
 Milešovický zpravodaj č.1/2013 
březen 

 
 

Toto číslo vyšlo: 26.03.2013 

 
Jaro v Milešovicích (foto S. Postbiegl) 

 

Kalendář nejbližších akcí 
Datum Akce Pořadatel 

duben Sběr železného šrotu SDH 

30.04. Pálení čarodějnic  

27.04. Komentovaná prohlídka historické části Brna  

15.05. Vystoupení dětí ke dni matek ZŠ a MŠ 

25.05. 8. Babské hody Kulturní komise 

01.06. Den dětí   

15.06. Závody mladých hasičů – O pohár starosty Milešovic SDH 

29.06. Country posezení se Savanou SDH 

27.-28.07. Anenské hody SDH 
změna termínů vyhrazena 
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Úvodní slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
velmi rychle uběhlo zimních dnů. Mnoho z nás potrápila chřipka a nachlazení. Naštěstí 
se k nám alespoň na chvíli vrátila zima a sněhová nadílka, která k této části roku patří. 
Se sněhovou kalamitou, která nás také zasáhla, jsme si dobře poradili. O chodníky se 
staral pan Jakub Kunderka. Jak jste jistě viděli, chodníky prohrnoval svojí vlastní 
frézou, aby se občanům dobře chodilo.  
Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání Rozpočet obce. Nebyl to lehký 
úkol. K nejdůležitějším bodům patřil schválení a výběr dodavatele výměny oken na 
budově ZŠ Milešovice a výměny veřejného osvětlení v obci. 
Nezapomnělo se také na mladé sportovce TJ Sokol částkou 15.000,-Kč, Sbor 
dobrovolných hasičů dostane finanční příspěvek na zásahovou jednotku a mládež ve 
výši 157.300,-Kč. 
Je před námi mnoho úkolů, které bychom chtěli v obci vylepšit. Obec požádala o 
dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj k vybudování nového dětského hřišťátka na 
školní zahradě. Také jsme zaslali žádost o dotaci na Jihomoravský kraj, týkající se 
naší zásahové jednotky. Nyní můžeme jen doufat v kladné vyřízení.  
Na závěr chci upozornit na množící se stížnosti na volné pobíhání psů v naší obci. 
Proto žádám občany, aby své psy nenechávali venčit na veřejných prostranstvích, 
které je pokryto výkaly od psů. Čistota obce není záležitostí starosty, ale všech 
občanů. Věřím, že se nám společnými silami podaří tuto nepříjemnost vyřešit. 
Přeji Vám mnoho radostných jarních dnů. 

Michal Polanský, starosta obce 

 

 

23.2.2013 po celkem nijaké zimě konečně napadlo. A hned tolik, že silničáři přestali 
zvládat přívaly sněhu a Milešovice byly až do odpoledních hodin odříznuty od okolí. 
Obec ale díky intenzivní práci občanů zůstala průchodná i průjezdná. 

 
Odklízení sněhu před hasičkou a na horním konci (foto J. Kachlířová) 
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Zprávy z obce 

Zasedání zastupitelstva 
Výběr bodů, kompletní zápisy viz obecní vývěska a www.milesovice.cz. 

Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č.1/2013, konané dne 14.1.2013 
Náplní zasedání tohoto zastupitelstva byla, kromě obvykle projednávaných věcí, 
zejména příprava rozpočtu obce na tento rok. 
Ad 3 a 4) byly předneseny zprávy finančního a kontrolního výboru. 
Ad 5 a 6) byly projednány žádosti na poskytnutí prostředků na provoz SDH a ZŠ a MŠ. 
Navržené částky byly zahrnuty do návrhu rozpočtu obce. 
Ad 7) Byl podrobně projednáván návrh rozpočtu obce. Rozpočet je navrhován jako 
vyrovnaný. V rozpočtu se předpokládá s navýšením příjmů o 10 % a obdobně je 
navrhováno i navýšení výdajů. Nicméně v současnosti není zřejmé, zda skutečně 
slibované navýšené prostředky obec od státu dostane. Návrh výdajů v jednotlivých 
položkách bereme jako maximální, tedy navržené výdaje nemusí být vyčerpány. 
Ad 9) ZO schválilo žádost o dotaci na provoz Centra denních služeb ve Slavkově u 
Brna v částce 5.000,-Kč na rok 2013. 
Ad 12) Na jednání zastupitelstva byl představena nabídka na vysoutěžení nižších cen 
dodávek energií na elektronické aukci. Lze takto snížit náklady obce na dodávky plynu 
i elektřiny až o ¼. Odměna zprostředkovateli je vázána na výši vysoutěžené nižší 
ceny. ZO nabídku schválilo s požadavkem na uzavření smlouvy na roky 2014-2015. 
Ad 13) ZO projednala žádost SDH o vybudování pomníku. Částka příspěvku bude 
určena podle předložení návrhu a rozpočtu pomníku. 

Zasedání ZO č.2/2013, konané dne 18.2.2013 v zasedací místnosti OÚ 
Zasedání se kromě zastupitelů účastnilo i několik občanů. 

Ad3) ZO projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2013. Původní návrh byl v několika 
položkách upraven. 

Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný – příjmy i výdaje celkem: 6 446 800,00 Kč 

Nejvýznamnějšími položkami na straně příjmů jsou: 

⋅ daně (nejvíce z DPH, z příjmů právnických osob a fyzickým osob), v rozpočtu je 
předpokládán nárůst proti loňsku o cca 626 000, celkem: 5 269 000,- Kč, 

⋅ poplatky (nejvíce za odpad, stejně jako loni 320 000,-Kč) celkem 393 000,- Kč, 
⋅ dotace (nejvíce ze státního rozpočtu 221 900,- Kč) celkem 279 000,-Kč, 
⋅ ostatní příjmy (nejvíce pronájem nemovitostí 250 000,- Kč, odvádění odpadních 

vod  75 000,- Kč, pronájem pozemků aj.) celkem 539 000,- Kč. 

Nejvýznamnějšími položkami na straně výdajů jsou: 

⋅ Provoz a investice v ZŠ a MŠ (zejm. výměna oken), celkem 1 123 700,- Kč  
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⋅ Činnost místní správy, celkem 1 253 500,- Kč 
⋅ Veřejné osvětlení (zejm. instalace nových svítidel), celkem 538 100,- Kč 
⋅ Komunální služby, celkem 490 100,- Kč 
⋅ Splátka úvěru, celkem 474 000,- Kč 
⋅ Svoz odpadů, celkem 315 000,- Kč 
⋅ Využití volného času dětí a mládeže, celkem 111 300,- Kč  
⋅ Kultura (jubilanti, hody, důchodci aj.) celkem 84 000,- Kč. 
(Pro zájemce doplňuji, že rozpočet je uveden na www stránkách obce). 
Ad6) ZO projednalo uzavření smlouvy o právu provést opravu mostu přes Milešovický 
potok. Most je ve špatném stavebně - technickém stavu. Most bude vybourán a 
nahrazen novou konstrukcí, aby splňoval dopravní požadavky a zároveň byl schopný 
převést stoletou vodu. Veškerá doprava bude po dobu výstavby vedena po provizorní 
komunikaci, která bude vybudována vedle mostku. Výstavba by měla být zahájena na 
jaře a měla by trvat 3 měsíce. 
Ad10) ZO schválilo možnost placené 
tištěné inzerce v Milešovickém zpravodaji: 
Formát A5 (celá strana): 500,-Kč 
Formát A6 (½ strany):   300,-Kč 
Formát A7 (¼ strany):   200,-Kč 
Formát A8 (1/8 strany): 100,-Kč 
 
Ad11) Zpráva o bezpečnosti Policie ČR v obci za rok 2012 (viz dále Sdělení OÚ). 

Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č.3/2013, konané dne 11.3.2013 
Ad3) ZO projednalo a schválilo „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“, tedy 
výsledek výběrového řízení na výměnu oken a dveří v budově ZŠ Milešovice za 
plastové. Zvítězila firma MA-CONSTRUCT s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou a to při 
splnění požadovaných parametrů. Realizace se předpokládá o prázdninách. 
Ad4) ZO projednalo a schválilo „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ v rámci 
výběrového řízení na dodávku svítidel pro veřejné osvětlení v obci Milešovice. Byl 
vybrán uchazeč fa. LUXART s.r.o. ZO pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 
Budou tak nahrazena stávající svítidla novými, svítidla budou osazena zdroji světla 
s možností regulace. Osvětlení obce bude úspornější. 
Ad7) Rozpočtové opatření – mimořádná platba je za úspěšnou realizaci elektronické 
aukce na nejlevnějšího dodavatele energií pro MŠ a ZŠ. 
Ad8) ZO bere na vědomí výsledek úspěšné elektronické aukce na dodavatele zemního 
plynu na roky 2014-2015 pro obecní úřad. 
Ad9) ZO se usneslo, že určuje ZŠ Milešovice jako místo pro sběr využitelných složek 
komunálního odpadu – konkrétně se jedná o sběrový papír. 
Ad10) ZO pověřuje Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Milešovice k provádění 
mobilních sběrů kovů v naší obci (železo). 
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Sdělení obecního ú řadu 
Nejbližší termíny veřejných jednání zastupitelstva obce Milešovice 

15.04. (pond ělí) kancelář starosty 18.00 
13.05. (pond ělí) kancelář starosty 18.00 
14.06. (!pátek!) v zasedací místnost OÚ od 18.30 

⋅ Žádáme majitele psů, aby byli ohleduplní ke svému okolí a při procházkách obcí 
odklízeli po svých psech. Za mimořádně bezohledné lze považovat chování 
majitelů psů, kteří nechají své svěřence vykonat potřebu před školou a na 
chodnících. Nutno upozornit, že majitel psa, který jeho exkrementy ponechá na 
veřejném prostranství, se dle zákona č. 200/1990 Sb. (zákon o přestupcích) 
dopouští přestupku proti veřejnému pořádku. Za porušení § 47 odst. 1 písm. d) 
hrozí pokuta až 20tis. Kč. 

⋅ S nastupujícím jarem přichází úklid zahrádek a s tím spojené vyhrabávání starého 
listí, trávy a jejich pálení. Upozorňujeme, že pro pálení suchých rostlinných 
materiálů jsou dle obecní vyhlášky č. 1/2011 určeny tyto termíny: 

středa v dob ě od 14.00 do 19.00 hodin 
sobota v dob ě od 09.00 do 15.00 hodin  

Doporučujeme zvážit občanům variantu odvezení shrabaného biologického 
odpadu do kontejneru za hospodou. 

Bezpečnostní situace v obci za rok 2012 
Ze zprávy o bezpečnostní situaci v obci Milešovice, která byla doručena policií ČR: 

- za rok 2012 byly na katastru obce spáchány 4 trestné činy a 4 přestupky, 
- v obci nedochází k závažnému narušování veřejného pořádku, 
- celková bezpečnostní situace v obci je hodnocena jako dobrá. 
- Spolupráce mezi OÚ Milešovice a obvodním oddělením PČR Slavkov u Brna je 

velmi dobrá. 

Letošek ale nezačal dobře. Zřejmě koncem února byly vykradeny kabiny u hřiště. 
Zloděj páčením vytrhal ocelové dveře ze zdí a ukradl kompletní sady fotbalových dresů 
(žáci, dorost, muži), dresy brankáře, míče, vybavení bufetu (např. chladící a výčepní 
zařízení) a další věci. Celkem tak způsobil škodu ve výši vyšších desítek tisíc korun. 

Sběrný dv ůr Otnice 
Otvírací doba: Středa  13.00 – 18.00  kontakt: mob. 732 178 253. 

Sobota 08.00 – 12.00 
Do sběrného dvora Otnice mohou občané Milešovic vozit a bezplatně ukládat téměř 
všechen odpad (i nebezpečný). Zpoplatněny jsou pouze pneumatiky, stavební odpad, 
okna a dveře, přičemž ceny pro občany jsou o něco nižší než pro podnikatele.  
Sběrný dvůr slouží i jako místo zpětného odběru použitých elektrozařízení (velké a 
malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje, zářivky a výbojky, výpočetní technika, 
elektronika atd.). 
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Kulturní komise - pozvánky 

8. Babské hody 
V sobotu 25.5.2013 od 14 hod se budou v obci konat 8. babské hody. Jako tradičně 
započneme hody předáním hodového práva, poté proběhne průvod obcí, následuje 

odpolední program v areálu za obecním úřadem a večer zakončíme krojovou zábavou. 
K tanci a poslechu nás celý den i večer bude provázet Voděnka z Kozlan . 

Občerstvení a tombola zajištěna! 
Která ze stárek by s námi chtěla jít, přijďte za námi na zkoušky, které se konají vždy 

v sobotu od 19 hod v sále OÚ. 
Jste všichni srdečně zváni! 

 

Komentovaná prohlídka historické části Brna 
Jezdíte do Brna do práce, do školy, na nákupy a vlastně město pořádně neznáte? 

Chcete se projít městem v klidu a něco se o něm dozvědět? 
Pojeďte s námi na prohlídku historické části města s průvodcem 

v sobotu 27.4.2013 
Předpokládaná trasa: Špilberk, Denisovy sady a Petrov, podzemí pod Zelným trhem, 

Stará radnice, náměstí Svobody, kostel sv. Jakuba, Moravské náměstí. 
Odjezd: ve 13.00 hod. z Milešovic, p ředpokládaný návrat: kolem 18.00 hod. 

Cena za dopravu: 80,- Kč / osobu; 60 Kč / děti do 15 let 
Vstupné do podzemí pro zájemce bude hrazeno na místě 

Plné vstupné: 160,- Kč, Studenti, senioři, ZTP, děti do 15 let: 80,- Kč 
Možnost uplatnění slev - více na labyrint@ticbrno.cz 

Přihlášky a platbu za dopravu prosím do 15.4.2013 
Kontakt: Monika Postbieglová, tel.: 736 215 513, email: postbieglova@gmail.com 

 

Základní škola a Mate řská škola Milešovice 

Silvestrovský výšlap okolo Milešovic 
Na poslední den v roce připravila škola výšlap okolo Milešovic (bude-li mrznout). Mrzlo 
jen mírně a na slunných místech už byla hlína rozměklá, přesto nás silvestrovské 

sluníčko vytáhlo ven. Sešlo se asi 60 chůze 
chtivých a jeden statečný kočárek. Vyšli jsme od 
školy směrem k Homoli a po polích obešli obec. 
Vraceli jsme se sice s blátem na botách, ale 
s úsměvem a dobrým pocitem, že ten uplynulý 
rok zakončujeme s troškou pohybu. Za 
hospodou jsme se lehce občerstvili a popřáli si 
dobrý vstup do nového roku.         Monika Postbieglová 



