasí bylo teplotně akorát (přesně na
plynulé tuhnutí vosku) a
t éměř
ro mant i cké
(sněhová pokrývka a další vločky se snášely podvečerní tmou). Přestože
nebyly třeskuté mrazy,
pro ty méně ,,nadité“ byl
k dispozici oheň, horký
čaj, který si dospělí mohli ochutit dle uvážení i
něčím ostřejším.
Co k letošnímu ročníku dodat? Účastníků se před centrem volnočasových aktivit nesešlo mnoho, což mělo velkou výhodu: nestály se dlouhé fronty
ke sklenicím s voskem. Všichni však odcházeli spokojeni a „obtěžkáni“ několika vlastnoručně vyrobenými krásně barevnými svíčkami.
Za organizátory Jitka Jahodová
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DĚNÍ V OBCI
Zdeněk Volejník nebude zapomenut
V úterý 5. února 2019 dopoledne jsme se mnozí z nás zúčastnili v Centru volnočasových aktivit Milín vernisáže výstavy věnované umělci Zdeňku Volejníkovi, malíři a grafikovi u příležitosti jeho dvojitého životního výročí, a to: 85.
výročí narození (29. ledna 1934) a 10. výročí úmrtí (9. 8. 2009). Tato vernisáž
byla uspořádána z podnětu vedoucí knihovny Dany Reiterové za podpory vedení obce Milín. Mezi účastníky byli hosté: pan František Novotný z Příbrami,
který byl blízkým přítelem pana Volejníka, paní Šárka Nosákovcová, která
celou událost zachytila kamerou, starosta obce a řada dalších.
Na výstavě jsme mohli zhlédnout průřez celé životní činnosti malíře a
grafika, tohoto našeho umělce, který své kresby a ilustrace k článkům publikoval v časopisech Květy, Svobodné slovo, Železničář i jinde.
Narodil se v Praze – Vysočanech a přes 20 let žil v Milíně, kde také
zemřel. Kromě výtvarné činnosti se též od mládí věnoval psaní básní a prózy.
Působil jako pedagog výtvarné výchovy, vyučoval v různých výtvarných
kroužcích a zahajoval výstavy. Také rád fotografoval.
Výstava je otevřena od 5. února t. r. do 22. května 2019, a to
v otvíracích hodinách Knihovny Dr. E. Bořického Milín.
Zdeněk Volejník byl člověk neobyčejně lidský, skromný a přátelský.
Měli jsme ho tady v Milíně velmi rádi! Velice obohatil kulturu nejen naší obce; proto nebude zapomenut! Čest jeho památce!
Za účastníky výstavy Josef Hora, Milín.

Opět jsme se setkali mezi knihami
Další setkání mezi knihami (druhé) se konalo opět po ,,zavírací době“ začátkem února (8. února 2019). I přesto, že se tentokrát společný večer docela protáhl, na některé body programu (čistě orientačního) ani nedošlo. Tedy příště.
Následující odstavec Vám přiblíží, co se vlastně při setkání dělo. Napsali ho sami účastníci, knihovnice pouze něco málo upřesnily v závorkách.
Únorového večera dobrá je mi knihovna. (Pod to se můžeme podepsat. Venku sněhové závěje, únorový štiplavý mrazík… Ano, knihovna nám
opravdu byla dobrá.)
Únor bílý, knihovnice šílí. (Šílely blahem, protože se setkání vydařilo,
rozehřívací testík nikdo neroztrhal, prezentované novinky skončily (některé) u
čtenářů doma, čtení z kronik vyburcovalo přítomné zapátrat v historii paměti,
čas strávený v knihovně se nesl v pokojném a diskuzí plném duchu.)
Knihovna v Milíně, v únoru nás nemine. (Jsme rády, že knihovnu a
tato ,,nová“ setkání čtenáři i nečtenáři nemíjejí).
Další měsíc posílí, kdo chce, ten tam popílí. (Věříme, že i březnové
setkání - 8. března 2019 bude zase o pohodě u krbu, o knihách, čtecích rituálech, předávání čtenářských tipů… Viz str. 7)
Kolektiv milínských knihovnic,
které se těší na staré dobré a nové zvídavé tváře.
Milínský zpravodaj – březen 2019
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Závody v aerobiku
Letos se již po třinácté konaly v tělocvičně Základní školy Milín závody
v aerobiku - Master class, což je vlastně soutěž jednotlivých závodnic a i týmů. Tyto závody pořádá Sport klub Milín, který vede trenérka Šárka Nosákovcová.
Letos se do Milína sjelo na sto padesát dívek (10 týmů), aby své výkony představily tříčlenné porotě, která děvčata hodnotila. Dívky bojovaly ve
čtyřech kategoriích v závodě jednotlivců a v každé z nich měl Milín želízko
v ohni.
Na třetí místo v kategorii dívek do 7 let dosáhla Amálka Belginová. Stejnou medaili, tedy bronz, v kategorii 10 - 12 let získala Nika Hradská.
V kategorii 13 -15 let obsadila třetí místo Adélka Zelenková.
V týmech, které má milínský oddíl dva, jsme získaly dvakrát stříbro.
Aerobičky ze Sport klubu Milín jsou zkrátka šikulky. Těšíme se ještě na další
závody, kterých nás čeká v letošním roce ještě pět (v různých regionech). Držte nám palce.
Za klub: Šárka
Nosákovcová
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Z policejních případů na Milínsku
Pro čtenáře Zpravodaje vybíráme z příspěvků týkajících se naší obce a okolí z převzatých zpráv od tiskové mluvčí PČR Příbram Moniky Schindlové. Všechny případy jsou pak vkládány průběžně na www.milin.cz:
https://www.milin.cz/zivot-v-obci/organizace-a-instituce/policie-cr-milin

