
 Milešovický zpravodaj č.1/2014 
březen 

 

Toto číslo vyšlo: 04.04.2014 

 

 

Kalendář nejbližších akcí 
Datum Akce Pořadatel 

06.04. Vynášení Moreny a jarní vyrábění Milešováček, KK 
11.04. Úklid Milešovic   
12.04. Úklid příkopů podél silnic kolem obce   
19.04. Sběr železného šrotu Sokol 
Duben Schůze ohledně výstavby kanalizace a ČOV Obec 

30.04. Pálení čarodějnic Kulturní komise 

14.05. Vystoupení dětí ke dni matek ZŠ a MŠ 

23.- 24.05. VOLBY do Evropského parlamentu  

24.05. 9. babské hody Milešovické ženy 

14.06. Závody mladých hasičů – O pohár starosty Milešovic SDH 

27.06. Country posezení se Savanou SDH 
změna termínů vyhrazena 

Jaro v Milešovicích 
Vzpomínáte?  

Netradiční sněhové velikonoční 
dekorace vytvořily na Velikonočním 
pondělí 1.4.2013 K. Machová, 
J. Krahulová a R. Rodrová s dětmi. 

A letos, přesně po roce ve stejný 
den již u nás kvetly třešně… 
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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.1/2014, konané dne 13.1.2013 
ad3) Byl podrobně projednáván návrh rozpočtu obce po jednotlivých položkách tak, 
aby se předpokládané výdaje rovnaly příjmům. Velkou neznámou byl zejména odhad 
rozsahu dotace na stavbu kanalizace a čističky a náklady na tuto akci (cca 48 miliónů 
Kč). Návrhy výdajů v jednotlivých položkách se berou jako maximální, předpokládáme, 
že navržené výdaje nebudou v plném rozsahu vyčerpány.  
ad5) ZO projednalo výši jednotlivých obecních poplatků na rok 2014. Výše poplatků se 
nemění, pouze u poplatku za hlášení (prodej, ostatní) se upravuje na 20,-Kč/hlášení s 
okamžitou platností. 
ad6)  Starosta jmenoval komisi pro účast na výběrovém řízení dodavatele výstavby 
kanalizace a ČOV v obci ve složení: M. Polanský, Ing. B. Tišer, Ing. S. Postbiegl, 
P. Hradský. 
ad8) ZO projednalo spolufinancování sociálních služeb správního obvodu ORP 
Slavkov u Brna v roce 2014 v celkové výši 14.256,-Kč. 
ad9)  ZO projednalo návrh na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a 
inženýrskou činnost pro stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Milešovice“ a dle 
přiložených nabídek ZO schválilo nabídku Ing. B. Tišera a pověřilo starostu k podpisu 
smlouvy. 
ad Různé e) mj. ZO bere na vědomí Rozhodnutí o souhlasu s vyčištěním koryta 
vodního toku Milešovický potok a odstranění náletových dřevin na pozemku p.č.1277/2 
(tj. část koryta a břehů Milešovického potoka od Kobeřic směrem k Šaraticím). 

Zasedání ZO č.2/2014, konané dne 3.2.2013 v zasedací místnosti O Ú 

Zasedání se kromě zastupitelů účastnila pouze 1 občanka. 

ad3) ZO projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2014, který je schodkový. Zapojením 
financování se stává rozpočtem vyrovnaným. Proti návrhu projednaném na 
zastupitelstvu 1/2014 se v příjmech výdajích vypustily položky týkající se dotací a 
výdajů na kanalizaci a čističku odpadních vod, ty budou až dle skutečných částek 
doplněny do rozpočtu rozpočtovým opatřením. 

Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný – příjmy i výdaje celkem: 8 619 500,00 Kč 

Nejvýznamnějšími položkami na straně příjmů jsou: 

⋅ daně (nejvíce z DPH, z příjmů právnických osob a fyzickým osob), v rozpočtu je 
předpokládán nárůst příjmu proti loňsku z 5 269 000 na 6 140 000,- Kč 

⋅ poplatky občanů (nejvíce za odpad, obdobně jako loni 324 000,-Kč) celkem 
426 000,- Kč, 
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⋅ dotace celkem 211 100,-Kč (bez výstavby kanalizace a čističky odp. vod),  
⋅ ostatní příjmy (nejvíce pronájem nemovitostí 250 000,- Kč, odvádění odpadních 

vod  75 000,- Kč, pronájem pozemků aj.) celkem 589 100,- Kč. 

Nejvýznamnějšími položkami na straně výdajů jsou: 

⋅ Odvádění a čištění odpadních vod 2 563 300,- Kč (toto je částka bez nákladů na 
výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod) 

⋅ Provoz a investice v ZŠ a MŠ (zejm. rekonstrukce v MŠ), celkem 1 195 200,- Kč  
⋅ Činnost místní správy, celkem 1 354 200,- Kč 
⋅ Zastupitelstva obcí 994 700.- Kč 
⋅ Komunální služby, celkem 475 300,- Kč 
⋅ Splátka úvěru, celkem 474 000,- Kč 
⋅ Svoz odpadů, celkem 380 000,- Kč 
⋅ Veřejné osvětlení, celkem 194 000,- Kč 
⋅ A další 
 (Pro zájemce doplňuji, že kompletní rozpočet je uveden na www stránkách obce). 

Jednotlivým organizacím byly schváleny částky: 
příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Milešovice   748.035,-Kč 
příspěvek na dětský folklórní soubor Milešováček    10.000,-Kč 
příspěvek na provoz mladých hasičů      60.000,-Kč 
příspěvek na podporu TJ Sokol Milešovice     46.000,-Kč 

Návrh rozpočtu se po výše uvedené úpravě stává rozpočtem schváleným.  

ad12) ZO bylo informováno o novém složení zásahové jednotky SDH (složení si lze 
přečíst na straně 12).  

ad13) ZO projednalo výsledek výběrového řízení na technický dozor projektu 
„Výstavba kanalizace a ČOV Milešovice“. Nejnižší nabídku podala firma LAVI 
ENGINEERING s.r.o. Hovorčovice v celkové částce 800.000,- Kč bez DPH. 

ad14a) ZO bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Milešovice o konání zápisu do 1. 
třídy. K zápisu se dostavilo 6 předškolních dětí a všechny byly řádně zapsány k 
docházce do ZŠ Milešovice. 

ad14b) ZO bere na vědomí děkovný dopis Domova pro postižené děti Otnice – LILA 
za finanční dar, který byl vybrán při dni otevřených dveří v knihovně v Milešovicích v 
celkové částce 6.000,-Kč. 

V diskuzi starosta informoval o konání Lidových misií v Milešovicích v období od 23. 3. 
až 29. 3. 2014 a probíraly se možnosti umístění památečního kříže v obci. Z různých 
návrhů se členové zastupitelstva nejvíce přiklonili k umístění u kapličky. 

Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č.3/2014, konané dne 3.3.2014 
ad4) Schválení dodavatele na výstavbu kanalizace a ČOV,  ZO projednalo výsledek 
výběrového řízení na dodavatele výstavby kanalizace a ČOV v obci Milešovice. 
Vítěznou firmou je TRASKO a. s., Vyškov. (Podrobněji k výběrovému řízení viz dále). 
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ad6) Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2013 – skončilo s kladným 
výsledkem ve výši 100 962,68 Kč. ZO projednalo rozdělení této částky do fondu 
rezervního ve výši 60 962,68 Kč a do fondu odměn ve výši 40.000,- Kč. 
ad7) Rozpočtové opatření č. 1/2014 - ZO projednalo platbu za přenosné schody 
k pódiu. 
ad8) Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Milešovice za rok 2013 byla dodána Policií 
ČR. Podrobnosti viz dále. 
ad9) ZO projednalo smlouvu a obchodní podmínky s vítězem výběrového řízení 
dodavatele výstavby kanalizace a ČOV v obci Milešovice – firmou TRASKO a. s. ZO 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
ad10) ZO na základě výsledků elektronické aukce na dodávku elektřiny pro obec 
pověřila starostu k podpisu s firmou s nejlepší nabídkou - Amper Market, a.s. 
ad11) Na základě společného postupu obcí v Politaví budou i v naší obci umisťovány 
nové cedule na zastávkách autobusu s názvem obce. ZO projednalo smlouvu 
s dodavatelem, firmou LIKA. 
ad12) ZO projednalo pojistnou smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s., 
týkající se pojištění obecního úřadu a zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů. 
ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
ad14a) ZO bere na vědomí Oznámení o pokračování územního řízení výstavby 
nového chodníku k hřišti.  

Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č.4/2014, konané dne 31.3.2014 
Ad3) ZO projednalo smlouvu s firmou Revenge o umístění speciálního kontejneru na 
sběr oděvů, textilu a obuvi. Kontejner bude umístěn u obchodu. 
Ad4) Byla projednána dotační smlouva s Krajským úřadem na dofinancování výstavby 
kanalizace a ČOV, předpokládá se získání dotace přes 2,5 milionu Kč. 
Ad8) Byla projednána a odsouhlasena nabídka úvěru Komerční banky (z 4 oslovených 
bank) ve výši cca 7 miliónů, se splatností do konce roku 2025. Tímto úvěrem bude 
zajištěno, že na financování prací, na které se již nepodaří získat dotační peníze, bude 
dostatek prostředků a nebudou tak ovlivněny další aktivity obce. 
Ad10) Bylo zahájeno stavební řízení na stavbu mostku přes Milešovický potok. 

Sdělení obecního ú řadu 
Nejbližší termíny jednání zastupitelstva obce 

05. 05. 2014 v zasedací místnosti OÚ v 18.30 hod. 
02. 06. 2014 v kanceláři starosty v 18.00 hod. 

Pálení rostlinných zbytk ů  
Jarní úklidové práce bývají spojeny s pálením rostlinných zbytků. Doporučujeme tyto 
odpady místo pálení odnést do biopopelnic nebo odvézt do kontejneru za hospodou. 
Pokud přece jen potřebujete něco spálit, pak vyhláškou určené termíny jsou: 

středa v dob ě od 14.00 do 19.00 hodin 
sobota v dob ě od 09.00 do 15.00 hodin  
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Volby do Evropského parlamentu 
Volební místnost bude v budově OÚ, termíny: 23. května, pátek 14:00 – 22:00 

24. května, sobota 8:00 – 14:00 

Bezpečnostní situace v obci za rok 2013 
Ze zprávy o bezpečnostní situaci v obci Milešovice, která byla doručena policií ČR, 
obvodní oddělení Slavkov u Brna: 

- proti roku 2012 došlo v naší obci k nárůstu trestné činnosti, 
-  za rok 2013 bylo na katastru obce spácháno 5 trestných činů (4x krádež, 

vloupání, 1x užívání cizí věci) a 7 přestupků (z toho 5 přestupků v dopravě), 
- v obci nedochází k narušování veřejného pořádku ani v době pořádání 

společenských akcí, 
- celkovou bezpečnostní situace v obci lze hodnotit kladně. 

S ohledem na opakující se trestnou činnost na území obvodního oddělení Slavkov 
(237 trestných činů a 275 přestupků) se občanům velmi doporučuje chránit majetek, 
(zamykání aut, chránění staveb domů aj.). Nebezpečné je pouštět do domu neznámé 
osoby, které se prokazují jako různí pracovníci pojišťoven, bankovních domů apod.  
Vzrůstá i trestná činnost prostřednictvím internetu, doporučuje se objednávat zboží jen 
u ověřených internetových obchodů. 
Obci se trestná činnost ani letos nevyhýbá, zloději se vloupali do našeho obchodu. 

Výběrové řízení na dodavatele kanalizace a ČOV v obci Milešovice 
Zřejmě víte, že naše obec, spolu s dalšími, loni uspěla s žádostí o dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí (SFŽP) na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod. 
Tato dotace by měla pokrýt cca 90% nákladů. Příslib dotace znamenal pro obec 
urychlené pokračování v přípravě projektu, aby bylo možné zahájit výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Toto pro naši obec zajišťovala firma Enviagentura Trunda. 
Svou nabídku na budování kanalizace v naší obci podalo 18 firem. Protože všechny 
nabídky musí odpovídat projektu a požadavkům SFŽP, tak jediným kritériem 
výběrového řízení dodavatelské firmy byla nabízená cena. Veřejné otvírání obálek 
s nabídkami, za účasti nabízejících firem a komise složené ze zastupitelů obce, 
proběhla 31.1.2014. Jen pro představu, každá nabídka musí obsahovat řadu 
povinných dokladů, takže se jednalo o „knížky“ přes 4 cm silné. Každá nabídka byla 
otevřena a pracovníkem Agentury vyhledána a přečtena nabízená cena. Hned se tak 
vědělo, která firma co nabízí. A ceny na stejnou práci se dost lišily. Nejvyšší nabídka 
(bez DPH) byla přes 57 miliónů Kč, nejnižší cenu cca 35,9 miliónů Kč nabídla firma 
Trasko a.s. z Vyškova. Agentura v průběhu týdne provedla podrobné prozkoumání 
nabídek, zda splňují požadavky fondu a zda nabídka skutečně předpokládá provedení 
veškerých prací, jak je uvedeno v projektu a potvrdila, že zvítězila firma Trasko. Nyní 
se čeká na odsouhlasení uzavírané smlouvy fondem a bude nutné zaslat do Prahy i 
další požadované doklady. Bude-li papírování probíhat hladce, můžeme již v dubnu 
očekávat zahájení prací (začne se přípravou stavby, vyměřením, výkopové práce 
začnou od budoucí čističky kolem hřiště směrem na Homolu). 