Milešovický zpravodaj 
 

strana: 7 

Ze žákovských slohových cvi čení 
Jaro na vesnici 
Jaro je nejoblíbenější roční období v roce. Začíná 21. března, vše se probouzí po 
dlouhé zimě. Počasí se pohybuje kolem 20 stupňů a většinou je jasno až polojasno. 
Na jaře lidé pracují na svých zahrádkách, sázejí zeleninu, stříhají stromky a vyhrabují 
trávníky. Děti si hrají, lítají po venku a občas pomáhají rodičům. Někdy jezdíme na kole 
nebo kolečkových bruslích a právě na nich jezdí Miloš na mě nájezdy. Jaro se mi líbí, 
protože trávím více času venku než doma.         Jaroslav S., 3.ročník 

Akce do konce školního roku v ZŠ: 
plavání od 3. dubna - 5 lekcí po dvou hodinách ve vyškovském bazénu, 
25.4. - fotografování dětí, 
26.4. - kino Otnice: Croodsovi, 
  7.5. - zájezd do Prahy, 
15.5. - vystoupení ke Dni matek v sále OÚ, 
24.5. - agentura Sluníčko (3 pohádky pro 1. a 2. ročník), 
24.6. - školní výlet (Mikulov).        Karla Pitáková 
 

Školní družina  
 

Vedoucí družiny jménem dětí 
děkuje 

panu starostovi  
Michalu Polanskému 
za darování počítače. 

Děti mají z daru velkou radost. 

 

Zprávy ze školky 
⋅ 24.2. se konal Maškarní ples na OÚ. Z důvodu nemoci, se však některé děti 

nemohly zúčastnit. Proto jsme si udělali menší maškarní ve školce. Děti si vybraly 
pohádkové i zvířecí čepičky, které máme v MŠ a tančily. Nejvíce se jim líbil tanec 
Mašinka. Karneval se dětem tak  zalíbil, že jsme si na něj hráli celý týden. 

⋅ 25.2. děti poznaly blíže nový hudební nástroj – dudy. Na to jsme také navázali a děti 
poznávaly i jiné hudební nástroje, i když jen na obrázku. Zahráli jsme si na 
muzikanty a využili jsme flétny, na které se učí hrát předškoláci.  

⋅ 15.3. přijelo do MŠ divadlo Rolničky. 
⋅ 24.5. nás poprvé navštíví divadlo Sluníčko s pohádkou O Smolíčkovi a Hrnečku, vař. 
⋅ V dubnu nás čeká fotografování celého kolektivu dětí i jednotlivců. 
⋅ 3.4. - 15. 5.  starší děti projdou předplaveckým výcvikem ve Vyškově. 
⋅ V květnu oslavíme Den matek.         Hana Burišková 
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Spolky a sdružení 

Myslivecké sdružení Hubert 
V sobotu 19.1.2013 se konal tradiční Myslivecký ples v Otnicích. Účastníci plesu 
ocenili bohatou tombolu, zvěřinové speciality a příjemnou zábavu. 
Valná hromada honebního společenstva Otnice byla svolána na čtvrtek 21.2.2013. 
Přítomní členové honebního společenstva zvolili nový výbor. Starostou honebního 
společenstva byl zvolen Evžen Rafaj, místostarostou Karel Lattenberg. Milešovice ve 
výboru honebního společenstva zastupuje pan Vojtěch Laštůvka. 
Dle doporučení Krajského úřadu Jihomoravského kraje myslivci zajistili ve dnech 1. až 
12. 2. 2013 ozdravovací akci spárkaté zvěře. Aby nepronikalo léčivo do potravního 
řetězce, byla stanovena ochranná lhůta a omezen lov černé zvěře po dobu 14 dnů. 
V Jihomoravském kraji byl stanoven termín sčítání zvěře na sobotu 2.3.2013. 
Chovatelská přehlídka trofejí se v letošním roce uskuteční v sobotu 6.4.2013 od 8.30 
do 17.00 hodin v kulturním domě v Křenovicích. 
 

Volný pohyb ps ů a koček v p řírodě 
Myslivci MS Hubert Otnice touto cestou oslovují všechny majitele psů a koček, aby 
s ohledem na platné zákony o přírodě a myslivosti omezili volný pohyb psů a koček v  
přírodě. 
Kritická jsou zejména období zimního strádání a období hnízdění a vyvádění mláďat. 
Psi a kočky patří mezi šelmy a jako lovci se také v přírodě chovají. Časté rušení na 
zemi hnízdících ptáků vede často ke snížení líhnivosti nebo k úplnému opuštění 
hnízda. Většina ptáků, obojživelníků, plazů a řada savců je ze zákona chráněna a patří 
mezi ohrožené druhy živočichů. Jakékoliv jejich rušení, poškozování a ničení, kterému 
je možné při různých činnostech člověka předcházet, je považováno za porušení 
zákona. 
Zákon volný pohyb psů a koček v přírodě zakazuje. Majitel by je tedy měl mít za každé 
situace pod kontrolou. Venčení psa na vodítku a s košem je nutné nejenom z hlediska 
ochrany přírody, ale i z důvodu ochrany ostatních občanů i samotného majitele. 
V případě nemoci psa, při setkání s jiným psem nebo osobou, může pes určitou situaci 
vyhodnotit jako útok na pána a bez varování zaútočí. Majitel psa se potom může jen 
těžko hájit, zvláště když poškozeným je dítě. S volným pohybem domácích zvířat 
v přírodě také souvisí možný přenos nebezpečných nemocí přenosných na člověka a 
domácí zvířata. 
Myslivci by také přivítali omezení pohybu koní po polích v době jednu hodinu před 
západem slunce a hodinu po východu slunce. V této době je zvěř aktivní a vychází za 
potravou. Při rychlém běhu do úkrytu často narazí do překážky, zraní se a uhyne. 
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Volně žijící druhy živočichů mají možnost přežít jen mimo intenzivně zemědělsky 
obhospodařované pozemky. Buďme proto ohleduplní alespoň v místech, která ještě 
jejich přežití dovolují. Jsme přece součástí přírody. 

Mirek Petlák 

 

Sbor dobrovolných hasi čů Milešovice 

Mladí hasi či 
V sobotu 16.března 2013 mladí hasiči ukončili boje v „Uzlové open lize “ závodem 
v Bosonohách, kam dorazilo 7 našich družstev (4 mladší, 3 starší) a 2 dorostenci. 
Nejlepší naši mladší se umístili na 5. a 14. místě, starší na 11. a 15. místě. Dorostenci 
skončili 11. a 14. 

Po součtu bodů ze všech 4 závodů se naše družstvo mladších Milešovice 1  (Tereza 
Bukalová, Jirka Chudáček, Adam Kratochvíl a Simona Němcová) umístilo na 
vynikajícím 3. místě z celkem 31 družstev. Gratulujeme! 

Výsledky z Uzlové open ligy najdete na www.hasicidrnovice.cz/mladi_uzlova_liga.php. 
S příchodem jara se již mladí hasiči začínají připravovat na branné závody a trénovat 
požární útoky. První letošní závod proběhne v Pístovicích a následovat budou další 
soutěže. V červnu budou naši hasiči opět pořádat soutěž „O pohár Starosty obce“. 
 