Škoda ve výši 640 tisíc korun vznikla při nehodě, která se odehrála dne
11. února odpoledne na komunikaci I/4 v katastru obce Zalužany. Cizinec převážející devět nových vozidel vjel s nákladním vozem na krajnici
a pak sjel do silničního příkopu, kde horní částí přívěsu narazil do
vzrostlého stromu. Při havárii byla poškozena všechna převážená auta a
přívěs. Ke zranění osob nedošlo.
Na parkovišti benzínové čerpací stanice v katastru obce Milín došlo dne
7. února v nočních hodinách k dopravní nehodě nákladního vozidla
s návěsem. Sedmapadesátiletý řidič na silně namrzlé vozovce dostal
s autem smyk a narazil do zadní části odstaveného přívěsu. Ke zranění
osob nedošlo. Hmotná škoda činila 20 tisíc korun.

BLEŠÁK u řeky, Březnice
staré kluziště a okolí řeky
Kdy: 18. 5. 2019 od 14 h do 18 h

Sousedský prodej – nákup – výměna
Máte doma přeplněný šatník či nepotřebné věci, které fungují a je vám líto je vyhodit? „Tak na Blešák s nimi“
Co dále čekat: doprovodný program
Prodejní místo: 50,- Rezervace nutná!
Přihlášky a info: 606 115 251, 725 912 006,

