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Toto číslo vyšlo: 09.07.2014 

 

Milešovický vánoční strom 

Kalendář nejbliţších akcí 

Datum Akce Pořadatel 

13.2.2016 Ostatky SDH 

13.3.2016 Vynášení Moreny Milešováček 

26.3.2016 Košt domácích pálenek a tlačenek SDH, TJ Sokol 

únor-březen Maškarní ples ZŠ, MŠ 

březen-duben Turnaj v Člověče nezlob se KK 

duben 5. folklórní odpoledne Milešováček 

změna termínů vyhrazena 
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Úvodní slovo starosty 
Váţení spoluobčané, 

neţ napíši pár řádků k ukončení letošního roku, chtěl bych Vám poděkovat za 
trpělivost při výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod v naší obci. Tato 
náročná akce byla ukončena a nyní probíhá zkušební provoz, který potrvá do 
konce března následujícího roku. V únoru poţádáme o kolaudaci stavby. 
Příjezdová cesta k čistírně odpadních vod a přípojka vodovodní a elektro jiţ byla 
zkolaudovaná. 

Je třeba říci, ţe výstavba kanalizace v naší obci přišla na cca 50 miliónů korun. 
Z toho se 10% podílela obec. Jak je dáno Státním fondem ţivotního prostředí, 
provozovatelem nové kanalizace a čistírny bude po dobu 10 let obec. Mohu říct, 
ţe občané se ke kanalizaci připojují, do dnešního dne bylo napojeno cca 170 
domů. Aby byla splněna další z podmínek, musí se napojit alespoň 90% 
nemovitostí. Jsem přesvědčen, ţe tomu tak bude. A proto prosím občany, kteří 
nejsou napojeni, aby tak učinili. Stočné se bude vybírat od roku 2016 na základě 
obdrţení faktury. Úhrada bude moţná převodem z bankovního účtu nebo 
v hotovosti na obecním úřadě. 

Ještě chci znovu připomenout, ţe do nové kanalizace nepatří oleje a tuky, 
vlhčené ubrousky a pleny. Také čerpání jímky do splaškové kanalizace je přísně 
zakázáno.  

V letošním roce se nám podařilo i nemálo jiných akcí, jako například vybudování 
veřejného osvětlení Homola a ke hřbitovu, zpevnili jsme komunikaci na Homoli a 
u potoka. Nemalé náklady byly také při zateplení budovy mateřské školy. Ještě 
bych připomněl obecní silnice, které jsme vyasfaltovali v celé obci. Jsem moc 
rád, ţe se nám podařilo nově ozdobit LED ţárovkami náš vánoční strom před 
školou a těší mne, ţe se vám líbí. 

Váţení občané, i v nadcházejícím roce 2016 bych chtěl pokračovat ve 
zvelebování naší obce, například vybudovat chodník ke hřišti, provést výsadbu 
stromů  a keřů, které musely být při kanalizaci odstraněny. Čekám i na vaše 
návrhy, které by pomohly upravit naši obec. 

Také náš kulturní sál, který je hojně vyuţíván ať uţ občany nebo organizacemi 
by si zaslouţil opravu. Určitě je potřeba vyměnit zde světla, která jiţ dosluhují a 
také opravit podlahu.  

Milí spoluobčané, závěrem Vám všem přeji krásné a pohodové vánoční svátky, 
do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů. 

 
Michal Polanský 

Starosta obce 
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Knihovna 

Prázdninová soutěž pro děti a mládež 
V létě proběhla soutěţ o nejzdařilejší 

Komiks Milešovických pověstí. 

Všechny děti, které se soutěţe zúčastnily budou odměněny 6.1.2016 v knihovně, kde 
na ně čeká asi hodinový zábavný program s vyhlášením výsledků.  
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Nově jsou v rámci výměnného fondu k dispozici i audioknihy: 

Muţ, který sázel stromy - Jean Giono 
Dům v Bretani - Marta Davouze 
Po strništi bos - Zdeněk Svěrák 
Báječná léta pod psa - Michal Viewegh 

 
          Eva Gargošová, knihovnice 

 