Termín a čas SDH Název soutěže Disciplína 
13.04., 07:30 Pístovice Závod požárnické všestrannosti  Závod požárnické všestrannosti  

01.05., 09:00 Ivanovice na Hané Memoriál Zdeňka Pitnera 
Požární útok mládeže dle Plamene 
Přebor jednotlivce 60m 

04.05., 09:00 Kroužek Memoriál Antonína Bartáka Požární útok, požární útok CTIF 

18.05., 09:00 Hostěrádky - Rešov O pohár starosty sboru SDH 
Požární útok mládeže dle Plamene 
Štafeta 4 x 60m 

19.05., 08:00 Pustiměř VI. Memoriál Fr.  Kaplánka 
Požární útok 
Štafeta dvojic 

25.05., 09:00 Luleč Memoriál Oldřicha Nedomy 
Požární útok mládeže dle Plamene  
Štafeta 4 x 60m 

26.05., 13:00 Hlubočany Putovní socha sv.Floriána 
Požární útok mládeže dle Plamene 
Přebor jednotlivce 60m 

09.06.,13:00 Dražovice O pohár starosty obce 
Požární útok mládeže dle Plamene 
Přebor jednotlivce 60m 

15.06., 13:00 Milešovice O pohár starosty obce 
Požární útok 
Štafeta dvojic 

22.06., 11:00 Topolany O pohár starosty obce 
Požární útok  
Přebor jednotlivce 60m 

23.06. Křenovice   

 
V létě mladí hasiči jako obvykle vyrazí na Soust ředění, které proběhne v termínu od 
1.7. – 6.7. na Koberské myslivně. 

dle podkladů od Jany Florianové 
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Sokol Milešovice 

Fotbal žáci 
Jak víte, naše kabiny navštívili 
nenechavci a odnesli kromě 
různého vybavení i všechny 
dresy. Tedy jaro začnou kluci 
hrát, jak doufáme, v dresech 
nových. 
Tak si přejme, ať se v nich 
hraje dobře. 
Držte palce a třeba i přijďte 
kluky alespoň na domácí 
zápasy podpořit.  
Tréninky na trávě budou 
probíhat každé v úterý a 
později se přidá i čtvrtek. 

Standa Postbiegl 

Ostatky 
A opět máme za sebou období ostatkových zábav, masopustních tancovaček a 
fašankových veselic. Vesnicemi a mnohde i městy prošly průvody masek všech barev, 
tvarů a velikostí, aby za doprovodu muzikantů potěšily, a někdy i pozlobily, každého, 
koho cestou potkaly. 
A nebylo tomu jinak ani v Milešovicích. 16. února tu byl k vidění motýl Emanuel 
s Makovou panenkou, Apačky, uprchlé patrně přímo z Winnetouova „týpí“, půvabné 
černošky v rákosových sukýnkách, všechny možné druhy obtížného i užitečného 
hmyzu a spousta dalších. Celkem nám tu řádilo 56 masek. Večer se přišlo pobavit více 
než 200 hostů. Proběhlo tradiční vynášení na bar a bohatá tombola, včetně hlavní 
ceny, LCD televize, byla rozdána do poslední. 
Zvyky a tradice jsou však různé. Liší se region od regionu a samozřejmě se postupem 
času polevuje i v jejich dodržování. 
Původně se masopustem označovalo období od Tří králů až do Popeleční středy. 
Neznamená však maso-půst, ale maso-pusť, ve smyslu „pusť maso na stůl“. Na konci 
masopustu, nejčastěji na Masopustní úterý, procházel průvod masek ulicemi. 
Někde se do košíku vybírala kořalka, slanina, vejce, koblihy, Boží milosti…. vše se pak 
v hospodě, při večerní zábavě, snědlo a vypilo.  
Často se tančily, a někde stále tančí, obřadní tance. Např. Pod šable, tance 
„Bobkovníků“, nebo Turků…. (Kronikářské záznamy uvádějí, že český král Vladislav II. 
pozval na svůj hrad vesničany z okolí a 3 dny s nimi slavil masopust. Součástí 
programu byl „Pochodňový tanec“). 

termíny zápas ů - jaro 2012/2013  

kolo den datum hodina soupeři 

12. Ne 07.4. 14:00 Milešovice - Kobe řice  

14. Ne 21.4. 14:00 Milešovice - Křenovice  

21. St 24.4. 17:00 Milešovice - Otnice  

15. Ne 28.4. 13:45 Letonice  - Milešovice 

16. Ne 05.5. 14:00 Milešovice - Brankovice  

22. St 08.5. 16:30 Nížkovice  - Milešovice 

17. Ne 12.5. 14:00 Milešovice - Nesovice  

18. Ne 19.5. 10:15 Bučovice  - Milešovice 

19. Ne 26.5. 14:00 Milešovice - Velešovice  

20. Ne 02.6. 14:15 Bošovice  - Milešovice 
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I masky měly svůj řád a náležitosti. Nesměl chybět medvěd, bába s nůší, kobyla 
(klibna), 4 Turci, ti měli vysoké čepice zdobené růžičkami a bílé rukavice, ženich 
s nevěstou, kdy ženich musela být žena a nevěsta muž, žid s dlouhými vousy, hrbem a 
pytlem přes rameno, dále smrt s kosou, kominík se žebříkem, Slaměný v obleku ze 
slámy a s černým obličejem, policajti, muzikanti a Masopust Bakchus, který byl 
strakatý, tlustý a na konec i popravený. 
Na královských dvorech 
se pořádaly hostiny, ve 
městech tancovačky a 
na vesnicích vepřové 
hody. Kdo se nemohl  
zúčastnit dostal bohatou 
výslužku; na Moravě 
šperky a v Čechách 
zabijačku. 
O půlnoci zatroubil 
ponocný na roh a 
rychtář všechny vyzval 
k odchodu. Někde se 
ještě pochovala basa, 
přirozeně se všemi 
poctami a náležitostmi, 
čímž byl masopust definitivně ukončen. Ráno se naposledy snídaly mastné rohlíky 
s kávou a dopoledne byla ještě povolená kořalka, ale oběd už musel být přísně postní. 
Nejčastěji čočka s vejcem, chléb, sýr, vařená krupice, pečené brambory…. 
Masopust ale není jen doménou našich zemí. Málokdo možná ví, že význam slova 
karneval (carneval, carnival) je v podstatě totožný. V Římě se však jako carneval 

(carne valere) 
označovaly oslavy na 
konci tohoto období. Do 
slova znamená „dosyta 
se najíst a nabrat síly 
z masa na dlouhý půst“. 
Pro masopust, jako 
takový, užívali označení 
carniprivium. Dokonce i 
čtyři dny trvající 
karneval v Rio de 
Janeiru jsou také takové 
ostatky. Ale ty naše, 
Milešovské, byť o 
poznání komornější, 
jsou přece jen NAŠE. 

Alena Freibergová 
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Košt domácích pálenek a tla čenek 
Povedená akce proběhla za spolupráce obce, SDH a Sokol Milešovice. K bodování se 
sešlo 49 vzorků slivoviček, 20 pálenek z letního ovoce a 20 vzorků tlačenky. V sobotu 
9.3. si do sálu přišlo pochutnat a k cimbálu pobavit přes 200 koštérů. 

