
 Milešovický zpravodaj č.2/2013 
červen 

 

 

Toto číslo vyšlo: 26.06.2013 

 
Léto na koupališti v Milešovicích (nad lihovarem, foto z 10.7. 1938) 

 

 

Kalendář nejbližších akcí 

Datum Akce Pořadatel 

28.06. Country posezení se Savanou SDH 

27.-28.07. Anenské hody SDH 

30.08. Country posezení se Savanou SDH 

31.08. Ukončení prázdnin pro děti Kulturní komise 

UPOZORNĚNÍ: termíny se mohou změnit 



Milešovický zpravodaj 

 

strana: 2 

Sdělení obecního úřadu 

Pracovní doba po dobu prázdnin 

na OÚ Milešovice bude v úřední dny do 14:30 hod. 

 

Termíny veřejných jednání zastupitelstva obce Milešovice 
02.09. (pondělí) kancelář starosty 18.00 
30.09. (pondělí) v zasedací místnost OÚ od 18.30 
04.11. (pondělí) kancelář starosty 18.00 
09.12. (pondělí) v zasedací místnost OÚ od 18.30 

Zastupitelstvo obce srdečně zve občany na všechna zasedání zastupitelstva 

 

Doporučení policie ČR k zabezpečení domu o dovolených 

Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Proto 
zde uvádíme některá doporučení, jak riziko vykradení domu či bytu snížit. 

Řádné uzamykání objektu: když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte 
všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče. 

Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost: O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh 
lidí, kterým věříte. Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své 
nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích. Požádejte 
důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, 
vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit jako opuštěný, prázdný. 

Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty: Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma 
cenného. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je 
na různá těžko předvídatelná místa v bytě. Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět 
do domu či bytu, případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy na stěnách či zařízení bytu. 

Dobré vztahy se sousedy: Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob 
v blízkosti obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, 
kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání, služby či zboží. Mohou to být tipaři. 

Sdělení z knihovny 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

1 

1 

1 

1 

Děti ze ZŠ Milešovice, které přinesou 28.6.2013 do 12 hod. ukázat své 

vysvědčení do knihovny, dostanou malou odměnu a ty, které budou mít 

samé jedničky dostanou navíc drobný dárek. 

1 

1 

1 

1 

1, 1, 1, 1, 1, 1,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

V těchto dnech v obecní knihovně probíhá revize 
knížek souběžně s digitalizací knih. 

Prosíme čtenáře, kteří mají delší dobu půjčené knížky, 
aby je co nejdříve navrátili do knihovny.   

Eva Gargošová 
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Zprávy z obce 

Zasedání zastupitelstva obce 

Uvádíme zde výběr důležitějších bodů, které se na ZO projednávaly, s případným 
krátkým komentářem. Kompletní zápisy jsou dostupné na www.milesovice.cz. 

Zasedání ZO č.4/2013, 15.4.2013 v kanceláři OÚ 

Ad 7) Byl projednán a sválen neúčelový finanční dar ve výši 8.000,- Kč pro TJ Sokol 
Milešovice a neúčelový finanční dar ve výši 8.000,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů 
Milešovice. 

Ad 9) V diskuzi bylo probráno mj. i vyvěšení moravské vlajky v naší obci dne 
5. července 2013 při oslavě 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů svatého 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Naše obec se vyvěšením vlajky zapojí do 
iniciativy Moravské národní obce „Za vyvěšování moravské vlajky“ a připomene bohaté 
a kulturní tradice naší země.  

(Pozn.: obcí a měst, které se k 25.6.2013 k akci připojily bylo 679). 

Zasedání ZO č.5/2013, 13.5.2013 v kanceláři OÚ 

Ad3) ZO projednalo a schválilo nařízení obce Milešovice č. 1/2013, kterým se vydává 
TRŽNÍ ŘÁD. Nařízení se týká zákazu podomního a pochůzkového prodeje v naší obci  
a určení tržních míst, které jsou k tomuto prodeji navrženy. Prodej bude umožněn na 
místě před obchodem (2 prodejní místa), vedle restaurace (2 místa). Dalším místem je 
šatna obecního úřadu, která bude sloužit v podstatě jako dočasná kancelář např. pro 
distributory energií, pojistných smluv. Ti pouze zde budou mít možnost jednat s občany 
a nabízet své služby místo stávajícího obcházení obcí a vyzvánění na zvonky. 