Stanislav Postbiegl 
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Knihovna 
Otevírací doba knihovny zůstává pond ělí, 15.00 až 18.00 hod . 

Den otev řených dve ří a návšt ěva dětského domova LILA 
28.12.2013 proběhl v knihovně den otevřených dveří s výstavkou dětských dílek z Lily. 
Následovala 16. ledna návštěva dětského domova LILA v Otnicích, kde nás paní 
ředitelka provedla celým domovem a měli jsme možnost se s dětmi seznámit. Předali 
jsme hračky, ovoce, koláče i finanční obnos 6 000,- Kč a všem, kteří se na této akci 
podíleli, ještě jednou děkujeme. 

Literárn ě–výtvarná sout ěž „Knihovna je IN“ 
Ve spolupráci se ZŠ Milešovice jsme se zapojili do literárně–výtvarné soutěže 
„Knihovna je IN“, kterou pořádala Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. Děti měly za 
úkol najít v domácí knihovničce co nejvíce dětských knih, sepsat ručně jejich seznam a 
nakreslit ilustraci k jedné z nich. 
V místním kole soutěže se nejlépe umístili a ocenění získali: 

1. místo - Vilém Svoboda, 2. místo - Ester Daňková, 3. místo - Bohdan Tišer 
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Do okresního kola byl z Milešovic nominován Vilém 
Svoboda , který uspěl a z celkem 39 prací vyhrál 1. místo . 
Cenu si slavnostně převzal ve Vyškově 31.března 2014. 
Našemu malému čtenáři blahopřejeme!!!! 

Sbírka ví ček 
Knihovna Milešovice zahájila sbírku víček od PET lahví pro 
nemocnou 4-letou Sofinku z Kuřimi, více informací najdete 
v knihovně nebo na http://www.motylek-sofinka.cz/. Víčka 
můžete nosit v půjčovních dnech každé pondělí od 15 do 18 
hodin. 

Poděkování 
Děkujeme panu Jiřímu Daňkovi za darování většího množství knih do knihovny. 

Eva Gargošová, knihovnice 

 

Kulturní komise – pozvánky 

Velký slet čarodějnicVelký slet čarodějnicVelký slet čarodějnicVelký slet čarodějnic    
Vážené kolegyně, jako každoročně, tak i letos se 

koná dne 30. 4.30. 4.30. 4.30. 4. náš slet. 

Sraz všech krasavic bude vvvv    18.00 hodin18.00 hodin18.00 hodin18.00 hodin. 

Přistávací plocha bude označena bílým křížem na 
cestě ke hřbitovu. 

Protože se jedná o naši mimořádnou slavnostní akci, žádáme vás, abyste se náležitě vyparádily, 
učesaly a  vzaly si koště, pokud možno nové s platným technickým průkazem.    

Oheň i občerstvení je pro nás zajištěno vOheň i občerstvení je pro nás zajištěno vOheň i občerstvení je pro nás zajištěno vOheň i občerstvení je pro nás zajištěno v    areálu za OÚ.areálu za OÚ.areálu za OÚ.areálu za OÚ. 
S pozdravem „Letu zdar“ 

Svaz čarodějnic, Milešovice 
 

Babské hody 
Srdečně Vás zveme na 9. babské hody 

v sobotu 24. kv ětna 2014 od 14.00 hod. 
Čeká nás předávání hodového práva, průvod obcí, 

odpolední program a večerní krojovaná zábava. 
K tanci a poslechu hraje DH Svatobo řáci . 

Občerstvení a tombola zajištěna. 
Zvou stárky a Milešováček 
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Základní škola a Mate řská škola Milešovice 

Školní družina  
Tak nám ta zima-nezima konečně skončila a přišlo krásné slunečné jarní počasí. Po 
měsících strávených ve třídě družiny nebo v tělocvičně (nedalo se sáňkovat ani chodit 
ven, všude bylo bláto) zase můžeme běhat venku a chodit na procházky. Jednoho dne 
jsme se vydali na výlet kolem naší vesnice a těšili se z probouzející se přírody. Děti si 
všímaly poletujícího hmyzu, rašících stromů 
a poslouchaly zpěv ptáků. Největší radost 
však měly z rozkvetlých fialek, neboť mohly 
svým maminkám přinést voňavou kytičku. 
Vraceli jsme se s dobrou náladou a s 
úsměvem na tváři. Inu, jaro dělá s člověkem 
divy… 
 
Na vycházce kolem strání,  
Procházím se jenom tak, 
Slunce hřeje, záda pálí, 
Jarní větřík odevšad. 
 
Náhle vůně kolem sebe, 
Těžko tomu uvěřit,  
Stráň je modrá jako nebe, 
Slovy nelze vyjádřit. 
 
Fialky tak krásně voní, 
Nesou se jak modrý mrak, 
Nad nimi se člověk skloní, 
Nadechnout se jenom tak… 

Dagmar Mynarčíková 

Základní škola  
Škola po řádala 
31.12. - Silvestrovský výšlap okolo Milešovic – přes 50 milešovických i přes nepříliš 
vlídné počasí vyrazilo a společně došlo ke Koberské myslivně, kde na výletníky čekalo 
nečekané občerstvení, 
14.3. - zájezd pro děti i dospělé do Mahenova divadla, představení Ostrov pokladů, 
27.3. - vystoupení žáků hrajících na flétnu pod vedením p. Bajáka, Kobeřice u Brna. 

Škola p řipravuje 
z 1.5. na 2.5. - spaní ve škole 
9.5. - zájezd do Bratislavy (děti zdarma - finance poskytl OÚ za prodej vyměněných 
hliníkových oken) 
14.5. – vystoupení ke Dni matek (v sále OÚ, v 16.00 hod.) 
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od 24.5. do 24.6. - plavecký výcvik v krytém bazénu ve Vyškově 
23.6. - beseda s myslivcem 
25.6. - atletické závody na hřišti 
26.6. - školní výlet: Buchlovice, Modrá, Uherské Hradiště 

Žákovská tvo řivost - tentokrát na téma "První jarní vycházka“ 
Šli jsme se školou na vycházku. Šli jsme k rybníku. Viděli jsme volavky. Akorát, když 
jsme se přiblížili, tak uletěly. Chvilku jsme tam byli. Pak jsme šli zase do školy. Byla 
smůla, že jsme volavky neviděli zblízka. Ale i tak se mi výlet líbil. Byl to hezký výlet, ale 
kdyby jsme viděli volavky zblízka, byl by ještě hezčí.              Ondřej P., 2. ročník 