Základní škola a Mateřská škola Milešovice 

23.11.2015  -   sběr papíru; za 3,3 tuny získaly obě školy 4.620,- Kč 

Děkujeme občanům za starý papír a především těm, kteří jej pomohli sesbírat a odvézt 
ke kontejneru. 
24.11.2015  -   hudební radovánky p. Vojkůvky 
  4.12.2015  -   mikulášská nadílka v mateřské škole 
  7.12.2015  -   Hudební nástroje staré i nové 
 9.12.2015   -  Tři oříšky pro popelku – děti z mateřské školy se jely podívat na divadlo 
v Bošovicích 
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13.12.2015   - vánoční vystoupení v sále OÚ spojené s výstavou betlémů 
jarmarkem. Velký dík patří 7 maminkám ( p. Gottwaldová, Kachlířová A., Nováková P., 
Bednaříková, Klimešová, Konvicová, Rodrová, Špačková ) a zaměstnankyním obou 
škol, které se podílely na přípravě výrobků na jarmark. Děkujeme i všem občanům, 
kteří zapůjčili krásné novější i starodávné betlémy. Výtěţek akce činí  6.200,-Kč. 
 
21.12.2015   -   ţáci ZŠ viděli "Husovické betlém" v brněnském divadle Radost 
22.12.2015   -   vánoční relace dětí z mateřské školy v místním rozhlase 
                     -   vánoční posezení, vyrábění a  předávání dárků školáků v druţině 
 
23.12.2015 - 4.1.2016 -  vánoční prázdniny 
do 21.1.2016 -  zápis dětí do ZŠ 
29.1.2016      -  pololetní prázdniny 
  3.2.2016      -  v 10.30 hod. sférické kino (pojízdné planetárium): "Tajemství stromů" 
16.2.2016      -  Hudební abeceda 
29.2.2016 - 6.3.2016 -  jarní prázdniny 
  1.4.2016      -  divadélko Rolničky 
únor – březen  -  maškarní ples (termín bude upřesněn) 
 

                                                                                                                                                
ZŠ a MŠ 

Spolky a sdruţení 

Sbor dobrovolných hasičů Milešovice 

Mladí hasiči 

V září začalo další kolo vyškovského soptíka 2015/2016 

Hlubočany 

10.10.2015 se naše děti zúčastnily pozemní části hry plamen a to v disciplíně branný 
závod. Který se skládá z mnoha dovedností, jako je například zdravověda, poţární 
ochrana, ručkování po laně, střelba a spousty dalších dovedností. Naši svěřenci se 
umístili na těchto místech: mladší 10., starší 12., 13., 18., a dorostenka Tereza 
Bukalová se umístila na 4. místě. 

Uzlovačka 

Dále jsme se zúčastnili uzlové open ligy která se konala 12.12.2015 v Hrušovanech u 
Brna. 
V téhle disciplíně se váţou uzly na čas v tomto pořadí (lodní, úvaz na proudnici, 
tesařský uzel, plochá spojka). 
V této disciplíně se umístila přípravka na 6. místě, mladší na 9. a 14. místě a starší na 
12., 17., 19., a 25. místě. 
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Další kola této soutěţe budou v lednu a v únoru. V pátek 18.12. jsme se rozloučili s 
rokem 2015 vánoční besídkou. 
 
Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat rodičům za pomoc při organizaci závodů, 
soustředění a za dopravu na jednotlivé závody našich mladých hasičů. Děkujeme. 
Všem příznivcům mladých hasičů přejeme veselé Vánoce a do nového roku hodně 
zdraví a štěstí. 
 

Jana Floriánová 

  
Braňák                            Přípravka 

 

Sokol Milešovice 

Fotbalový oddíl TJ Sokol Milešovice 

Okresní přebor mladší žáci 

Poslední podzimní zápas ţákovského týmu se odehrál dne 8.11. před početným 
domácím publikem (cca 50 diváků). Našimi hosty byl tým Křiţanovic. Diváci viděli 
neuvěřitelných 21 gólů, Milešovičtí vyhráli 19:2 a na gólech se podílelo 9 našich hráčů. 
Tým díky kolektivnímu výkonu během celé sezóny přezimuje na pěkném 2. místě o 
bod za vedoucími Bučovicemi, ale se zápasem s Hošticemi – Herolticemi k dobru. 