Ad4-6) Bylo projednáno či vzato na vědomí: výroční zpráva o hospodaření, účetní 
závěrka a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2012, který byl 0,- Kč. 

Ad7) ZO projednalo pořízení nového traktůrku určeného zejména na sečení trávy. 

Ad8) ZO projednávalo spoluúčast obce na vybudování pomníku u budovy hasičské 
zbrojnice k příležitosti 125. výročí. 

Ad9) Rozpočtové opatření č. 3/2013 – jednou z položek byl příjem daru firmy Klimair 
na pořádání Babských hodů. 

Ad10) ZŠ a MŠ Milešovice se podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 
200 000,- Kč na opravu školní jídelny a družiny včetně přístupové cesty. 

Ad11) Projekt splaškové kanalizace a odbočení z kanalizačního řadu. 

Obec Milešovice získala po několikaletém snažení dotaci na výstavbu splaškové 
kanalizace a čistírny odpadních vod z operačního programu životní prostředí (OPŽP) a 
Státního fondu pro životní prostředí (SFŽP).  

Níže jsou uvedeny vypočítané náklady dle tabulkových ceníků stavebních prací. 
Skutečné náklady a tím i výše podpor a finanční spoluúčasti obce budou stanoveny na 

http://www.milesovice.cz/
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základě výběrového řízení dodavatelů, kde se cena předpokládá nižší vzhledem k 
reálné situaci na trhu stavebních prací. 

Celkové náklady projektu jsou: 58 805 448 Kč 
Výše podpory ze OPŽP:   43 269 797 Kč 
Výše podpory ze SFŽP:    2 545 282 Kč 

Hostem jednání ZO byl pan ing. Matějíček z firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o. která 
zajišťuje získání dotace a výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Ing. Matějíček, představil zastupitelstvu nezbytné kroky, které bude nutno udělat pro 
realizaci záměru a současné čerpání prostředků z fondu. Jedná se o relativně složitou 
akci, kdy je díky možnosti čerpat dotaci nutno plnit včas požadovaná pravidla. 
Z předpokládaného harmonogramu vyplývá, že vše musí být připraveno tak, aby 
výkopy a výstavba byla zahájena na jaře 2014 a kompletní provoz zahájen na podzim 
v roce 2015. 
Občané se budou na kanalizaci připojovat v kontrolní šachtě, která bude umístěna na 
hranici jejich a obecního pozemku. 

Ad13) Diskuze - ZO děkuje firmě Klimair za finanční dar v částce 7.000,- Kč na 
podporu babských hodů. 

Zasedání ZO č.6/2013, 14.06.2013, v sále OÚ 

Zasedání se zúčastnilo dle presentační listiny 20 občanů. 

Ad3) ZO po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu obce Milešovice za rok 2012“, 
bere její obsah na vědomí, schvaluje Závěrečný účet a souhlasí s celoročním 
hospodařením bez výhrad. V navazující diskuzi bylo konstatováno, že obec 
v posledních letech hospodařila tak, že se podařilo uspořit prostředky v řádech miliónů 
Kč, které budou užity prioritně při financování výstavby kanalizace. 

Ad7-8) ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 4/2013, které řeší zejména financování 
výměny 2 kotlů v kotelně obecního úřadu, které na jaře definitivně přestaly fungovat. 
Z oslovených firem byla vybrána firma s výhodnější nabídkou dodávky a instalace, fa 
Kotolan servis s.r.o., Bučovice. Dalšími položkami byly platby pro aktivity viz 
následující ad9-11). 

Ad9-10) Starosta obce informoval občany o aktuálním stavu příprav podkladů k 
výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV) v obci Milešovice a v diskuzi pak i 
způsob provedení splaškové kanalizace a napojení domů. Pro zjednodušení a 
zefektivnění prací a snížení nákladů občanů budou do obce hromadně dovezeny 
potřebné vodoinstalační materiály. Projekt bude přístupný k nahlédnutí na 
internetových stránkách obce a vyvěšen v šatně OÚ. 