Tlačenka – výsledky 
1.-10.místo z 20 vzork ů 

pořadí jméno obec body 

1 Navrátil Laďa Lovčičky 127 

2 Navrátil Laďa Lovčičky 121 

3 Hon Mirek Milešovice 120 

4 Navrátil Libor Milešovice 115 

4 Rafaj Mirek Milešovice 115 

6 Maleňák Václav Lovčičky 112 

6 Pros Stanislav st. Milešovice 112 

8 Fiala – Gruml Otnice 109 

9 Bouška – Oborný Milešovice 105 

10 Brtník Tomáš Otnice 99 

10 Navrátil Laďa Lovčičky 99 

Pálenka z letního ovoce – výsledky 
1.-9. místo z 32 vzork ů 

pořadí jméno obec body 

1 Chlubna Zdeněk Milešovice 76 

2 Kalouda Jaromír st. Milešovice 72 

3 Kunderka Milan Milešovice 70 

4 Daněk Jiří  Milešovice 67 

4 Brtník Květoslav Lovčičky 67 

4 Bednařík Leoš Milešovice 67 

5 Tišer Bohdan Milešovice 65 

5 Oborný Zdeněk Milešovice 65 

5 Marek Přemysl Milešovice 65 

5 Kachlířová Jarmila Milešovice 65 

6 Jeřábek Petr Milešovice 64 

6 Hanák Miroslav Milešovice 64 

7 Kopecký Stanislav Milešovice 63 

7 Laštůvka Zdeněk Milešovice 63 

8 Svoboda Luděk Lovčičky 61 

8 Matula Josef Milešovice 61 

8 Dosoudil Libor Šaratice 61 

 
Příprava vzorků pálenek k bodování 

 
Vzorky tlačenky 

 
Koštování 9 Oborný Michal Milešovice 60 
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Slivovice – výsledky 
1. -15. místo z 49 vzork ů 

pořadí jméno obec body 

1 Bouška Petr Milešovice 80 

2 Jeřábek Petr Milešovice 76 

3 Kalouda Jaroslav ml. Milešovice 76 

4 Laštůvka Vojtěch Milešovice 76 

4 Slabotínský Ondřej Milešovice 76 

4 Slabotínský Ondřej Milešovice 76 

5 Kalvoda Bohuslav  Lovčičky 74 

5 Jurásek Laďa Milešovice 74 

5 Zobal Evžen Milešovice 74 

5 Černý Miloš Milešovice 74 

6 Stejskal Jaroslav ml. Milešovice 73 

6 Rafaj Mirek Milešovice 73 

6 Laštůvka Zdeněk Milešovice 73 

7 Kachlíř Miloslav ml. Milešovice 72 

7 Chlubna Zdeněk Milešovice 72 

7 Dosoudil Jakub Milešovice 72 

7 Veselý Vlastimil Milešovice 72 

7 Nečas Petr Nikolčice 72 

7 Šimčík Zdeněk Milešovice 72 

8 Pšenice Stanislav Milešovice 71 

8 Kachlíř Miloslav st. Milešovice 71 

9 Vahala Antonín Milešovice 70 

9 Šidla Tonda Milešovice 70 

9 Svoboda Vilém Milešovice 70 

10 Kubálková Anna Milešovice 69 

11 Gargoš Jan Milešovice 68 

11 Kunderka Tomáš Milešovice 68 

11 Floriánová Jana Milešovice 68 

12 Brtník Květoslav Lovčičky 67 

12 Veselý Vlastislav Milešovice 67 

13 Hanák Luďa Dambořice 66 

14 Zdražil Zdenek  Milešovice 65 

14 Bukal Vladimír Milešovice 65 

14 Fiala – Gruml Otnice 65 

15 Brtník Tomáš Otnice 64 

15 Mička Pavel Dambořice 64 

15 Jakeš Libor Milešovice 64 

15 Hradský Petr Milešovice 64 

 
Tak a tyto vzorky slivovice už nejsou 

 
Tombola 

 
Zábava s cimbálkou Donava 

15 Kunderka Milan Milešovice 64 
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Milešová ček 

Folklorní odpoledne – 2.2.2013 
Lidová hudba, tanec a zpěv v podání dětských krojovaných muzikantů a tanečníků – 
tak vypadalo folklórní odpoledne v Milešovicích.  
Na programu bylo 
společné vystoupení 
Milešováčku a 
dětského hudebního 
souboru Jamírek 
z Újezdu u Brna. 
Mladí muzikanti 
z Jamírku, vedení paní 
Vilmou Novotnou, hráli 
na housle, violoncello, 
klarinet, cimbál, také 
zpívali a doprovodili 
některá taneční 
vystoupení 
Milešováčku. Už svoji první písní „Na tých panských lukách“ rozezvučel Jamírek celý 
sál a potlesk sklidil i při dalších skladbách.  
Mladší Milešováček předvedl pásmo „Až se louka zazelená“ a také několik tanců na 
směs lidových písní, mezi kterými nechyběla skočná či společný verbuňk. Starší 
Milešováček zatančil Slovenskou besedu a dále pak seznámil diváky s tanci 
slováckého Dolňácka – boršické a kyjovské skočné. 
Společně si všechny děti zatančily i zazpívaly písničku Lístečku z Javora a na závěr 
zatančily lidový tanec Šotyška patřící do brněnské oblasti. 
Folklorní odpoledne zpestřil Jakub Kunderka, který publikum pobavil nejedním vtipem. 
Celý program slovem provázely Martina Hroudná a Lucka Hanáková. A protože 
vystoupení připadlo na Hromnice, děvčata připomněla také křesťanský původ a tradici 
tohoto data i některá pořekadla. K letošním 
Hromnicím by se mohlo hodit třeba: „Na 
Hromnice kalužky, budou jabka i hrušky“ 
nebo „ Když na Hromnice ze st řech teče, 
zima dlouho se povle če“ .(letos se nám ta 
zima skutečně nějak dlouho vleče). 

Vynášení Moreny – 17.3.2013 
Na Smrtnou neděli se děti z Milešováčku 
vydaly zahnat zimu. Letos v bundách a 
v čepicích, protože i když svítilo sluníčko, 
tak studeně foukalo a zima zatím ne a ne 
zmizet. Za zpěvu písničky „Nesem, nesem 
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Mařenu, na oleji smaženú…“ vynesly děti symbol zimy Morenu za vesnici a vhodily do 
ještě místy zmrzlého Milešovického potoka. Poté si každý přivázal svou mašličku 
s vyfouknutým vajíčkem na rašící větvičku – „létečko“. S písničkou „Nové létečko 
neseme, buďte babičky veselé…“ se všichni vrátili do vsi a přinesli tak s sebou 
požehnání jara. 
V sále pak byla připravena výstavka velikonočních dekorací a prací dětí ze základní i 
mateřské školy. Malí i velcí měli možnost zapojit se do jarního tvoření, které připravila 
škola spolu s kulturní komisí. 

Milešová ček – nové ob čanské sdružení 
Dětský folklorní soubor Milešováček se stal 12.12.2012 registrovaným občanským 
sdružením, pod identifikačním číslem IČO 01286307. 
Ve výboru jsou Jana Jeřábková (vedoucí), Renata Rodrová (zástupce vedoucího), 
Sabina Jelínková (administrátor), Vladimíra Stejskalová (pokladník a zástupce rodičů 
starších dětí) a Iveta Svobodová (zástupce rodičů mladších dětí). V revizní komisi jsou 
Michaela Hroudná a Monika Postbieglová. 
Milešováček má svoje webové stránky - http://milesovacek.webnode.cz/.  