Čelo tabulky vypadá takto potěšitelně: 

pořadí  klub zápasů výhra remiza prohra skóre body 

1. FC Bučovice 14 11 2 1 85:25 35 

2. TJ Sokol Milešovice 13 11 1 1 104:23 34 

3. TJ Hoštice - Heroltice 12 8 2 2 68:23 26 

Ţákovský tým dostal od milešovických firem Stavitelství Černý, s.r.o. a Shara, s.r.o. 
pro kaţdého hráče krásné softshellové bundy. Sponzorům děkujeme. 
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Tým se začne připravovat na jarní sezónu na přelomu leden - únor. Předpokládají se 
odpolední tréninky v hale v Šaraticích, termín bude upřesněn. 

Sezóna začíná pro náš tým jiţ 19.3.2016 odloţeným domácím zápasem s Hošticemi – 
Herolticemi. Následuje 26.3. zápas v Kučerově a pak dalších 13 zápasů aţ do 
prázdnin. 

Meziokresní turnaj ročníků 2003 a 2004 

Okresní fotbalový svaz Vyškov nominoval do meziokresního turnaje naše hráče 
Martina Postbiegla (ročník 2003) a Radima Zvejšku (ročník 2004). Kluci se zúčastnili 
základního kola turnaje "O pohár předsedy JmKFS", který se uskutečnil ve čtvrtek 
19.11.2015 ve Vyškově. Oba kluci se gólově prosadili. Tým ročníku 2003 skončil druhý 
(porazil výběr MěFS Brna a OFS Znojma a prohrál s OFS Blanskem) a postoupil tak 
do jarního finále. Týmu ročníku 2004 se bodovat nepodařilo.  

Okresní pohár, dospělí 

Muţi vstoupili do okresního poháru domácím zápasem s Hodějicemi vítězstvím 3:1. 
Zápas proběhl před výbornou diváckou kulisou (cca 110 diváků). 

Okresní soutěž III. třídy skupina B, dospělí 

Poslední podzimní zápas muţů se odehrál dne 7.11. v Krouţku, kde hosté vybojovali 
3 body za vítězství 1:2. Tým tak přezimuje na 9. místě s 19 body za 6 vítězství a jednu 
remízu a 6 proher. Skóre 23:21. Tabulka soutěţe je po podzimu velmi vyrovnaná, 
rozdíl mezi 3. týmem (Bošovice – 23 bodů) a 11 týmem (Mouřínov - 18 bodů) je 
pouhých 5 bodů. 

Prvním zápasem jarní sezóny je domácí utkání v neděli 27.3.2016 s Krouţkem. 

Další informace viz http://www.sokolmilesovice.cz/home.html 

 
Standa Postbiegl 

  

Před zápasem s Křiţanovicemi v bundách od sponzorů.                   Trenérské pokyny o poločase.
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Milešováček 

 
17.10. vystoupily starší i mladší děti v Šaraticích na „Kácení máje“ 
29.11. pomohly rozsvítit vánoční strom. Zahrály a zazpívaly koledy a přednesly 
vánoční básničky. 
21.12. měly děti v Milešováčku vánoční besídku. Všechny u stromečku svým 
nejbliţším přednesly básničky a zazpívaly koledy. 
9.2.2016 proběhne další ostatkové řádění s pochováním basy, 13.3.2016 vynesou 
Morenu ze vsi a v dubnu jste všichni zváni na 5. folklórní odpoledne. 
 

 

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, co se zlatem třpytí. 

Je to úsměv, láska a pohlazení těch nejbližších. 
 

Přejeme pěkné prožití svátků vánočních 
 

 

  
Rozsvěcení vánočního stromu 

Kříţem kráţem 

Bylinkařte s námi 

Tentokrát se zaměříme, ani ne tak na bylinky, jako spíš na koření. Půjde o skořici, 
zázvor a badyán. Patří nejen k Vánocům, ale i k tomuto ročnímu období, kdyţ to 
posledních pár dní vypadá, ţe si paní Zima zapomněla otočit kalendář.  

Skořice – sniţuje hladinu cukru v krvi, krevní tlak a cholesterol, pomáhá při poruchách 
trávení a bakteriálních infekcích. Velice účinná je v boji s nadváhou. Zrychluje 
matebolismus a při cvičení pomáhá spalovat tuky. 