Byl krásný den. Šli jsme s celou školou na vycházku, aby jsme se šli podívat na 
volavky. Když jsme tam došli, volavky nám uletěly. Paní učitelka je ale stihla vyfotit. 
Potom jsme si šli hrát do lesa a já jsem zvedal velké klacky a ostatní někam lezli. Paní 
učitelka potom řekla, aby jsme šli zpátky do školy.         Michal S., 3. ročník 

Šli jsme se připravit na vycházku. Šli jsme po chodníčku a za chvíli jsme byli na takové 
cestě. Pak jsme došli k rybníku, viděli jsme volavky, které pak odletěly. Mysleli jsme si, 
že přiletí, ale nepřiletěly. Kluci tam všude lítali a lezli na stromy. My holky jsme 
zkoušely být potichu. Paní učitelka pak řekla, že půjdeme zpátky, protože nepřiletí. Jo, 
a viděli jsme mrtvé prase. Viděli jsme i 4 srnky, které tam pobíhaly. Tak jsme šli do 
školy. Já, Žanda a Magda jsme si po cestě zpívaly písničky.         Eliška J., 4. ročník 

Mateřská škola 
V neděli 9.2. se konal v sále maškarní ples pro děti. Kdo se zúčastnil, mohl vidět 
spoustu krásných a netradičních masek. Děti si pod vedením šmoulů zatančily a 
zasoutěžily. 

Po plese hodně dětí onemocnělo, a tak jsme byli nuceni provoz o jarních prázdninách 
uzavřít. Z důvodu malého počtu nahlášených dětí bude provoz uzavřen i o 
velikonočních prázdninách. 
Ve školce jsme vyzkoušeli s dětmi samostatnost při svačinkách - děti nejdříve 
ochutnají pečivo s pomazánkou a pak se samy rozhodnou, zda budou jíst pečivo s 
pomazánkou nebo suché. Starší děti zvládají obsluhu zcela samostatně, mladším 
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pomáháme. Tato činnost se dětem velice líbí. Ke svačinkám mají dostatek zeleniny i 
ovoce. 
V pátek 14. 3. nás navštívilo divadlo Rolničky s pohádkou " Zajíček ve škole". 
6. 5. přijede do MŠ divadlo Sluníčko s pohádkami "Proč si s prasátkem nikdo nechce 
hrát, Kůzlátka a vlk, O velké řepě." 
V květnu budou mít rodiče možnost vyšetřit ortoptistkou u svého dítěte zrak. 

Hana Burišková 

Spolky a sdružení 

Ochutnávka domácích pálenek a tla čenek 
Druhý ročník ochutnávky proběhl 29.3. za spolupráce obce, SDH a Sokol 
Milešovice . K bodování se sešlo 91 vzorků slivoviček (z modrého ovoce), 54 pálenek 
z letního ovoce (hlavně meruňka, hruška, broskev a kalvádos, různé směsi a také 
třeba třešeň a oskeruše). Vzorků bylo tolik, že nakonec na bodování nestačila jen 
sobota 22.3., ale muselo se bodovat ještě v neděli 23.3. Vzorky dodala více než stovka 
pěstitelů z Milešovic a okolních i vzdálenějších obcí.  
Kromě toho se v sobotu ráno bodovalo také 16 vzorků klasické tlačenky a 7 vzorků 
tlačenkových specialit. Za poskytnuté vzorky všem děkujeme. 
Přestože bodování tlačenek skončilo až kolem 11 hodiny, podařilo se dokončit a 
vytisknout sborník s výsledky tak, že byl zájemcům k dispozici už v 14 hodin, kdy do 
sálu začali proudit první koštéři. Už za dvě hodiny bylo vykoštováno až do dna 5 
vzorků pálenek a v sále bylo téměř 200 koštérů. Za další hodinu došlo dalších 10 
vzorků pálenek a když začala hrát cimbálka Donova, v sále bylo na 270 lidí, a ti si 
nejen pochutnávali a klábosili, ale šli si s kapelou zazpívat. Po vylosování bohaté 
tomboly probíhala zábava až do pozdních nočních hodin. 
Dekorovaní z jednotlivých kategorií jsou v následujících tabulkách (kopírováno ze 
Sborníku, vydanému ke koštu) 
Pálenka – letní ovoce 

Pořadí Příjmení Jméno Adresa Ovoce Rok Vzorek Body 

1. Bednařík Leoš Milešovice hruška 2013 39 106 

2. Urban Vlastimil Modřice hruška 2013 6 100 

3. Zachovalová Marie Vážany n. L. broskev + 
mirabelka 2013 30 98,5 

Pálenka – modré  

Pořadí Příjmení Jméno Adresa Ovoce Rok Vzorek Body 

1. Dosoudil Jaroslav Milešovice   2013 11 97 

2. Jakeš Libor Milešovice   2013 12 96,5 

3. Němec Ivan Milešovice   2013 24 96 
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Tlačenka - klasická 

Pořadí Příjmení Jméno Adresa Vzorek Body  

1 
Navrátil 
Rafaj 

Libor st. 
Miroslav 

Milešovice 10 154 

2 Kunderka Tomáš Milešovice 5 136 
3 Šidla Luděk Milešovice 7 133 

Tlačenka - speciál 
Pořadí Příjmení Jméno Adresa  Vzorek  Druh Body  

1 Navrátil Ladislav Lovčičky 7 Zauzená světlá 155 

2 
Oborný 
 Bouška 

Zdeněk 
 Petr 

Milešovice 5 Světlá v hujcu 146 

3 
Navrátil 
Rafaj 

Libor st. 
Miroslav 

Milešovice 6 Z uzeného 
masa 

131 

Myslivecké sdružení Hubert 
Členové MS provedli v sobotu 8.3. čítání zvěře. Stavy srnčí zvěře jsou i v letošním 
roce zvýšené. Naopak stavy drobné zvěře v Milešovicích poklesly na minimální stavy. 
Za takové situace nesmí podle zákona myslivci lovit zajíce. 
V pátek 21.3. se konala výroční členská schůze MS. Členská schůze přijala pana 
Tomáše Kunderku po roční zkušební době za řádného člena MS. 
V loňském roce myslivci splnili plán lovu srnčí zvěře ve výši 65 kusů. Byl uloven jeden 
kolouch a sražen na silnici jeden jelen. Z drobné zvěře pak myslivci ulovili 71 bažantů, 
49 zajíců a jednu kačenu. Bylo uloveno 58 ks zvěře myslivosti škodící, a to 32 lišek, 6 
jezevců, 7 kun a 13 toulavých koček. 
MS přispělo na maškarní plesy v jednotlivých obcích částkou 500 Kč. Honební 
společenstvo finančně podpořilo školy. 
Chovatelská přehlídka trofejí se v letošním roce uskuteční 12.4. na zámku v Bučovicích. 