blesakureky@gmail.com

Milínský zpravodaj – březen 2019
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR, o. s.
Nabízíme
Zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací lůžka, vozíky, chodítka, toaletní židle, skútry a další kompenzační pomůcky). Půjčovna je na Centru STP
v Příbrami VII, Žežická ulice (bývalá 8. ZŠ) – informace u paní Marie Vondráškové tel. 607 618 727.
Zpráva z oblasti kultury
Na zájezd do divadla ABC v Praze na představení pro seniory „Holky z kalendáře“ dne 7. března 2019. Odjezd v 7.15 hodin od radnice. Cena s dopravou
je 270,- Kč. Vstupenky jsou již k dispozici u pí Aleny Muzikové.
Připravované zájezdy
Polsko – 2. dubna 2019, poznávací zájezd do Jižních Čech na květen 2019,
termín bude upřesněn. Předpokládaný cíl: Jindř. Hradec, Slavonice a Dačice.
Sociální poradenství
Sociální poradenství je poskytováno na Centru STP Milín, Václavská 261,
každé úterý a čtvrtek od 13 do 15 hodin, včetně nepřetržité služby po telefonu
606 650 114.
Rekondice
Ještě jsou k dispozici volná místa na rekondiční pobyt Soběšice – termín 7.
září 2019 do 16. září 2019, cena 6. 200,- Kč. Připomínáme platby na ozdravný
pobyt do Piešťan.
Pěvecký sbor Radost Milín – informace u paní Marie Vondráškové tel.
607 618 727.
Pravidelné zkoušky každý čtvrtek od 15.30 hod v KD v Milíně.
Klub seniorů – obvykle v úterý, informace u paní Jany Bubeníkové tel.: 728
497 271.
Cvičení pro ženy – každé úterý od 16:15 hodin – škola v Milíně pod vedením
paní Táni Holé.
Trénink a motorika chůze – se bude konat podle počasí. Informace u paní
Jiřiny Melicharové, nebo u Jany Uhrmannové, tel.: 723 482 895.
Výroční členská schůze se bude konat 14. března 2019 v KD Milín
Na programu kromě výroční zprávy, zprávy o hospodaření, kulturní zprávy a
další se budou vybírat členské příspěvky. Bude také předložena nabídka na
poznávací zájezd do jižních Čech s možností přihlášení.
Poděkování – všem, kteří svým podpisem podpořili petici k úpravě autobusové dopravy Praha – Milín a zpět a dopravu do Příbrami a zpět.
výbor organizace
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení čtenáři,
únor bílý, pole sílí, známá pranostika, která slibuje bohatou úrodu, nebyla letos
vhod naší škole. Místo nových tašek na střechu přineslo počasí v první polovině měsíce sice krásnou, leč nevítanou pokrývku. Stavební firma přivítala až
výrazné oteplení a slunce v druhé polovině února, a tak jste již zaznamenali, jak
se střešní okna instalovaná do střechy školy doplňují o očekávanou krytinu.
Při návratu z exkurze se žáky deváté třídy na Gymnázium Příbram,
Legionářů, kde jsme pod vedením zkušené paní profesorky Pavelkové vytvářeli
v počítačovém programu vlastní mapy a dozvěděli se mnoho dalšího o GIS
(geografických informačních systémech), si i žáci všimli, jak dělníci na střechu
naší školy postupně rozmisťují krytinu. Vzpomněli jsme si tak na průzkum,
který na podzim proběhl mezi všemi přítomnými žáky školy. Dobrovolníci ze
7. třídy obešli spolužáky se vzorkem dvou možných barevných variant tašek a
zapisovali, jak bylo ve které třídě hlasováno. Stavební firmě pak bylo zadáno
objednat tu barvu, kterou žáci vybrali. Výsledek byl celkem přesvědčivý, pamatuji přibližně v poměru 2:1 pro vítěze. A nyní jsem našim nejstarším žákům
prozradil, že vítězná barva nebyla mým favoritem. Jejich reakce byla velmi
spontánní: „Tak proč jste ji nevybral sám? Jste přece ředitel…“, zaznělo z úst
jednoho chlapce. Asi proto, abych ukázal, že ve svobodném prostředí nemusí
vždy ten, kdo má určitou moc a zodpovědnost, vše diktovat a o všem rozhodovat .
Možná jste v uplynulém čase potkali naše mladé reportéry. Tři pracovní skupinky složené z našich žáků navštívily radnici, kde hovořily s panem starostou a místostarostou. Skupina, která se zabývá zbytečností igelitek, hovořila
s vedoucími čtyř milínských obchodů – ve třech obchodech jejich aktivitu uvítali a zavázali se ke spolupráci, v jednom obchodě děti narazily na nezájem.
Práci si hodně užila i skupinka, která pracuje na fotoreportáži o psích exkrementech. Až když se jimi pořádně děti zabývaly, zjistily, kolik jich na ulicích je
(a to jich díky papírovým sáčkům s lopatičkou za poslední dobu hodně ubylo).
Zpracované foto a video reportáže žáci pošlou do národního kola soutěže. Tak
jim držme palce. Už teď ale vědí, že není důležité vyhrát. Něco důležitého už
totiž udělali – našli problémy, zabývali se jimi, zjistili názory ostatních, naučili
se jednat s lidmi, psát reportážní článek, fotografovat, natáčet a zpracovat video
a hlavně spolupracovat!
V letošním roce využívají naši žáci také možnosti zúčastňovat se edukativních programů České filharmonie, které probíhají v pražském Rudolfinu.
Koncem ledna tak vyslechli Pátou symfonii Dmitrije Šostakoviče. I když tato
skladba není příliš vstřícná k posluchačům a zrcadlí se v ní hrůza a utrpení stalinského Velkého teroru, všichni poslouchali soustředěně a objevovali hloubku
Milínský zpravodaj – březen 2019