Jednotlivé napojované objekty postupně obchází projektant pan B. Tišer, aby se mohlo 
zakreslit a odsouhlasit konkrétní místo napojení každé stavby na tuto nově budovanou 
splaškovou kanalizaci. 

Ad11) ZO projednalo poskytnutí finančního daru do zatopených oblastí v částce 
15.000,- Kč. Tato částka bude doplněna do Rozpočtového opatření č. 4/2013, které je 
přílohou zápisu. Částka bude předána společně s finančními dary z okolních obcí 
přímo bez prostředníků vybrané postižené obci. 
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Kulturní komise 

Pálení čarodějnic 

Pálení čarodějnic, nebo taky Filipojakubská, či Vilpuržina noc je velmi starý pohanský 
svátek, kterým se vítalo jaro. Dříve se slavil o úplňku nejblíže dnu přesně mezi jarní 
rovnodenností a letním slunovratem a měl přímou souvislost s plodností. Lidé věřili, že 
se o tomto dnu otevírají jeskyně a vydávají své poklady. Na vyvýšených místech se 
zapalovaly ohně, které měly ochraňovat před zlými duchy (po inkvizičních procesech, 
před čarodějnicemi), zapalovala se smolná košťata, která se vyhazovala do vzduchu, a 
v jejich popelu se pak vodil dobytek, aby byl celý rok zdravý a silný. Mladí lidé o těchto 
nocích přeskakovali ohně a věřili, že budou věčně mladí a plodní.  

Dnes se čarodějnice pálí v noci z 30. dubna na 1. května. Z dávné symboliky magické 
noci zůstává už jen oheň, ale nic to neubírá na oblíbenosti této akce. 

I v Milešovicích se 30. dubna konaly „Čarodějnice“. Sešly se malé i velké, Ježibaby i 
Ježidědci, kouzelníci všech kategorií. Všichni se shromáždili na přistávací ploše u 
školky a odtud průvodem, za velkého křiku a jekotu, došli do areálu za hospodou. 
V čele byla nesena ta nejhorší ze všech, která byla celým Cechem čarodějnickým 

odsouzena k upálení.  

Než se tak stalo, proběhla řada sportovních i 
„nesportovních“ klání, tančilo se a byla 
vyhlášena, přesněji řečeno vyhlášeny, dvě 
nejlepší čarodějnice, které obdržely putovní 
cenu. Letos odbornou porotu nejvíce zaujaly 
ty, které si přinesly živé doplňky - potkany.  

Po té byla odsouzenkyně umístěna na 
vrcholek hranice a upálena. 

Na konec se rozdaly špekáčky, všichni si, 
pod vedením starších a zkušenějších 

kolegyň zatančili a později i zazpívali při kytaře. Nezbývá, než si navzájem popřát 
hodně toho magického zdraví a věčného mládí a příští rok se znovu sejít. 

Alena Freibergová 
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8. Babské hody 

Milešovice je obec pěkná, 
sešly se tu ženy v krojích, pěkná kapela. 

Hodové právo, stárky máme ho, 
teď budeme střežit obec, jak nám je známo. 

Průvodem půjdem, písně zapějem, 
projdeme se po dědině, vrchem i spodem. 

Tanečky máme, děti pozveme, 
pak společně zatancujem, a zajucháme. 

Hvězdička vyjde, zábava začne, 
v noci panu starostovi právo vrátíme. 

Lenka Černá 

V sobotu 25.5.2013 se v Milešovicích konaly 
8. Babské hody. Jako už téměř tradičně 
pršelo, a tak se na scéně opět objevily 
pláštěnky. Letos to ale bylo obzvláště škoda, 
protože jsme se poprvé lidem snažily ukázat daleko pestřejší paletu krojů. 

Ve 14 hod. hlavní stárky, Jarka Krahulová a Lenka Černá, získaly od pana starosty 
Hodové právo a slíbily, že obec o půlnoci vrátí bez úhony. Po sólech, bohužel kvůli 
dešti, jsme musely improvizovat v sále. Odpoledne nám ale velmi zpříjemnily děti 
z Milešováčku a my jsme měli možnost shlédnout tanečky na známé lidové písničky v 
podání mladších dětí, starší děti se pro změnu odvážně pustily do cimbálových tanců 
ze Slovácka, a to Boršické, Slovenské, Skočné a Vrtěné, a ani Voděnka z Kozlan nás 
nenechala zahálet. 