Je dobré ji uţívat denně. Můţete ji pouţívat při vaření, posypat si s ní různá jídla, ale 
můţete si z ní udělat i čaj.  
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Badyán – celkově posiluje organismus, zklidňuje ţaludek, pomáhá při zácpě a 
nadýmání, pomáhá při nespavosti, ulevuje při revmatismu a svalových křečích. 
Antibakteriální čaj – účinný při respiračních nemocech, zánětech močových cest i 
podráţděném trávení. 

1 lţičku drceného badyánu, 1 lţičku hřebíčků, kousek skořice a 1 lţičku anýzu 
přelijeme 3 dl vroucí vody, necháme 10 minut louhovat a scedíme. Můţeme přisladit 
medem. 

Zázvor – pomáhá při nevolnostech, nachlazení, bolestech hlavy, svalů a kloubů i při 
bolestech ţaludku ze stresu. Je vynikající při spalování přebytečných tuků.  

Můţete ho konzumovat kandovaný, udělat si z něj čaj, nebo ti otrlejší z nás ho můţou 
jíst i za syrova. 

Alena Freibergová 

 

Lampionový průvod 

28.10. se jako kaţdoročně konal lampionový průvod. Sešli jsme se na horním konci a 
se svítícími lampióny, lucerničkami i petrolejkami prošli obcí aţ do sálu OÚ, kde si děti 
vyráběly z roliček od toaletních papírů různá strašidýlka, sovičky, stojánky a vůbec 
všechno, co koho napadlo. Cestu nám opět krásně osvětlovaly vydlabané dýně. 

Ale víme, odkud tento zvyk vlastně pochází a co symbolizuje? Většina z nás by 
nejspíše odpověděla, ţe se tak slaví Halloween v Americe, ale pravda by to byla jen 
částečně.  

Původně byl tento zvyk doma ve starém Irsku, kde se dlabaly tuříny, nebo řepa. 
Teprve v 19. století jej přistěhovalci přivezli do Ameriky. Z nedostatku tuřínu začali 
dlabat dýně, které se pouţívají do dnes. A jak je to s tím Halloweenem? 

Traduje se, ţe ţil kdysi irský darmošlap Jack, který se často a rád opíjel. V opilosti byl 
schopen kdejakého podvodu a to se mu stalo osudným.  

Jednou se o Halloweenu tak opil, ţe jeho tělo začala pomalu opouštět duše. V tom se 
objevil ďábel a chtěl ho odnést do pekla. Jack ho poţádal, jestli by mu dovolil ještě 
poslední skleničku pálenky. Ďábel souhlasil, ale řekl mu, ţe si ji musí zaplatit sám, ţe 
nemá peníze. Jack ale také neměl peníze na zaplacení, tak ďáblovi navrhl, aby se 
proměnil v šest pencí. Jack ţe zaplatí, ďábel se promění zpět a můţe si ho odnést. 
Ďábel souhlasil a proměnil se v peníze. Jack ho ale podvedl a jednu penci schoval do 
peněţenky. Aby ho pustil, musel Jackovi slíbit, ţe mu dá ještě rok ţivota. 

Za rok si opět ďábel pro Jacka přišel. Jack mu nabídl, aby si utrhl jedno sladké jablko 
z blízkého stromu. Ďábel ale na jablko nedosáhl, tak Jack řekl, aby mu vylezl na 
ramena, ţe ho vysadí na strom. Kdyţ byl ďábel na stromě, vytáhl Jack z kapsy nůţ, 
vyřezal do kmene kříţ a ďábel nemohl dolů. Vzteky bez sebe nabídl Jackovi dalších 
deset let ţivota, kdyţ ho pustí. Ten ale trval na tom, ţe uţ si pro něj nikdy nesmí přijít. 
Ďábel nakonec souhlasil. 

Jack se dál opíjel, lhal a podváděl, jako dřív. Jednou to o svátku všech svatých zase 
tak přehnal, ţe zemřel. Od nebeské brány ho vyhnaly pro jeho zhýralý způsob ţivota, 
ale v pekle ho taky nechtěli, protoţe mu ďábel slíbil, ţe uţ si pro něj nikdy nepřijde. A 
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tak Jack zůstal bloudit v temnotách. Na cestu mu dali jen ţhavý uhlík. Jack jej vloţil do 
vydlabané řepy a tak si svítil na své nekonečné cestě. 