 Mirek Petlák 
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Sbor dobrovolných hasi čů Milešovice 
Naše zásahové družstvo bylo posíleno o 2 nové členy, Pavla Kopeckého a Honzu 
Floriána. Aktuální složení Zásahového družstva jednotky SDH Milešovice tedy je: 
Velitel: Kachlíř Miloslav ml. 
Řidiči: Matoušek Jaroslav, Novák David, Kachlíř Miloslav ml., Kunderka Jakub, Krejzl 
Karel, Viliš Jaroslav 
Členové: Kunderka Milan, Kunderka Tomáš, Hradský Petr, Partika Marek, Florián 
Marcel, Kopecký Stanislav ml., Kopecký Pavel, Florián Jan 

Ostatky 
Tradiční ostatky proběhly letos v Milešovicích 8.3. Za slunného a teplého počasí se 
sešlo úctyhodných 66 masek a jeden kůň. Nechyběl medvěd s vodičem, cikánský 
povoz, vodníci, kteří snad právě vyšli z místního jezera, farmář se svou ženou, 
Křemílek s Vochomůrkou, řemeslníci různých profesí, tančící roztleskávačky, barevné 
Bonpari vysypané přímo z pytlíku, Šmoulové a všeliké další postavy a postavičky. 
Průvod masek doprovázelo šest muzikantů, čtyři hasiči, kteří zvali na večerní zábavu a 
hromada poletujících a čím dál tím více pomalovaných dětí.  
A to vše probíhalo pod přísným dohledem uniformovaného policisty. 
Večerní zábava se vydařila, kapela Impuls Blučina nejednou roztančila sál, tombola 
byla rozdána a čtyři nové manželské páry byly podle místního zvyku tzv. vyneseny na 
bar, odkud se mohly vrátit pouze s lahví něčeho dobrého pro ženy. 

 A další fotky si můžete prohlédnout na fotomilesovice.zonerama.com 

Mladí hasi či 
V zimním období se naši mladí hasiči účastnili pokračujících soutěží v „Uzlové open 
lize “, a to v Brně – Bohunicích, Kampus (25.1.) a v Bosonohách (15.2.), kde se jim 
opět dařilo. Ti nejlepší (jedno družstvo mladší a dvě družstva starší) se probojovali do 
finálových soutěží v Kovalovicích (8.3.), kde soutěžili v samostatných disciplínách buď 
jako jednotlivci nebo jako členové družstev smíšených z členů různých oddílů. 
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Z Kovalovic se naši mladí hasiči vrátili s celkem osmi medailemi - blahopřejeme! 

 

Souhrnné výsledky našich jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

Místo  a datum 
sout ěže 

Kategorie Umístění našich celkový po čet 
sout ěžících 

mladší: 7. a 16. 29 družstev 
starší: 9., 10., 16. a 18. 33 družstev 

dorost-dvojice: 5. a 7. 23 družstev 

Bohunice - Kampus  
25.1.2014 

dorost-jednotlivci 9., 16., 21. a 23. 28 jednotlivců 

mladší: 6. a 14. 18 družstev 

starší: 2., 7., 11. a 14. 18 družstev 
dorost-dvojice: 4. a 8. 9 družstev 

Bosonohy  
15.2.2014 

dorost-jednotlivci 4., 12., 16. a 17. 19 jednotlivců 

 

Kovalovice  (8.3.2014) – úspěšní medailisté z finálových sout ěží 

Mladší Starší 

Eliška Jeřábková - 2. LS a 3. SD Veronika Mňačková - 1. úvaz 

Iva Nestrojilová - 2. SD Andrea Hanáková - 2. SD 

Aneta Jeřábková - 3. SD Adam Kratochvíl - 2. SD 

 Tereza Bukalová - 3. úvaz 

SD = smíšená družstva, LS = lodní smyčka (jednotlivci), úvaz = úvaz na proudnici (jednotlivci) 

Nejbližší jarní soutěž, která naše mladé hasiče čeká, bude závod požárnické 
všestrannosti v Pístovicích. Následovat bude řada soutěží v požárním útoku a štafetě 
v rámci Vyškovského Soptíka. Na své soutěže se připravují i naši dorostenci. V červnu 
budou hasiči v Milešovicích opět pořádat soutěž „O pohár Starosty obce“. 
 
Předběžný přehled soutěží mladých hasičů: 

Termín a čas SDH Název soutěže Disciplína 
12.04., 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 jednotlivci 60m 

03.05., 09:00 Kroužek Memoriál Antonína Bartáka Požární útok, požární útok CTIF 

04.05., 08:30 Velešovice O pohár obce Velešovice 
Požární útok 
Štafeta dvojic 

17.05., 11:00 Dražovice O pohár starosty obce 
Požární útok mládeže dle Plamene 
Přebor jednotlivci 60m 

24.05., 08:00 Pustiměř VII. Memoriál Fr.  Kaplánka 
Požární útok 
Štafeta dvojic 

31.05., 09:00 Luleč Memoriál Oldřicha Nedomy 
Požární útok mládeže dle Plamene  
Štafeta 4 x 60m 

01.06., 11:00 Hlubočany Putovní socha sv.Floriána 
Požární útok mládeže dle Plamene 
Přebor jednotlivci 60m 
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Termín a čas SDH Název soutěže Disciplína 

14.06., 08:00 Milešovice O pohár starosty obce 
Požární útok 
Štafeta dvojic 

15.06., 09:00 Křenovice Memoriál B.Spáčilové 
Požární útok 
Přebor jednotlivci 60m 

22.06., 09:00 Topolany O pohár starosty obce 
Požární útok  
Přebor jednotlivci 60m 

 

Otvírá se op ět hasi čská p řípravka 
Děti ve věku 3-6 let zveme do “přípravky mladých hasičů“. 

Pravidelné schůzky jsou ve čtvrtek v 17.00 na hasičce. Přijďte se podívat! 
dle podkladů od Jany Floriánové 

 

 

Sokol Milešovice 

Fotbal muži  
Na výroční schůzi Sokolů (1.3.2014) bylo oficiálně oznámeno, že se v Milešovicích 
připravuje fotbalový tým mužů, který by měl od podzimu hrát IV. třídu okresní soutěže. 
Tým sestavuje Lukáš Kraut, hrát by měli: A. Vahala, P. Kopecký, K. Krejzl, L. a R. 
Krautovi, J. Padrta, M. Černý, J. Dosoudil, J. Gargoš, P. Lorenz, L. Florian, D. Masař, 
D. Ondra, P. a L. Hradští a pár dalších, u kterých ještě účast není jistá.  