14

této hudby. K jejímu pochopení pomohly zasvěcené komentáře pana dirigenta
a též pana Petra Kadlece, který tyto programy organizuje.
V mnoha třídách díky aktivním paním učitelkám, stejně jako ve školní
družině, probíhají různé celoroční projekty. Tak například ve druhé třídě se
v rámci projektu Povolání mých rodičů s pomocí dvou maminek stali ze žáčků
malí záchranáři. Na školním webu najdete poutavou fotoreportáž, stejně jako
příspěvky z dalších tříd či školní družiny a klubu.
Ani školní parlament nezahálí. Na 19. února pro nás připravil akci
Bláznivý den v modré. Všichni jsme měli do školy přijít co nejmodřejší. Odborná porota počítala, kolik měl kdo na sobě kusů modrého oblečení a doplňků. Absolutním vítězem se mezi žáky stala 3. třída s průměrem, tuším, přes 30
kusů na žáka. Nejmodřejší zaměstnanec pak byla třídní učitelka 7. třídy
s neuvěřitelnými cca 85 modrými předměty na svém těle. Pochopitelně při akci
nešlo pouze o to,
trumfovat ostatní, ale
především jsme prožili den plný legrace
a upřímného smíchu.
Děkuji všem svým
pracovitým, milým,
zodpovědným, obětavým a nápaditým
kolegům za jejich práci, díky které
je naše škola prostorem pro všestranný rozvoj dětí. Stejně tak ale
děkuji i rodinám našich žáků, které
své děti v pozitivním přístupu ke
škole podporují.
Pavel Kopecký, ředitel školy
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Měsíc únor se nesl v naší mateřské škole v duchu zimních radovánek a příprav
na maškarní rej. Milínské louky,
zasypané sněhem, poskytují dětem
denně možnost bobování, stavění
sněhuláků a ti nejmenší nejraději do
sněhu kreslí, otiskují svá těla a vytváří „andělíčky“. Zasněžené louky
plné stop lesních zvířat nabízí dětem i možnost naučit se poznávat,
komu stopy patří, a sledovat, kudy
se zvířata pohybují. Děti také pravidelně navštěvují krmelec a nosí zvířátkům do lesa jablka, mrkev, seno
a kaštany. V areálu školy pravidelně doplňují semínka do krmítek pro ptáčky a
na keře uvazují lojové koule. Sníh a led také dětem poskytl možnost provádět
pokusy „co dělá voda v zimě“. Děti si vyzkoušely vlastnosti vody, rozpouštěly