Od těch dob si Irové dávali Jack-ó-latern (vydlabané řepy, tuříny nebo i brambory) na 
okna a věřili, ţe je Jackovo světlo ochrání před zlými duchy. 

  
Vyrábění v sále 

 

Capoeira (Kapuera) 

Od konce října mají děti z Milešovic moţnost navštěvovat tréninky brazilského 
bojového umění Capoeiry. Jde o kombinaci tance, akrobacie a netradičního boje. 
V současné době čítá tým milešovských capoeiristů více jak 20 ţáků. Na leden jim 
jejich trenéři naplánovali dvoudenní soustředění, na které by měli dorazit také trenéři a 
ţáci z Brna a Ostravy. 
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Dětský koutek 

O prasátku, které nechtělo být zlaté 
Autor: Alena Freibergová 

 

Kdyţ o prvním adventu večer vyjdete před dům, zakloníte hlavu a podíváte se přímo 
nad sebe, uvidíte skupinku drobounkých hvězdiček, kterým se říká „rozcestník“. 
Všechny hvězdičky, jako by se stále rozbíhaly do všech stran a zase se vracely. Je to 
proto, ţe ony skutečně ukazují směr. Poradí vám cestu do Galaxie hraček, na planetu 
jménem Kanimůra, kde všechny kouzelnice, čarodějnice a jeţibaby skládají maturitní 
zkoušky, ale hlavně vám ukáţou, kudy na Zlatou hvězdu.  

Určitě se uţ kaţdý z vás někdy zkusil o Štědrém dnu postit, aby večer viděl zlaté 
prasátko. A právě na Zlaté hvězdě všechna ta prasátka bydlí. 

Ale ono to není jen tak, být zlaté prasátko. Moţná si myslíte, ţe si celý rok lenoší, o 
Vánocích se objeví a zase zmizí a mají do dalších Vánoc hotovo. Jenţe ono je to 
daleko sloţitější. Jakmile malá prasátka vyjdou ze školky, nastupují do školy, kde se 
učí být správným zlatým prasátkem. Musí se naučit, jak o sebe pečovat, aby stále 
krásně třpytila, jak poznat děti, které vydrţely nemlsat, ale i ty, které tak trošku 
švindlovaly a hlavně, jak se správně a ve správnou dobu objevit. A o jednom takovém 
prasátku, budeme mu říkat třeba Pepík, vám teď povím. 

To jednou na Zlaté hvězdě ţila rodina Zlatoprasátkových. Tatínek s maminkou 
pracovali na Úřadě řádného výběru dětí, babička byla na Univerzitě Vánočních 
zázraků profesorkou zjevování a malý Pepík právě nastoupil do školy. Bylo to hodné a 
chytré prasátko. Dobře se učil, ve škole nezlobil, nechodil pozdě a vţdycky měl 
napsané všechny úkoly. Jen měl jedno velké trápení. On totiţ vůbec nechtěl být 
prasátko zlaté. 

Jednou, ještě ve školce, jim paní učitelka četla o tom, jak ţijí prasátka u lidí. Ţe celý 
den lenoší, nemusí chodit do školy, kdyţ mají chuť se vyválet v blátě, tak se v něm 
vyválejí, nemusí se mýt a leštit, lidé je krmí samými dobrotami a nemají vůbec nic na 
práci. Od té doby Pepík nemyslel na nic jiného, neţ ţe by chtěl být prasátko obyčejné. 
Rodiče viděli, ţe s Pepíkem není něco v pořádku, ale nikdy nikomu nic neřekl a trápil 
se čím dál víc.  