Fotbal žáci 
Kluci přes zimu nezaháleli, opět si chodili pravidelně zahrát stolní tenis pod dohledem 
Luďka Partiky (15 dětí). Letos se navíc podařilo zajistit o víkendech možnost tréninků 
v tělocvičně v Šaraticích. A protože počasí přeje, byly už zahájeny pravidelné úterní a 
čtvrteční tréninky na hřišti. Rozpis zápasů – viz tabulka.  

Standa Postbiegl 
Žáci: E1B - Okresní sout ěž žáků skupina B -  jaro 2014: 

Kolo  Domácí Hosté Datum/ čas den 
10 Kobeřice Milešovice 06.04. 16:00 Neděle 
11 Milešovice  Bošovice 13.04. 13:00 Neděle 
12 Nížkovice Milešovice 19.04. 16:00 Sobota 
13 Milešovice Křižanovice 27.04. 13:00 Neděle 
14 Velešovice Milešovice 03.05. 15:00 Sobota 
15 Milešovice  Křenovice 11.05. 13:00 Neděle 
16 -  - - - 
17 Milešovice  Otnice 25.05. 13:00 Neděle 
18 Letnice Milešovice 01.06. 14:00 Neděle 
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Milešová ček 

Folklorní odpoledne  
2. března 2014 jsme uspořádali 
již 3. folklórní odpoledne s 
Milešováčkem. Folklórníci 
nacvičili pásmo lidových řemesel, 
ukázku Hanácké besedy, pro 
zasmání vybrali pár vtipů. 
Pozvání na naše odpoledne 
opakovaně přijal také 
Jamírek,  dětský lidový soubor z 
Újezdu u Brna, který hrál nejen 
k tanci a poslechu, ale také 
přidal taneční vystoupení nových 
malých členů Jamírku.  
Malí tanečníci i hudebníci z Milešováčku i Jamírku byli úžasní, do vystoupení se vrhli 
s nadšením, které bylo vidět v průběhu celého programu. 

Další činnost 
Zúčastníme se opět Babských hodů v Milešovicích. Pravděpodobně nás čekají i další 
akce, neboť jsme se stali členy Sdružení p řátel folkloru v Brn ě a s tímto členstvím 
jsou spojená pozvání na vystoupení v okolních obcích. Jako první jsme přijali pozvání 
do Kobe řic na tzv. Císa řské hody v sobotu 14.6.      Sabina Jelínková 

 

Vynášení Moreny a jarní vyráb ění – POZVÁNKA 
 6. dubna 2014 bude Milešováček „vynášet Morenu“. Na akci 
zveme všechny, kteří si chtějí zpestřit nedělní odpoledne 
tradičním lidovým zvykem, který pohřbívá zimu a vítá jaro. 

Sraz dětí i dosp ělých v 13.30 hod u školy 
Po procházce se mohou děti zúčastnit jarního vyrábění, které 
se bude letos konat venku v areálu za sálem, při nepříznivém 
počasí v sále. Občerstvení v místním pohostinství zajištěno.  

Srdečně zve Milešováček ve spolupráci s Kulturní komisí 

Poděkování 
Folklorní soubor Milešováček děkuje za finanční podporu, kterou mu poskytly: 

OÚ Milešovice 
Klimair, spol. s r. o. 
Beton Brož s. r. o.   

      Milešovické stárky z Babských hod ů 2013 
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Křížem krážem 

Pálenice v Milešovicích  
Jak možná víte či nevíte, od září 2013 je v Milešovicích v provozu Pěstitelská pálenice 
Jeřábek. S radostí, že nemusím jezdit daleko, jsem kvas přivezl sem. V palírně bylo 
příjemně teplo, vonělo to tam dřevem a čerstvou pálenkou. A když už jsem tam byl, 
domluvil jsem se s Petrem a Františkem Jeřábkovými na rozhovoru pro zpravodaj.  

Jak dlouho trvala p říprava otev ření pálenice? Kolik razítek jste museli 
posbírat, aby mohl být provoz zahájen? 

Naše pálenice pochází 
z Bošovic. V Bošovicích se 
pálilo, dle podkladů, co 
máme, od roku 1933 do 
roku 1998 a pak již zůstala 
odstavená. Koupit vybavení 
se nám podařilo v roce 2005 
a začalo období příprav 
místa a také papírů a 
povolení. Nepříjemné bylo 
čekání na povolení provozu 
od Ministerstva zemědělství. 
To už bylo vše dokončeno, 
zkolaudováno, ale to 
poslední povolení přišlo 
téměř po šesti měsících od 
žádosti. Až 14.8. nám celníci 
mohli celou pálenici prověřit 
a „otevřít“. Sezónu jsme 

tedy mohli zahájit až koncem srpna 2013.  
Jak jste spokojeni s první sezónou pálení?  

Sezóna byla nečekaně dobrá. Často se stává, že když se podaří konečně zprovoznit 
pálenici, je špatný rok a není co pálit. Nám se toto „pravidlo“ vyhnulo. Dokonce se 
podařilo udržet pálenici v provozu bez přerušení po celou sezónu od konce srpna až 
do konce března. Důležité je, že nevznikla více než 10 dní trvající prodleva, což je 
limit, kdy se musí pálenice po odstavení nechat znovu zkontrolovat celní správou. 

Kolik lidí u Vás už pálilo? Z jakého nejvzdálen ějšího místa k Vám lidé se svým 
kvasem p řijeli? 

Pálilo u nás přes 300 zákazníků, samozřejmě většina z Milešovic a sousedících obcí, 
ale také ze Slavkova a Ždánic a nejdál až od Rosic. 

Jaké druhy ovoce se u Vás zatím pálily? Bylo tam i něco mén ě obvyklého? 
Začínali jsme na meruňkách, pár třešní a broskví. Dokonce jsme pálili i rok starý kvas 
modrého a vyšel dobře, pak začaly mirabelky, hrušky a jablka a od prosince již modré.  
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Jak ta palírna vlastn ě funguje, jaká je minimální a maximální dávka kvasu ? 
Palírna funguje ověřeným dvoukotlovým způsobem, pod kotli topíme dřevem. První 
kotel (vařák) je surovinový, minimální dávka je cca 140 litrů kvasu, při menším 
množství se dá domluvit společné pálení. Optimální dávka je 250 litrů, je-li kvasu více, 
dá se postupně dolévat, případně pálit navícekrát. Páry z prvního kotle jsou v chladiči 
zkondenzovány, vzniklá cca 30% lutr , který jde do druhého kotle a je znovu přepálen. 
Páry jsou opět chlazeny a kondenzovány v chladiči a protékají přes epruvetu 
vybavenou lihoměrem do zaplombovaného měřiče (hlídá celní správa). Kondenzát 
natéká do poslední nádoby na hotovou pálenku. Když to jde dobře, v počátku 
přepalování má až 80% lihu, pak se postupně síla snižuje k cca  20% i níže, zde už je 
pozorně smyslově hlídána kvalita, aby se hotová pálenka nepokazila, aby se do ní 
nedostala kyselka (přiboudlina, ocas, atd.). Nakonec provádíme úpravu koncentrace 
pálenky obvykle na 53% ředěním vybranou kvalitní vodou. 