v teple sníh a led, pozorovaly tvary sněhových vloček. Začátkem měsíce začala
druhá skupina nejstarších dětí dojíždět do příbramského bazénu na plavecký
výcvik a kromě nejmenších dětí ze třídy „Šnečků“ navštívily ostatní děti
pásmo pohádek v místním kině. Ve čtvrtek 14. 2. nás již tradičně navštívily
paní knihovnice s novými pohádkami a úkoly pro děti a také každé třídě věnovaly několik krásných knih. Celou mateřskou školu jsme průběžně zdobili a se
staršími dětmi chystali jednoduché karnevalové masky. Všichni se těšili na
středu 20. února, kdy si dopoledne užijeme soutěže, hry a tancování při maškarním reji.
Za MŠ Milín Ludmila Dvořáková
Milínský zpravodaj – březen 2019
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INFORMACE ZE SLIVICKÉ FARNOSTI
Přehled událostí za měsíc leden 2019
Panna Maria je dodnes nejpřístupnější, nejvlídnější a nejmilovanější ze všech svatých. Den 1. leden stanovil za její svátek všeobecný římský kalendář z r. 1969. Protestantské církve se od církve
katolické i pravoslavné liší i v názorech na otázku, jakou úlohu má
Marie v teologii. V katolicismu má mariánská úcta ústřední místo
a nabývá bezpočtu podob, ať už je to modlitba růžence, mariánské
svátky, kostely zasvěcené Marii či poutní místa v Lurdech a Fátimě, kde se Panna Maria zázračně zjevila. Protestanti nadstavbu vzniklou na základě legend, teologické spekulace a uctívání, jež se kolem Mariiny osoby vytvořila ve středověku, odmítají. Ale i přes rozdílnost názorů zůstává Maria fascinující a uctívanou postavou. Svátek P. Marie, Matky Boží, oslavili věřící novoroční mší svatou v kostele sv.Petra na Slivici, v kostele sv. Vavřince v Pečicích
a v kostele sv. Jana Křtitele, Panny Marie Karmelské na Makové hoře.
Občanský kalendář 6.ledna připomíná svátek Tří králů. V tom křesťanském
stojí „slavnost Zjevení Páně“. Svátek Tří králů, který stojí na konci křesťanského cyklu Vánoc, se slaví jako připomenutí králů (mudrců, mágů), kteří přišli do
Betléma poklonit se malému Ježíškovi a jejich prostřednictvím se pak šířila světem zvěst o narození prorokovaného Mesiáše. Výběr darů není náhodný, svou
symbolikou má potvrzovat Ježíšův královský původ i jeho příští osud. Výmluvně to shrnují slova písně k tříkrálové koledě: „Král Kašpar zlato daroval, moc
jeho tím slavnostně vyznal. Melichar mu kadidlo dal, jako Bohu mu poctu
vzdal. Baltazar myrhu věnoval, smrt a pohřeb oznamoval.“ Při nedělní mši svaté
v kostele sv. Václava v Milíně, v kostele sv. Vavřince v Pečicích a v kapli Ježíše
Krista Krále ve Smolotelech byly posvěceny voda, kadidlo a křída.
I v letošním roce se v našich ulicích a u dveří domácností objevily skupinky
dětí a mládeže přestrojené za krále a se zapečetěnou kasičkou. Tříkrálová sbírka
letos proběhla v plné režii Charity Příbram.
Svátek Křtu Páně oslavili věřící následující neděli po slavnosti Zjevení, tentokrát to bylo 13.ledna, mší svatou v kostele sv. Petra na Slivici, v kostele sv.
Vavřince v Pečicích a ve smolotelské kapli Ježíše Krista Krále. Skončil tím
vlastní vánoční čas a vstoupilo se do všedního, tzv. liturgického mezidobí. Po
skončení slivické dětské mše svaté pak následovala farní káva.
I v letošním roce od 18. do 25.ledna proběhl v našich farnostech Týden modliteb za jednotu křesťanů.
V pondělí 28.ledna se poprvé v letošním roce sešla farní pastorační rada. Na
svém setkání projednala plán a zabezpečení poutí v kostelech našich farností pro
letošní rok, přípravu a průběh velikonočních obřadů, plán mší svatých v kaplích
našich farností, informace o opravě kostela sv. Vavřince v Pečicích a další provozní věci.
V úterý 29. ledna sloužil Otec Ján mši svatou pro obyvatele Domova pod
hrází v Luhu.
Za farnost Eliška Průchová
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KRONIKÁŘOVO OKÉNKO
Milín před 60 lety
Rok 1959 - náročná jednání o stavbě kulturního domu (KD)
Generální investor stavby milínského sídliště odmítl stavbu nového kulturního domu. Milínu nabízel přestavbu provizorní budovy sloužící jako kuchyně
a jídelna pro stavbaře v nynější Nádražní ulici. Tehdejší místní národní výbor
se rozhodl nekompromisně jednat s Krajským národním výborem v Praze.
Jednání se zúčastnila delegace: Štěpán Bejček – předseda MNV Milín, Antonín Hejnic – ředitel školy v. v. a kronikář obce, František Mařík – předseda
Osvětové besedy a zástupce Vodního díla Orlík i zástupce okresu Příbram
František Bílek.
Komise na realizaci projektu KD se sešla 20. března 1959. Jednání byl
přítomen projektant Ing. Krejza, za MNV Milín předseda Štěpán Bejček,
František Řezáč, František Mařík a za školu Karel Pikart.
Do čtrnácti dnů bylo vydáno rozhodnutí na krajském úřadě, proti
původnímu záměru stavět na periferii obce v západní straně Milína zvítězil
projekt v centru nového sídliště. Bohužel odhlasování nového projektu mělo
jeden závažný problém pro budoucí kulturní stánek obce. Původní rozpočet
nákladů na stavbu předpokládal cenu 4.000 000 Kčs. Nově náklady klesly na
pouhých 1.800 000 Kč.
Stavba kulturního domu byla zahájena na podzim roku 1959. Průběh
stavby se později řídil i s dostavbou celého areálu (restaurace, pošta, úřad
MNV i propojení sídliště s nynější ulicí 11. května).
Z Pamětí Antonína Hejnice
Jiří Vostarek - kronikář Milína