Mezitím několikrát vykouklo sluníčko a vyzkoušelo naše sklepníky, kolikrát jsou 
schopni nastěhovat vozík s vínem ke dveřím a zase zpátky. Ale jak se říká „Trpělivost 
růže přináší“, a tak jsme se i my dočkali a vyšli, byť krátkým, průvodem do dědiny. 

Večerní zábava začala slavnostním nástupem stárek, celý večer se tančilo, zpívalo, při 
„Rozmarýnkovém sólu“ jsme každému přišpendlily snítku, rozdala se tombola a 
výherci hlavních cen, včetně hodové máje, si zatančili v kole. O půlnoci jsme panu 
starostovi vrátily vládu nad obcí a pomalu se odešly připravit na „Půlnoční překvapení“. 
Jakmile se rozeznělo Labutí jezero P. I. Čajkovského, zaplnily jsme sál ladnými 
pohyby svých půvabných těl, oděných pouze do spodniček. S posledními tóny jsme 
8. Babské hody v Milešovicích neoficiálně uzavřely. 

Myslím, že závěrem se sluší ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli 
finančními i věcnými dary. 

Děkujeme také dětem z Milešováčku a Renatě Rodrové a Janě Jeřábkové za jejich 
práci a čas, který věnují dobré věci. Poděkování patří i Sabině Jelínkové, která jim 
v jejich úsilí pomáhá, protože zkrotit tolik dětského temperamentu najednou mnohdy 
není snadné. 

A poděkujme také samy sobě, že jsme všechno zvládly a dovedly tak celou akci ke 
zdárnému konci!          Alena Freibergová 
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Základní škola a Mateřská škola Milešovice 

Ze žákovských slohových cvičení 
Výběr ze slohových cvičení na různá témata připravila paní učitelka Karla Pitáková. 

O POVODNÍCH 

V Praze je strašná povodeň. Karlův most je uzavřen. Brunclík ještě není potopen, ale jeho lev jo. 
Spodní ZOO je zaplaveno a pro návštěvníky se otevírá jen vrchní část. Museli zachránit lachtany, ale 
jeden plameňák si zlomil nohu. Tygři utekli, ale potom je dali zpátky do klece, tučňáky dali k tygrům 
do výběhu a tuleně k hrochům. A gorily dali do jinačí klece nahoru proti povodním.  

Metro je úplně uzavřené, ale pár částí je otevřených. Jedna přehrada byla vypuštěna a ta voda valí 
na Prahu. V Praze postavili obrany proti vodě a Národní divadlo je ještě na souši, ale okolo je hodně 
pytlů s pískem. 

Povodně jsou i v jiných částech Čech a také v Německu. Vyžádaly si už 8 zemřelých. Prezident říkal, 
že vojáci a stráže, co hlídají u hlavních vchodů, musí pomáhat. Sto lidí zůstalo ve svých domovech. 
Jedni patnáctiletí si fotili povodeň v jejich chatce. Potom viděli, že jedna chatu si už vzala voda a 
potom viděli, že se nemůžou dostat ven. Mávali školními tričky. Na lodi se k nim nedostali, ale potom 
k nim přeletěl vrtulník a na poslední chvíli je zachránili. 

Největší potopa v Česku byla v roce 2002.       Kateřina K., 4. ročník 

V Čechách jsou velké povodně, např. v Děčíně, v Praze na Vltavě, v Ústí nad Labem - tam stoupá 
vody ještě víc jak v Praze. Labe je největší řeka České republiky. Viděl jsem naživo jenom Vltavu, ale 
ne tak plnou vody, jak je teďka. Byli jsme tam 7. května. Jsem moc rád, že je to v Čechách a ne na 
Moravě. Na Moravě byly povodně v roce 2002, před 11 lety. To jsem ještě nebyl na světě.  