Monika Postbieglová 

Křížem krážem 
 

Patchwork 
V sobotu 9.2.2013 se uskutečnilo ve školní jídelně další patchworkové šití. Tentokrát 
jsme se chtěly naučit techniku šití přes papír. Skoro jsme se bály, že jsme si troufly na 
složitou věc, ale opět nás to naše „školitelka“ Hanka Dolejší všechno naučila. Byla to 
pěkně strávená sobota v dobrém kolektivu. 

Renata Rodrová 

Dětský tábor Me čová  
Druhou sobotu v srpnu 2013 odjíždíme opět do Moravskoslezských Beskyd, kde 
budou děti z Milešovic a okolí trávit týden plný her a dobrodružství v malebné přírodě 
zalesněných hor. Ubytování je zajištěno v horské chatě Mečová. O děti se starají 
odpovědní vedoucí a celá  početná rodina Mikesků (majitelů a organizátorů), kteří 
výborně vaří a připravují skvělé podmínky pro příjemný pobyt.  
Více informací můžete najít v nabídkovém letáku vyvěšeném v prodejně potravin.  

Za organizátory Jarka Krahulová  

Jógový víkend 
V termínu 27.–29.9.2013 pořádají cvičenky Jógy z Milešovic a okolí, již 2. ročník 
relaxačního víkendu v Luhačovicích hotelu Adamantino. Po loňské listopadové 
zkušenosti, kdy počasí bylo nádherné, jako na objednávku, se všechny cvičenky 
přihlásily už nyní.  

Za kolektiv Jarka Krahulová 
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Oblastní charita Hodonín - Centrum denních služeb  
Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slavkově u Brna Centrum denních služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením (od 27 let věku), kteří vzhledem ke svému 
věku nebo zdravotnímu stavu ztrácí svoji soběstačnost. Takové osoby nemohou být 
samy doma a jsou odkázány na pomoc někoho druhého. Centrum denních služeb se 
snaží takovým rodinám pomoci v tom, aby jejich blízký mohl co nejdéle zůstat doma 
ve svém přirozeném prostředí a nemusel se stěhovat do domova, ústavu, LDN či 
podobného zařízení. A zároveň, aby osoba pečující měla dostatek času sama na 
sebe, na svoje zaměstnání, povinnosti, domácnost, koníčky, rodinu. 

Ke každému uživateli je přistupováno individuálně, což umožňuje prožít jejich čas s pocitem 
potřebnosti, podporuje to setkávání s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Centrum nabízí 
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
(canisterapie, muzikoterapie, výroba drobných předmětů, cvičení těla, jemné motoriky, paměti apod.). 
Každý uživatel si může vybrat, zda bude docházet pětkrát týdně na osm hodin denně, jednou týdně 
na pár hodin nebo úplně jinak. Centrum svým uživatelům také nabízí svozové auto – pokud je 
potřeba, je možné uživatele vyzvednout u něj doma, pomoci připravit jej na cestu a později ho zase 
domů vrátit, doprovodit ho na nákup, k lékaři a podobně.  
Centrum denních služeb sídlí v přízemí městské budovy Domu s pečovatelskou službou, Polní 1444 
a přístup do něj je zcela bezbariérový. V případě zájmu o tuto službu je možné domluvit se na 
individuální prohlídce prostor Centra a před uzavřením smlouvy o poskytování služeb nabízíme jednu 
až tři návštěvy zdarma, aby si zájemci mohli nezávazně vyzkoušet, zda by jim tato služba 
vyhovovala. Vedoucí Centra denních služeb Slavkov u Brna je možné kontaktovat telefonicky na 
čísle 734 435 125 nebo emailem na cds.slavkov@charita.cz. Více informací na 
www.hodonin.charita.cz. 
Přejeme si, aby každý člověk mohl prožívat svoje dny s pocitem naplnění a aby se i přes těžkosti, 
které mu způsobuje jeho věk či zdravotní stav, mohl na něco těšit. 

Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS. 

(vedoucí – sociální pracovnice) 

Poděkování  
 
 
 

Již potřinácté vyšli do ulic a měst koledníci Tříkrálové sbírky, aby popřáli 
nový rok a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky na pomoc 

těm, kteří si sami pomoci nemohou, nebo neumějí. 
Koledování proběhlo 5.1.2013. 

V obci MILEŠOVICE t říkráloví koledníci vykoledovali 15 111 K č. 
Oblastní charita Hodonín děkuje dárcům a koledníkům a vůbec všem, kdo 

Tříkrálovou sbírku podporují. 
 
 
 
 
 
 



Milešovický zpravodaj 
 

strana: 17 

Ropa a zemní plyn v Bošovicích 
Minule jsem zde psal o vrtné věži mezi Těšanami a Bošovicemi. Tak mě zajímalo, jak 
to vypadá dnes. Je dovrtáno. Místo věže se zde dnes kolíbe „kozlík“, to tedy znamená, 
že se podařilo najít ropu, která se zde nyní zkušebně těží. Kromě toho sousedící vrty 
jsou ukončeny typickým „křížem“, tedy narazily na zemní plyn.   Standa Postbiegl 

 

 
Těžba ropy na k.ú Bošovice poblíž Šinkvického dvora (13.03.2013) 

Lípa v Milešovicích  
Lípa je naším národním stromem a symbolickým stromem Slovanů. Lípa malolistá na 
rozcestí u Jaklového je pravděpodobně nejstarším stromem v naší obci. Letos v lednu 

fa Lespor prováděla odstranění podrostů a 
odřezání proschlých větví. Při té příležitosti 
jsem ji nafotila a snažila se o ní zjistit co nejvíce 
dostupných informací. Pokud si ji prohlédnete 
zblízka, najdete na ní cedulku strom chráněný 
státem, ale tento status v současné době 
neplatí. Měřila jsem její obvod ve výšce 130 cm, 
který je 328 cm, pro srovnání uvádím údaj z 
roku 1972, který je 312 cm v téže výšce. 
(Největší lípa v ČR podle obvodu kmene je 
Vejvodova lípa v Pastvinách, Ústí nad Orlicí 
s 1252 cm). Stále "pátrám - ověřuji" byla-li 
opravdu "naše" lípa vysázena na místě kde byly 
soustředěny nalezené ostatky vojáků z bitvy u 
Slavkova z roku 1805. Měla by nebo má 
úctyhodných 208 let a je naším nejstarším 
stromem v obci, svým umístěním na rozcestí 
vás vítá doma (roku 1805 tam žádný domek dle 
nejstarších map nestál). 