Budova kulturního domu v 90.
letech - před přestavbou

Milínský zpravodaj – březen 2019
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Oprava článku z únorového čísla
„Jaké bylo počasí v zimě před 78 roky“ (uveřejněno na str. 20).
Omlouvám se za chybně uvedené jméno kronikáře. Nebyl jím Josef Valenta,
nýbrž Antonín Hejnic. V r. 1941 již Josef Valenta v Milíně dávno nebyl, byl
stíhán a vzápětí vězněn v koncentračním táboře.
Jeho poslední zápisy pamětí jsou z r. 1938.
V příbramském archivu nebylo napsáno v sešitě jméno kronikáře,
omylem jsem uvedla J. Valentu. Kronikář Jiří Vostarek nám podal upřesňující
informaci.
Dana Reiterová

Výzva pro pamětníky
"Hledám pamětníky, kteří by mohli identifikovat osoby na této fotografii. Jedná se o rodinu mého dědečka pana Gustava Hanse (*1919) z Milína čp. 92.
Jeho sestra Jindřiška Hansová měla v tom samém domě papírnictví. Snímek je
z poloviny 30. let. Je na ní můj dědeček, pan Gustav Hans, ještě coby mladík
(horní řada - čtvrtý zleva). Ostatní na fotografii měli být členové rodiny Hansů.
Prosím o kontakt:
Dieter Mikulec, Pešlova 94/6, 190 00 Praha 9, dito@seznam.cz nebo 604 879
164. Děkuji."

Rodina Hansova, Milín čp. 92 - Na Homoli
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ZE STARÝCH KRONIK
Majitelé domů v Milíně (ke dni 1. září 1938):
(Výpis z Valentovy kroniky: Pamětní kniha městyse Milína. Díl III.)
V minulém Zpravodaji jsme psali o čp. 3 až 8. Nyní pokračujeme.
Čp. 9 - Domek se zahrádkou na rustikálním gruntě č. 8 postavený
V r. 1938 majitelem Josef Nešvara, domkář.
R. 1787 drží chalupu Václav Liška. Dědictvím nabyl František Liška.
R. 1823 koupil Martin a Kateřina Smitkovi.
R. 1826 koupil Wittrig šlechtic ze Streitfeldu a připojil ke gruntu čp. 8.
Na základě kupní smlouvy ze dne 28. 7. 1873 vkládá se právo vlastnické na
společnost Akciový pivovar a sladovna v Milíně.
R. 1893 podle kupní smlouvy vlastníkem Ferdinand kníže z Lobkovic.
R. 1898 - Florian a Julie Hernychovi. Až do r. 1912 v rodovém majetku Henrychových, poté zakoupil 11. 10. 1912 Vladimír Čaloun.
V r. 1938 v majetku Josefa Nešvary, domkaře.
Čp. 10 - Na obecních pozemcích stojící domek.
R. 1813 patří Františku Bolinovi. Další majitelé: Matějíčkovi, Bejčkovi, Fürstovi, Nešvarovi, Vlčkovi, Kristina Hřebejková. R. 1921 - Vincenc Zahajský a
Anna Zahajská. R. 1938 patří Anně Zahajské (vdově po horníkovi).
Čp. 11
R. 1787 drží Martin Wittek. Další vlastníci: Josef Czeltzer, František Melichar,
Tomkovi. R. 1938 vlastní Josef Tomek, železniční zřízenec ve výslužbě.
Čp. 12 - Dům na obecním stojící.
R. 1787 Kateřina Maříková drží. V r. 1938 drží Cyril Mařík - domkář.
Čp. 13 - na obecním stojící.
R. 1787 drží Jan Krejčí. Daší majitelé: Šimkovi, Tomkovi, Čiperovi, opět
Tomkovi, Vošahlíkovi. R. 1938 vlastní Jan Vošahlík - horník ve výslužbě.
Čp. 14 - domek na obecním stojící.
R. 1787 drží Tomáš Černý. Další majitelé: Václav Kubát, Mojdlovi, Černých.
R. 1938 drží Petr Černý - domkář.
Čp. 15 - domek na obecním stojící s připsanými dominikálními pozemky.
R. 1787 drží Tomáš Bareš. Další majitelé: Fröhlichovi, Novákovi, Bejčkovi,
Červonovi (později Čovonovi, Čevonovi). R. 1938 vlastní Marie Čevonová.