Jak by m ěl vypadat správný kvas? 
To je na delší povídaní, měl by být z kvalitního nenahnilého ovoce, bez stopek a listí, a 
hlídaný. Například je důležitý i obsah zbytkového cukru, což můžeme u nás v pálenici 
pro zákazníka změřit – stačí donést cca 1 litr šťávy (ne koláč) a obsah cukru změříme. 
Informace a kontakty najdete na http://pestitelska-palenice-jerabek.webnode.cz/ 

Co byste p řáli Vaší pálenici do p říští sezóny? 
Aby vše fungovalo tak dobře jako dosud, byla dobrá úroda a lidé ji posbírali, co nesní a 
nezavaří, naložili do beček, aby bylo co pálit. 

Za rozhovor děkuje S. Postbiegl 

 

Pojďme si uklidit Milešovice - pozvánka 
Přichází jaro - čas úklidu. I u nás v Milešovicích je co uklízet. Proto pořádáme jarní 
úklidovou akci rozloženou do dvou dnů - v pátek a sobotu 11. a 12.4. 2014 

Pátek 11. dubna 2014  
Úklid bude probíhat v obci za spolupráce 
ZŠ a MŠ Milešovice a OÚ Milešovice od 
13.00 hod . Každý se k akci může kdykoli 
během odpoledne připojit. 

Sobota 12. dubna 2014   
Bude probíhat, tak jako loni, úklid příkopů 
podél silnic vedoucích z naší obce – 
Otnická, Šaracká a Koberská. 
Sraz: v 9.00 hod  křižovatka u Jaklového. 
Doporučuje se mít pracovní oděv, obuv, 
pracovní rukavice a dobrou náladu. Dle vlastního uvážení i reflexní vesta. Kdo 
můžete, podpořte tuto akci svou účastí.  
Budeme velice potěšeni, když se do jarního úklidu zapojíte s námi, vždyť to děláme 
pro sebe !!!!                                                  Bližší informace Magda Veselá, mag@seznam.cz 
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Tříkrálová sbírka 

V Milešovicích se v sobotu 4. ledna 2014 uskutečnila již po čtvrté Tříkrálová sbírka, 
kterou pořádá Charita ČR. Vedoucí čtyř skupinek i tříkráloví koledníci se ráno 
zúčastnili mše svaté. S požehnáním a posvěcenou křídou se pak vydali do ulic naší 
obce. Malí králové i přes nepříjemnou mlhu koledovali s nadšením a úsměv na tváři 
neztráceli i po několikahodinové pochůzce. Na závěr je čekal teplý čaj a malé 
pohoštění, které připravily maminky koledníků. Vybralo se celkem 14 123 Kč.  
Jménem charity děkujeme všem dárcům za příspěvek a milé přijetí koledníků. Zvláštní 
poděkování patří také dětem a vedoucím skupinek, kteří se letošní sbírky zúčastnili.  

Jana Jeřábková 

Lidové misie 
Lidové misie bývaly pravidelně v každé farnosti 
už od 17. století. V historii Milešovic se konaly 
poprvé v letošním roce v týdnu od 23. do 29.3. 
Misionáři k nám přijeli z Vranova nad Dyjí.  
Heslo misií znělo: „K misiím se připojím, dobro 
v sobě probudím“. 
Celý týden probíhal bohatý duchovní program.  
V úvodu misijního týdne byla pro děti připravena 
misijní hra Hon za klíčem k pokladu. 
Ve školní jídelně také proběhla mše svatá pro 
děti, které se zúčastnilo hodně dětí. 
Misie byly v Milešovicích ukončeny v sobotu 
29.3. mší svatou na prostranství před kaplí 
sv. Anny a Jáchyma. 
Při mši svaté byl zde slavnostně postaven a 
posvěcen misijní kříž. 
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Sokol – 95 let od vzniku 
Něco ze začátků - prvních 50 let… (čerpáno z brožury „Milešovice“ vydané 2012) 
Díky iniciativě učitelů Josefa Burjanka, Bohumila Koukala a Karla Šmehlíka vznikla v 
roce 1919 v Milešovicích Tělovýchovná jednota Sokol. Podnětem bylo cvičení členů 
Sokola ze Zbýšova a dalších obcí, které v Milešovicích proběhlo 11. května 1919 . 
Ještě téhož dne byl v obci založen Sokol.  
Prvním starostou se stal obchodník Jan Veselka, náměstkem Jakub Bogdálek, 
jednatelem Vojtěch Hřib, pokladníkem Josef Florián a hospodářem Josef Kropáček.  
Ihned po založení vstoupilo do milešovického Sokola celkem 65 členů (30 mužů a 35 
žen). Jednota požádala ředitelství lichtensteinského panství o dřevo na stavbu 
sokolovny; žádost byla kladně vyřízena a dřevo poskytnuto s poloviční slevou, ale ke 
stavbě nakonec vůbec nedošlo. Prvotní nadšení opadlo, členská základna se 
pohybovala v rozmezí od dvaceti do třiceti členů, aktivně činných bylo jen několik.  
Teprve v druhé polovině třicátých let se situace zlepšila a Sokol získává nové členy. 
Po roce 1948 však přišel kolaps a radikální útlum činnosti. Původní hřiště (pod 
lihovarem) bylo přeměněno na pole. 
Teprve v roce 1958 byl zásluhou A. Pektora, A. Plchouta a B. Křivánka založen oddíl 
kopané Sokola Milešovice. Hřiště bylo upraveno, nakoupeny branky, sítě, míče a 
výstroj pro hráče. Mužstvo bylo přihlášeno do soutěže IV. třídy. 
Kolem roku 1965 měl Sokol opět již 79 členů a jednota pořádala celou řadu 
společenských akcí (ostatkové zábavy, hody, kácení máje), členové se zúčastňovali i 
brigád ve prospěch JZD, obce a samozřejmě i vlastní organizace. V oddílu kopané 
působily všechny věkové kategorie: žáci, dorost i mužstvo. 
V roce 1967 byla zahájena výstavba šaten a sociálních zařízení. Během roku se za 
pomoci JZD a brigádníků postavila hrubá stavba (dokončeno 1972).  
Takových tedy ve stručnosti bylo prvních 50 let Sokola v Milešovicích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotbalisté na místním 
hřišti, 70. léta 
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Dětský koutek 
Na Hromnice o hodinu víceNa Hromnice o hodinu víceNa Hromnice o hodinu víceNa Hromnice o hodinu více 