Každý večer se dívám na zprávy TV Nova. Strašně mě to zajímá, protože jsem ještě nikdy v životě 
nic takového neviděl. Jsem rád, že jsem to neviděl naživo v Milešovicích. Je to zajímavé - někde už 
přetekla i postavená hráz. Už zemřelo 8 lidí - čtyři na lodičce a čtyři nevím. Jeden měl štěstí, že 
kolem jela sanitka a že ho stačili zachránit. 

Jsem rád, že bydlím v Milešovicích.        Jaroslav S., 3. ročník 
 

NA NÁVŠTĚVĚ V NEOBYČEJNÉM LESE 

Jednou jsme s rodinou letěli letadlem o prázdninách do Afriky, ale porouchal se motor. Piloti se 
snažili vykonat nouzové přistání, ale všude byly stromy. Štěstí bylo, že v letadle byly padáky. První 
skočila máma, potom táta. Já se sestřičkou jsme museli počkat, protože to místo, kam by jsme 
dopadli, bylo moc nebezpečné. Po chvilce jsme skočili s piloty jako poslední. Když jsme dopadli, byl 
to náš nejlepší zážitek, protože tam všechny rostliny a stromy měnily barvu, byli tam roztomilí králíčci 
- hnědí, černí, bílí a všelijak strakatí. Byla to nádhera, ale něco bylo špatně: byli jsme na velkém 
ostrově a naši rodiče byli na úplně druhé straně.      Prokop Š., 3. ročník 

Byl jednou jeden zajíc a ten chtěl překvapit maminku, že pojede do lesa na houby na kole. Tak se 
rozhodl, že pojede. Cestou potkal bouračku dvou aut. Zajíce napadlo, že je objede a objel je. Jel dál 
a už byl u lesa. Hned položil kolo a cupity dupity je v lese. Udělal pouhých deset kroků a hned našel 
dva hřiby. Našel tolik hub, že maminka byla tak šťastná, že mu dal vše, co chtěl.   
            Jaroslav K., 4. ročník 

Byl jeden les a v tom lese plno zeleného listí. Byla tam taky zvířátka - lišky, vlci, srnky, koloušci a 
ježci a plno dalších zvířátek. Jednoho dne se liška rozhodla, že půjde do světa. Sbalila si a šla. 
Všichni se divili, kam Bystrouška odchází. Liška nechala vzkaz, bylo tam napsané: "Sbohem zvířátka, 
nechtěla jsem vás opustit, ale chtěla jsme poznat, jak to vypadá u lidí." Už tam skoro byla, pár kroků 
jí chybělo. Konečně dorazila do vesnice Míchov. Byly tam krásné domečky a hrozně se jí tam líbilo. 
Byla tam půl roku a už ji to tam nebavilo, ale vydržela tam ještě rok. 
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A milé děti a dospělí, nevěříte, co se jí tam přihodilo. Myslivec si ji ochočil a byla tak ráda a líbilo se jí 
tam víc jak v lese, protože v lese nedostávala takové dobrůtky a ve vesnici jo.    
             Magdalena H, 3. ročník 

Jednou jsem byla na návštěvě v neobyčejném lese. Vypadalo to tam jako na měnící se planetě. 
Jednu chvíli vypadala jako kost, druhou chvíli jako tužka a pořád se tak přeměňovala. Tak jsem se 
tam šla podívat. A jak jsem tam šla, uviděla jsem i neobyčejná zvířata, například tygra s králičím 
ocáskem anebo králíka s červenýma ušima a žlutýma očima. A stromy tam byly duhové.  

A pak mi něco zakroužilo nad hlavou a já začala mít strach. Bylo to UFO. Až přistálo, vylezli z něj 
malinkatí mimozemšťani a řekli mi: "Přicházíme v míru." A jeden měl v ruce takový malý počítač, pak 
tam něco naťukal a před ním se objevila benzinka. Natankovali a odjeli.       
            Žaneta N., 3. ročník 

JAK BYCH PROŽIL NEJKRÁSNĚJŠÍ PRÁZDNINY 

Chtěl bych být u moře a strávit tam tři čtvrtě měsíce a pak bych chtěl být u tety na tři týdny a pak u 
babičky na dva týdny a pak bych chtěl jet domů a strávit tam celý svůj život. Konec vyprávění. 
             Bohdan T., 3. ročník 

Zprávy z mateřské školky 

Vítáme Vás v naší školce, kde se líbí každé holce. 
I každému klukovi, Vítkovi či Kubovi. 