Eva Gargošová  
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Pozvánka místní ak ční skupiny „Za humnama“ 
 
Vážení spoluobčané, 
zajímáte se o dění ve Vaší obci, ve Vašem regionu? Není 
Vám lhostejné, co s Vaší obcí, Vašim regionem bude v 
následujících letech?  
Máte nápady, jak život v regionu zlepšit? 
Přijďte nám to říci! 
Místní akční skupina (MAS) Za humnama pořádá 21. května 2013 v 17.00 hodin v 
sále hospody U Mark ů v Otnicích diskusní stůl pro všechny obyvatele obcí Otnice, 
Lovčičky, Milešovice a Bošovice. 
MAS Za humnama je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2006 a postupně se jeho území 
rozrostlo na území DSO Ždánický les a Politaví, Mikroregionu Roketnice, svazek obcí Mohyla míru a 
Mikroregion Cézava. MAS tvoří 43 venkovských obcí, kde žije 52 tisíc obyvatel. Z celkového počtu 43 
členů je 19 neziskových organizací, 7 podnikatelů a 9 aktivních občanů. Členská struktura je 
otevřená a každý aktivní subjekt má možnost stát se novým členem. 
Cílem místních akčních skupin je podpora svého regionu prostřednictvím různých dotovaných 
projektů. Hlavním zdrojem financí jsou dotace získáváné metodou LEADER, založené na přístupu 
„zdola nahoru“ - o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a 
potřeby. V uplynulém operačním období (2007-2013) bylo podpořeno 112 MAS po celé republice, 
které do svých regionů rozdělily 4,5 mld. Kč. 
Aby MAS Za humnama byla v příštím operačním období 2014-2020 úspěšná, musí v letošním roce 
zahájit práce na nové Integrované strategii území, která je nezbytnou podmínkou pro účast v 
programu LEADER. 

Zapojte se do přípravy rozvojové strategie svého regionu a přijďte říct svůj názor! 
Na setkání se těší 
Jaromír Konečný      Hana Tomanová 
starosta Obce Křenovice     manažerka 
a předseda OS MAS Za humnama   OS MAS Za humnama 
predseda@zahumnama.cz    manazer@zahumnama.cz 

www.zahumnama.cz 
 

Copak je to za zví ře? 

  
Na Milešovickém potoce začala pilně pracovat na stavbě hnízda ondatra pižmová. Ona ale do 
Evropy vlastně nepatří, dostala se sem ze Severní Ameriky a jak je vidět, daří se jí i přímo u nás. 
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Osvobození 
Blíží se výročí ukončení druhé světové války a také přechodu fronty přes naši obec. O 
naši obec se bojovalo, jak je vidět z následujícího popisu průběhu bojů (viz Milešovice, 
brožura vydaná k příležitosti setkání rodáků, červen 2012). Uvítám doplnění popisu o 
osobní či přenesené zážitky pamětníků, fotografie, aj. aby se mohl dát dohromady 
plastický obraz tehdejší doby. Rád bych tyto shromážděné vzpomínky a informace 
uvedl ve zpravodaji v roce 2015, tedy v roce 70. výročí ukončení bojů a osvobození 
naší obce.  

Standa Postbiegl 

Osvobození Milešovic probíhalo poměrně dramaticky. 
16. dubna se v obci ubytovala ustupující německá armáda (a později též oddíl 
Maďarů); vojáci obsadili téměř všechny domy. O tři dny později Němci pokračovali v 
ústupu, další projíždějící oddíly však přinutily domácí obyvatelstvo kopat zákopy a 
spravovat silnice. 24. dubna po celodenních bojích Němci v podvečer definitivně 
opustili Milešovice; téměř současně se na Horním konci „Ve zmolách“ objevili první 
vojáci Rudé armády. O den později se pak rudoarmějci na více jak týden ubytovali v 
obci. Osvobození Milešovic si vyžádalo život devíti sovětských vojáků, kteří byli 
pohřbeni v parku před školní budovou. Několik desítek mrtvých Němců bylo 
pochováno v polích na místech, kde padli. Po odchodu sovětského vojska se v 
Milešovicích ještě ubytovali i příslušníci rumunské armády. 
 
 
 
MALÝ KOUSEK MORAV ĚNKY 
 
Malý kousek Moravěnky, samá dolinečka 
V tom kousku země naší leží dědinečka. 
Dědinka jak obrázek, domky malované, 
Pěkně k sobě přitisknuté, jako poskládané. 
 
Tiskli je a poskládali naši milí předkové, 
Barevně je malovali, dle možností skládali. 
Proto naší dědinečku mějme stále rádi 
Přežívá již staletí a jsme tomu rádi. 
 
Mámy naše, otcové, skromně si tu žili, 
Aby naši krásnou vísku pro nás uchránili. 
Zato si jich generací ještě dlouho važme 
A zpestřením prostředí stále si ji krášleme. 

 
 
Každá kytka v zahrádce potěší nám srdíčka, 
Kdo se kouká kolem sebe, napadne ho písnička. 
Morava je krásná zem, jak se v písni zpívá, 
Za srdíčko chytí nás, vlastenec to vnímá. 
 
Vesele si zazpívejme, spolu povídejme, 
Jak již někdo dávno psal, rádi se tu mějme. 
Potom se nám bude pěkně v obci žíti, 
Obec nám rozkvete jak v zahrádce kvítí. 
 
Od staletí jedenáct předkové tu žili, 
Abychom mi zústavší spokojeni byli. 
Proto naši dědinečku všichni ohlídejte, 
K sobě vlídní usměvaví, tak se k sobě mějte. 

Karel Tůma (první sloka Lenka Černá) 
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Dětský koutek 
    

O štěňátku, které se chtělo ztratitO štěňátku, které se chtělo ztratitO štěňátku, které se chtělo ztratitO štěňátku, které se chtělo ztratit 