Autor: Alena Freibergová 

V jednom obyčejném městě, na jednom obyčejném sídlišti, v úplně obyčejném panelovém domě, 
bydlel pan doktor Pilný. Pracoval v nemocnici, doma měl dvě děti a paní Pilnou, byl hodný, každému 
pomáhal a vždy splnil, co slíbil. Ale nebylo tak vždycky. 
Když byl malý a ještě vůbec nebyl pan doktor, ale jen Adámek, měla s ním maminka velké trápení. 
Nikdy nic nestihl včas, pořád a všude chodil pozdě, zapomínal věci a pokaždé všechno popletl. 
Maminka se na něj za to nezlobila, protože věděla, že se moc snaží, ale i tak svého syna neúnavně 
vedla k pořádku a dochvilnosti. Bohužel to ale nebylo nic platné. 
Jednou ráno mu maminka řekla: “Adámku, odpoledne přijede babička z Jičína a já pro ni pojedu na 
nádraží. Prosím tě, buď tak hodný a až přijdeš, ukliď nádobí,“ a Adámek to slíbil.  
Cestou do školy se ale ještě musel podívat, jestli někdo nenašel skrýš, kterou si včera odpoledne s 
klukama postavili, takže mu ujel autobus, on zase přišel pozdě a pan učitel mu opět dal úkol navíc, 
aby si pro příště pamatoval, že má chodit včas. Prostě den, jako každý jiný. 
Když přišel domů, hned si sedl ke stolu a začal dělat úkoly. Jenomže si vzpomněl, že se s klukama 
domluvil, že odpoledne půjdou na kolo. Přemýšlel, jestli má dost nafoukaná kola. Přemýšlel a 
přemýšlel, až nakonec vstal a šel se podívat. Když zjistil stav svých pneumatik, sedl si zpátky k 
úkolům. Začal psát a pochvíli si uvědomil, že slíbil mamince, že uklidí nádobí. Rychle vyskočil od 
stolu a utíkal do kuchyně. Vzal utěrku a začal sklízet nádobí po snídani. Jen utřel dva hrnečky, dostal 
strach, že nestihne napsat úkol do školy a pan učitel se bude zase zlobit. Hodil utěrku na stůl a vrátil 
se k učení. V ten moment se ozval zvonek u dveří. To přišli Adámkovi kamarádi, jestli s nimi půjde 
ven. Moc chtěl, ale věděl, že má ještě povinnosti. Slíbil, že všechno rychle dodělá a přijde. 
Zbytek odpoledne pobíhal Adámek mezi kuchyní, psacím stolem a oknem, kterým kontroloval, jestli 
na něj kluci ještě čekají. A pořád sem a tam a dokola a práce stála. 
Když přišla maminka s babičkou domů, našli nešťastného, uplakaného chlapce sedět u stolu. Úkol 
nebyl napsaný, nádobí nebylo sklizené a kluci před domem už taky nebyli.  
Od té doby už Adámka nic nezajímalo. Přestal se snažit, takže chodil ještě později než obyčejně, 
úkoly si ani nezapisoval do deníčku, nosil samé špatné známky a ven už s klukama taky nechodil. 
Tak šel den za dnem, týden za týdnem a s Adámkem se to vůbec nelepšilo. Maminka už si s ním 
nevěděla rady. 
Jednou, po Vánocích, asi tak v půli ledna, si ve škole povídali o Hromnicích. Adámek jako obvykle 
poslouchal jen půl ucha, když v tom zaslechl něco, co ho zaujalo. Pan učitel zrovna mluvil o tom, kdy 
Hromnice jsou, co znamenaly pro naše předky a jaké se k nim vztahují pranostiky. Ze všech těch 
slov, kterým téměř nerozuměl a co ho ani nezajímaly, mu v hlavě utkvěla jediná věta. „Na Hromnice o 
hodinu více.“ 
Adámek zpozorněl. „Na Hromnice o hodinu více… Na Hromnice o hodinu více… Na Hromnice o 
hodinu více…“ Pořád dokola si tu větu opakoval, až mu to konečně došlo. 
„No jasně! To je přece ta hodina, která mi chybí!“  
Úplně se mu zvedla nálada. Teď si byl naprosto jistý, že nebude trvat dlouho a jeho problém zmizí. 
Najednou ho doma i ve škole nepoznávali. Úplně ožil. Byl veselý jako dřív, pokaždé když se mu 
nedařilo, přišel pozdě, nebo něco popletl, jen mávl rukou a řekl: „Jen počkejte na Hromnice!“ 
1. února večer, se rychle navečeřel, umyl, dal dobrou noc mamince i tatínkovi a utíkal do postele. 
Rychle zavřel oči a snažil se co nejrychleji usnout. Už se nemohl dočkat, až se ráno probudí a 
konečně bude mít tu vzácnou hodinu. 
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Když ráno zazvonil budík, byl už Adámek dávno vzhůru. Rychle se oblékl, nasnídal a vyrazil do školy. 
Nejen že mu tentokrát autobus neujel, ale stihl i ten dřívější. Ve škole byl mezi prvními, správně si 
zapsal domácí úkol, hned po vyučování šel rovnou domů, a když odpoledne přišla maminka z práce, 
měl úlohy napsané, uklizený pokoj a stihl vynést i odpadky.  
Od toho dne byl Adámek jako vyměněný a každému jen s úsměvem říkal, „to ty Hromnice“. 
Samozřejmě, že mu žádná hodina nepřibyla. Jen uvěřil, že to dokáže a taky to dokázal. 
 

Křížovka s tajenkou 

        1.          
 1.                         
    2.                       
      3.                    
   4.                       
5.                            
   6.                 2.    
     7.                        
         8.                
          9.               
        10.                  
          11.               
         12.                
       13.                   
          14.               
 

 

1. snědla otrávené jablko 
2. ….dej mi hrášku, povozím tě na ocásku! 
3. kamarád Vochomůrky 
4. snědl mámu, tátu, děvečku s povozem…. 
5. jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet 
6. víla (Václav Čtvrtek) 
7. princezna se zlatými vlasy 
8. na plese ztratila střevíček 
9. hrdinové pana Karafiáta 
10. Spejbl a ……. 
11. Rumcajsův synek 
12. jméno medvídka (Míša …..) 
13. holčička s červeným čepečkem 
14. chlapec, který se neuměl bát 

Křížovku i obrázek vytvořila: A. Freibergová 

………………….. pípají, 
(1. tajenka) 
…………………… jásá, 
(2. tajenka) 

jaro je tady, 
to bude krása! 
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Placená reklama 
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Ostatky (foto J. Daněk, další foto viz fotomilesovice.zonerama.com) 
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Folklórní odpoledne, Milešováček s Jamírkem (foto B. Tišer)  

 

 
Ochutnávka domácích pálenek a tlačenek (foto S. Postbiegl) 