Jednou večer, kdyţ leţel v postýlce a maminka mu přišla dát dobrou noc, uţ to 
nevydrţel a svěřil se jí. Maminka Pepíkovi řekla, ţe se nemusí trápit, ţe se s tatínkem 
poradí a něco vymyslí. Ale co vymyslet, kdyţ jste zlaté prasátko, ţijete na Zlaté hvězdě 
a vlastně všechno kolem vás točí jen kolem Vánoc a Vánočních zázraků. A tak se 
maminka s tatínkem dohodli, ţe se poradí s babičkou Zlatoprasátkovou. Babička se 
zavřela ve svém pokoji, aby měla klid k přemýšlení a pak si zavolala maminku, tatínka 
i malého Pepíka a řekla jim, jak to udělají. Pepík dostuduje, protoţe uţ mu chybí jen 
závěrečná zkouška, kterou bude skládat o letošních Vánocích a pak babička napíše 
dopis své kamarádce, která ţije právě u lidí a poprosí ji, aby si vzala Pepíka na pár 
týdnů k sobě. Pokud se bude Pepíkovi u lidí líbit, můţe tam zůstat. 
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Pepík byl rád, ţe se všechno tak pěkně vyřešilo, přestal se trápit a začal se připravovat 
na závěrečnou zkoušku. Na Štědrý den ráno dostal, jako všechna zlatá prasátka, 
obálku se jménem dítěte, které musí celý den hlídat a pokud se vydrţí postit, kterému 
se, za odměnu, ukáţe. Paní učitelka mu vybrala holčičku jménem Petruška, která 
chodila do školky a měla staršího brášku, co ji stále zlobil. 

Pepík sedl ke svému kouzelnému zrcadlu a vyvolal Petruščin obraz tak, jak se to učili 
ve škole. Vzal hrst zlatého prachu, rozhodil ho do všech stran a dýchl na zrcadlo, jak 
nejsilněji dokázal. Zrcadlo se zamlţilo, přesně jak mělo, a začalo se třpytit. Jakmile 
zlaté odlesky zmizely, objevil se obraz malé, asi čtyřleté holčičky. Zrovna pobíhala 
v pyţamku po bytě, radostně tleskala ručkama a pořád jen volala „Jsou Vánoce, jsou 
Vánoce, hurá! Uţ jsou Vánoce!“ Pepík se aţ usmál, jak roztomilé to bylo. A tak seděl u 
zrcadla a trávil s Petruškou celý den. Viděl, jak pomáhala tatínkovi zdobit stromeček, 
mamince péct vánočku a hlavně viděl, jak se ji její starší bráška pořád snaţil přemluvit, 
aby si kousla hned do čokolády, hned do vanilkového rohlíčku, nebo alespoň oříšku. 
Ale ona se nedala. Brášku pokaţdé zahnala a jen říkala, ţe čeká na zlaté prasátko. 

Pepík věděl, ţe pokud to Petruška vydrţí, přijde jeho chvíle večer, před Štědrovečerní 
večeří. Musel vystihnout okamţik, kdy bude Petruška sama. Jakmile se začalo stmívat, 
začal se připravovat. Petruščina maminka začala pomalu prostírat k večeři, tatínek 
chystal svíčky a prskavky a děti šly do svých pokojíčků, aby se převlékly do 
svátečního. A to byl ta chvíle, na kterou Pepík čekal.  

Znovu vzal zlatý prach a tentokrát ho vyhodil nad sebe. Zlato se kolem něj roztočilo a 
kouzelné zrcadlo ho přeneslo přímo do Petruščina pokojíku. Petruška zrovna seděla 
na postýlce a oblékala si sváteční růţové punčocháčky, kdyţ uprostřed pokoje začaly 
sršet malé zlaté hvězdičky a bylo jich stále víc. Jako by tam tatínek zapálit spousty 
malinkých prskavek. A pak se to stalo. Mezi všemi těmi hvězdičkami se objevil Pepík 
v celé své zlaté kráse. Petruška seděla s otevřenou pusinkou a úţasem rozšířenýma 
očima. Pepík se v nich celý viděl. Kdyţ se na Petrušku usmál a mrknul na ni, trošku se 
vzpamatovala a taky se na něj usmála. Neţ zmizel, tak mu ještě zamávala. Trvalo to 
jen pár krátkých okamţiků, ale kdyţ se Pepík vrátil zpátky, pochopil, jak moudře 
babička Zlatoprsátková rozhodla. Pepíka uţ ani na chvilku nenapadlo, ţe by nechtěl 
být Zlaté prasátko. O to, co zaţil s Petruškou při své závěrečné zkoušce, nechtěl uţ 
nikdy přijít. Uţ věděl, ţe ten zázrak zářících dětských očí mu ţádné válení v blátě 
nemohlo nikdy nahradit. 
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