Autor: Alena Freibergová 

Když se vydáte po silnici od Líné Lhoty, odbočte před Dobruškou doprava a přejděte po lávce přes 
potůček Hopsahejsek. Pěšinkou mezi poli pořád k lesu a na rozcestníku se dejte k Sojčímu údolí. 
Tam najdete statek pantáty Bumbrlíčka. 
Hospodářství je to jako každé jiné. Pečlivě obdělaná pole, dvorek plný drůbeže, stodola, chlév, 
spousty zvířat… 
Každé jaro se líhnou kuřátka, housátka i malé kačenky, rodí se králíčci, po stodole se batolí 
koťátka… 
Tohle jaro se však narodilo i jedno moc nezbedné štěňátko. Jen se trošku rozkoukalo, začalo 
prozkoumávat okolí. Ne ale jako ostatní štěňátka s kamarády, nebo psí maminkou. Začalo vyrážet 
samo. Pokaždé se někde schovalo a čekalo, až ho začnou hledat. A tak se stávalo, že všichni zvířecí 
obyvatelé statku běhali po všech odlehlých částech hospodářství pantáty Bumbrlíčka, prohledávali 
tmavé kouty a štěňátko hledali. Psí maminka pokaždé div neumřela strachy. A ten nezvedený psík 
byl schovaný hned pod převráceným košíkem, hned za neckami a náramně se bavil, jak se o něj 
všichni bojí. Postupem času ho však hledalo stále méně a méně zvířátek a nakonec se o něj přestali 
starat úplně. 
Jednoho dne se štěňátko opět vypravilo na další ze svých výletů. Hopkalo po dvoře, pozlobilo 
kuřátka, která soustředěně sezobávala zrníčko za zrníčkem, chvíli válelo sudy v suché trávě vedle 
hromady dřeva na topení a pak najednou – šup! Zaběhlo za stodolu. Tam se přikrčilo, vykukovalo 
z poza rohu a čekalo, až ho zase začnou všichni hledat. 
Čekalo a čekalo, ale na statku byl klid. Nikdo nepobíhal, nikdo nehledal, nikdo nevolal. Všichni 
odpočívali ve stínu, nebo se vyhřívali na odpoledním slunci a o štěňátko se nikdo nestaral.  
„No tohle?!“ Zlobilo se štěňátko. „Jak to, že už maminka nepláče? A proč strýček kohout nekokrhá na 
poplach?!“ 
Štěňátko chvíli přemýšlelo: „Musím ještě chvilku počkat, však oni si brzy všimnou, že tam nejsem.“  
A čekalo. Aby si ukrátilo dlouhou chvíli, snažilo se v trávě chytit lučního koníka. Pak si všimlo, že má 
u plotu krtek hromádku a rozhodlo se mu ji rozhrabat. Když bylo vše, jak se patří rozhrabáno, 
otřepalo si hlínu z kožíšku, vyběhlo z vrátek pěšinkou a honilo motýly. A motýlků bylo stále víc a víc a 
poletovali pořád dál a dál a štěňátko, zabrané do hry si vůbec nevšimlo, že se s každým skokem 
vzdaluje od statku pantáty Bumrlíčka. 
Když se konečně unavilo, sedlo si na bobek a rozhlédlo se. Sedělo uprostřed úplně cizí louky.  
„Kde to jsem? Tady to neznám! Ty obrovské stromy se na mě mračí a tady to křoví je taky moc velké 
a určitě moc nebezpečné a bude mi chtít těmi trny potrhat kožíšek a mám hlad!“ 
Najednou v nedaleké vesnici začali zvonit klekání a to už bylo na štěňátko moc a dalo se do pláče. 
Konečně si uvědomilo, že se ztratilo. A tentokrát doopravdy! 
„Mááámíííí!!!!! Mááámíííí!!!!!!!!!!.........“ 
„Co tady křičíš? Kdo to má poslouchat?“ Z křoví, u kterého nešťastné štěňátko sedělo, vylezl 
rozmrzelý starý myšák. Štěňátko si leknutím poposedlo, chvíli jen tak popotahovalo, ale pak se znovu 
rozplakalo. 
„Když já jsem se ztratilooooo!!! A chci domů za maminkoooou!!! Máááámíííí!!!!!!“ 
„Přestaň s tím kvílením!“ Myšák si oběma tlapkami zacpával uši. „Copak ty nevíš, kde bydlíš?“  
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„Vím, s maminkoooou!“ A znova pláč. 
„Nech toho! Já vím, že takový mrně jako ty bydlí s maminkou, ale kde ta tvoje maminka bydlí? To 
víš?“ 
Štěňátko se trošku uklidnilo a zamyslelo se. 
„Já myslím, že na statku pantáty Bumbrlíčka.“ 
Myšák na štěňátko chvíli koukal a pak se začal smát, až se za bříško popadal. A smál se tak, že ani 
nemohl mluvit. Když už ho od smíchu všechno bolelo, kouknul na zmatené štěňátko a povídá: „ty jsi 
ale truhlík, viď? Pojď se na něco podívat.“ 
Štěňátko pomaličku následovalo myšáka. Ušli sotva pár krůčků a jakmile vykoukli za křovím, uvidělo 
štěňátko rodný statek v celé kráse.  
„Ale vždyť já jsem doma!“ 
„No to jsi,“ myšák jemně šťouch štěňátko do čumáčku „tak utíkej. A dávej na sebe pozor!“ 
„Děkuju, strýčkůůůůů!“ Štěňátko se rozběhlo rovnou ke statku. Když celé udýchané přiběhlo na 
dvorek, honem se přitulilo k mamince a už nikdy se nechtělo ztratit. 
 

Křížovka s tajenkou 

 

1. ptačí kabátek 

2. bydlí na Severním pólu a staví 
iglů 

3. dvě kola velké, dvě malé a 
pracuje na poli 

4. malý čertík 

5. hromádka hlíny, vyhrabaná 
malým černým zvířátkem 

6. sladké rohlíky s mákem 

7. zvířecí nosík 

 
 
Na pasece roste klíč,  
 
říkají mu …………………. 
(viz tajenka) 

Vytvořila: Alena Freibergová 

Housenku nakreslil: Zdenek Šmora 
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Slovo redakce  
Milí čtenáři, 
Toto je celkově již desáté číslo zpravodaje vydávané v této podobě, a tak bychom se 
rádi na chvíli zastavili a připomněli, proč a jak časopis vzniká. 
Zpravodaj představuje jakousi mozaikou o dění u nás v obci. Přináší zprávy a sdělení 
z obecního úřadu, představuje činnost jednotlivých sdružení a institucí, informuje o 
akcích, které v uplynulé době proběhly nebo se chystají. Do závěrečných kapitol pak 
zařazujeme zajímavosti a krátká sdělení. Zpravodaj vzniká jen díky širokému zapojení 
ochotných občanů, kteří dodávají jednotlivé články, podklady, náměty a fotografie. 
Děkujeme proto všem, kteří se na tvorbě zpravodaje podílejí. 
A co je ve zpravodaji nového? Redakční radu posiluje Alena Freibergová, která již od 
minulého čísla připravuje „Dětský koutek“ s příspěvky z vlastní tvorby. Dalšími 
možnými rubrikami by do budoucna mohly být např. „farní okénko“, „zahradnické 
okénko“, „meteorologické zajímavosti“ apod. V tomto směru přivítáme jakékoliv nápady 
a chuť se k nám připojit. 
Novinkou je také možnost uveřejnění reklamy v tištěném zpravodaji, o kterou již dříve 
někteří projevili zájem. Podmínky reklamy schválilo zastupitelstvo obce dne 18.2.2013. 
Chtěli bychom, aby zpravodaj vyhovoval Vám, čtenářům. Máte-li nějaké nápady a 
připomínky, co doplnit či ubrat, jak časopis upravit, zkrátit či rozšířit, neváhejte a 
napište nám. Pokud si nepřejete časopis dostávat, prosím, dejte vědět. Těšíme se na 
všechny Vaše příspěvky a postřehy. 

Krásné jaro a klidné velikonoční svátky přeje 
Redakce 

Reklama v Milešovickém zpravodaji 
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání č.2/2013 možnost tištěné inzerce 
(reklamy) v Milešovickém zpravodaji. Jedná se o placenou reklamu, kdy za uvedení 
reklamy ve Zpravodaji bude dle rozměru reklamy vybráno v hotovosti, či fakturováno:  
Formát A5 (celá strana): 500,-Kč 
Formát A6 (½ strany):   300,-Kč 
Formát A7 (¼ strany):   200,-Kč 
Formát A8 (1/8 strany): 100,-Kč 
Zveřejnění reklamy bude provedeno v nejbližším čísle po zaplacení. 
Zpracováváme následující formáty: DOC, DOCX (MS WORD), PDF, RTF, TIFF, JPEG. Obrazové podklady musí mít 
rozlišení nejméně 300 dpi. Inzerát můžete dodat hotový, případně Vám ho sestavíme z Vámi dodaných podkladů. 

 

Vydavatel: obec Milešovice 
Vyšlo: 26.3.2013, Náklad: 225 ks 
Redakce: S. Postbiegl, M. Postbieglová, A. Freibergová 
Kontakt: zpravodaj@milesovice.cz 
Tisk zajišťuje fa Abamo s.r.o., Michal Rodr 
Barevná verze zpravodaje je dostupná na http://www.milesovice.cz/ 
Další číslo vyjde v červnu 2013, příspěvky prosíme do 10.6.2013. 
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Folklórní odpoledne 

 
Vynášení Moreny 
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Ostatky 

 
Silvestrovský výšlap 

 
Dámy patchworkářky a jejich výrobky 