Těmito verši přivítaly děti v MŠ své maminky, tatínky a ostatní rodinné příslušníky. 
Chlapci si zahráli na vojáky, děvčata pletla věnečky, všichni zazpívali, zatančili a 
přednesli své mamince básničku, kterou ji poděkovali za to, jak se o ně pečlivě stará. 
Starší děti ukázaly, jak umí hrát na flétnu. Maminky dostaly od dětí srdíčko, berušku, 
včeličku a velkou pusu. 

  
2.5. jsme se školou organizovali sběr papíru, kterého se podařilo sesbírat 3,38 tun. 
Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili. 

24.5. nás navštívilo loutkové divadlo Sluníčko a zahrálo dětem 3 klasické pohádky - 
Hrnečku, vař; O zlaté rybce; O Smolíčkovi. Dětem se líbilo nejen představení, ale i to, 
že si mohly s loutkami povídat, pohladit si je. 

31.5. pro nás děti ze ZŠ připravily Den dětí. Malé skupinky dětí prošly celou školu a na 
jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly. Některým dětem se líbilo plnění úkolů, jiné 
zaujaly rybky a želvy v akváriu a teráriu. 
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6.6. jsme navštívili i s rodiči ZOO Lešná u Zlína. Počasí nám přálo, a tak jsme si výlet 
opravdu užili. Prostředí je tam velmi pěkné a děti si prohlédly nejen zvířátka, ale užily 
si i prolézačky a skluzavky. 

24.6. se dva chlapci, Vít Bednařík a Samuel Bartalos, rozloučili s MŠ a po prázdninách 
už budou žáci ZŠ. 

I přes to, že odchází jen 2 děti, mohly jsme do MŠ pro školní rok 2013/14 přijmout 
všech 9 dětí z Milešovic, které se dostavily k zápisu. 

Pro příští školní rok máme přijato 28 dětí, což je nejvyšší možný počet. 

Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny!!! 
Hana Burišková 

Spolky a sdružení 

Myslivecké sdružení Hubert 

V květnu myslivci prováděli nátěr střechy a stěn přístřešku na seno. V letních měsících 
jsou myslivci povinni zajistit, a tedy i zajišťují, dostatečné zásoby krmiva pro zvěř na 

zimní období. 

Od poloviny května je podle zákona o 
myslivosti povolen lov srnců. Myslivecké 
sdružení Hubert Otnice má letos schválen 
plán lovu srnčí zvěře v celkové výši 65 ks. 

(Pozn: Je to moc, nebo málo? Co se týká srnčí zvěře, 
jsou určitě zvýšené stavy a také škody. Běžně se loví 
slabší a nemocná srnčata, nevodící a staré srny, 
které by nemuseli přežít zimu. Podle úživnosti honitby 
jsou stanoveny pro jednotlivé druhy zvěře kmenové 
normované stavy. Provádí se sčítání zvěře a výpočet 
očekávaného přírůstku. Porovnáním kmenového 
stavu a stavu sčítaného a očekávaného přírůstku 
dospěje hospodář ke stanovení plánu lovu. 
Poznámku vložil S.P.). 

Připravované akce  

 V sobotu  29.6.2013 v 11:00 hodin 
proběhne u nového rybníka v Poltni v 
Otnicích žehnání nově zbudované sochy 
patrona myslivců sv. Huberta. 

 Již tradiční cvičné zkoušky loveckých psů 
se letos konají 3.8.2013 od 8:00 hodin,  také u nového rybníka v Otnicích.  

 Cvičné střelby na asfaltové holuby výbor MS naplánoval na měsíc září. Střelby se 
uskuteční v Holubicích a bližší termín bude upřesněn. Každý myslivec je povinen 
cvičné střelby absolvovat alespoň jednou za dva roky. 

Na uvedené akce Vás myslivci srdečně zvou. 
Mirek Petlák 
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Sbor dobrovolných hasičů Milešovice 

Žehnání pomníku 

Milešovičtí hasiči letos slaví 125. výročí založení sboru. Při 
příležitosti tohoto jubilea a jako poděkování hasičům za jejich 
dlouhodobou službu věnovaly společně obec Milešovice a SDH 
pomník „Za obětavost při požárech a pomoc bližnímu“. Návrh a 
realizaci pomníku si zajistili hasiči sami. 