Upozornění:
Informace o dalších číslech popisných již v příštím čísle nenajdete. Můžete si
však prohlížet naskenované záznamy na www.milin.cz - v záložce Život v
obci/Historie/Kronikáři a kroniky. Případně si můžete přijít prohlédnout do
knihovny - v otvíracích hodinách.
Dana Reiterová
Milínský zpravodaj – březen 2019
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Vzpomínka na slavné milínské ochotníky z 80. let 20. století
Divadelní soubor MILEN

Z představení:
Dalskabáty hříšná
ves
a Babička

Rébus pro čtenáře:
Poznáváte na fotkách některé spoluobčany?
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Z REGIONU PODBRDSKA

Valná hromada se konala v Rožmitále
Místní akční skupina Podbrdsko pořádala pro členy MAS a další hosty valnou
hromadu dne 23. ledna 2019 v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. Kromě volby výkonných orgánů MAS bylo na programu seznámení s
činností a plány na r. 2019.
Zaměstnanci kanceláře MAS srdečně děkují za finanční i morální podporu všem členům místní akční skupiny Podbrdsko, kterými jsou zástupci čtrnácti obcí z území Rožmitálska, Milínska, Březnicka a Hvožďanska, dále zástupci dobrovolných svazků obcí, neziskového a soukromého sektoru, škol a
veřejnosti. Vážíme si pětileté spolupráce a věříme v další aktivní společnou
práci pro náš region, abychom přispěli k dobrému žití v našem krásném kraji..
Veškeré podrobnosti o „masce“ naleznete na webu www.maspodbrdsko.cz.
Jana Filinová, ředitelka kanceláře MAS

Plánované akce:
Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Březnici v sobotu 27. dubna
2019 od 10 h do 14 h.
Co můžete čekat?
Kvalitní potraviny, pochutiny farmářů (domácí koláče, sýry, mléko, mouka,
káva a mnoho dalších), dále širokou škálu řemeslných výtvorů (šperky, hračky,
dřevěné dekorace a mnoho dalších)! Vše bude doprovázet příjemná hudba, která naladí příjemnou atmosféru!
A co děti?
Ty určitě vezměte s sebou, o zábavu bude postaráno!
Divadelní představení, skákací hrad, hřiště, soutěže.
Co obnáší mít stánek na Podbrdském trhu?
Vyrábíte? Pěstujete? Rádi Váš prodej podpoříme!
Volejte, pište: info@maspodbrdsko.cz, tel. 725 912 006 (Petra Benjáková,
MAS Podbrdsko, z.s.)

BLEŠÁK u řeky v Březnice: 18. 5. 2019 14 - 18 h
Podrobnosti na str. 12.
Milínský zpravodaj – březen 2019
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BŘEZEN V KINĚ MILÍN

Změna programu vyhrazena!
Program kina také na http://kina.sms.cz (podrobné informace)
a www.milin.cz
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Výzva k oslavám 100 let založení kopané v Milíně
TJ Ligmet Milín z. s. se obrací na všechny pamětníky, bývalé hráče a funkcionáře s prosbou o zapůjčení jakéhokoli materiálu (fotografie, články, vlaječky,
dresy), který se týká 100 leté historie (1919 - 2019) milínské kopané. V červnu
(22. 6. 2019) proběhnou oslavy tohoto výročí a rádi bychom tento materiál využili k uspořádání malé výstavy o historii kopané v Milíně.
V případě ochoty nám tento materiál zapůjčit, je možné ho přinést každý den od 16.30 do 20.00 do klubovny na hřišti (pánové Bejček a Klouda).
Za TJ Ligmet Milín Miroslav Obdržal
PLACENÁ INZERCE

Prodej chovné drůbeže fi Gallus 21. 3. 2019 12 h před KD Milín.
Plakát na celý rok ke stažení na: www.milin.cz/zivot-v-obci/hlaseni-mistnihorozhlasu/komercni-hlaseni
Kontakt: tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158,
po-pá 7-15h! info@prodej-drubeze.cz

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: organizátoři masopustu a archiv knihovny
Uzávěrka dubnového čísla: 20. března 2019
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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