Nový pomník je umístěný 
před hasičskou zbrojnicí. 
Jeho slavnostní žehnání 
proběhlo v sobotu 8. června 
2013, součástí obřadu byla 
Mše svatá za žijící a zemřelé 
hasiče, kterou sloužil pan 
farář Pavel Buchta.  

Brigády 

Na jaře milešovičtí hasiči ve 
spolupráci se Sokoly provedli  
demontáž vedení obecního 
rozhlasu. Kromě jiného se 

podařilo oddělit a k dalšímu využití předat cca 180 kg vodičů s mědí. 
V dubnu proběhl také sběr železného šrotu. Občané připravili a hasiči sesbírali a 
odvezli něco přes 2,5 tuny železného šrotu. 

Mladí hasiči 
Letošní sezóna byla díky velkému množství závodů náročná, ale zato velice úspěšná. Mladí hasiči se 
nejednou vraceli domů za zvuku oslavných sirén a s poháry. Velké poděkování proto patří všem 
závodníkům, jejich vedoucím a vůbec všem, kteří se do příprav a soutěží zapojují. 

Snad největší radost přinesl závěr letošní sezóny, kdy družstvo starších (Cácory) vybojovalo 1. místo 
v Topolanech a následně pak 1. místo v Křenovicích. Z posledních závodů v Křenovicích 23.6. 
navíc toto družstvo přivezlo Putovní pohár MAS (za úspěšné umístění v soutěžích v Kroužku a 
v Křenovicích organizovaných z podpory iniciativy MAS Společná cesta a MAS Za humnama). A aby 
toho nebylo málo, Klára Jeřábková přivezla z Křenovic Putovní pohár Boženy Spáčilové za 1. místo 
v jednotlivcích 60 m překážky (kategorie starší žákyně). Blahopřejeme! 

Konečné výsledky okresní soutěže Vyškovský Soptík 

V okresní soutěži Vyškovský Soptík obsadila družstva Milešovice v kategorii starších pěkné 8. místo 
(Cácory) a 12. místo (Šreci) z celkem 22 družstev. Družstva mladších skončila na pěkných místech 
7. (Tygři), 10. (Draci) a 23. (Vlci) z celkem 36 družstev.  

Pěkná celková umístění získali naši mladí hasiči i kategoriích jednotlivců: 

Kategorie mladší žákyně: 4. Eliška Jeřábková, 13. Tereza Bukalová, 14. Kateřina Kocourková, 
20. Simona Němcová a 31. Aneta Jeřábková 

Kategorie starší žákyně: 5. Klára Jeřábková, 6. Lucie Hanáková 

Kategorie starší žáci: 15. Ivo Novák 
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Výsledky jednotlivých soutěží družstev: 

Termín  SDH Název soutěže 
Umístění našich družstev 

mladší starší 

13.04 Pístovice Závod požárnické všestrannosti  8., 14. 29. a 36. 6. a 14. 

01.05. Ivanovice na Hané Memoriál Zdeňka Pitnera 9., 16. a 23. 7. a 9. 

04.05. Kroužek Memoriál Antonína Bartáka  1. a 13. 2. 

18.05. Hostěrádky - Rešov O pohár starosty sboru SDH 6., 8. a 19. 3. a 7. 

19.05. Pustiměř Memoriál Fr. Kaplánka 17. a 19. 4. 

25.05.  Luleč Memoriál Oldřicha Nedomy 3. 8. 

26.05.  Hlubočany Putovní socha sv. Floriána 10. a 16. 5. 

04.06. Dražovice O pohár starosty obce 5. a 7. (?) 4. 

15.06. Milešovice O pohár starosty obce 7., 17., a 18. 11. a 20. 

 16.06. Topolany O putovní pohár starosty obce 6. a 7.  1. 

23.05. Křenovice Memoriál Boženy Spáčilové 6., 9. a 13. 1. a 9. 

Soutěž „O pohár starosty obce“ v Milešovicích 
SDH Milešovice byl letos opět pořadatelem soutěže mladých hasičů „O pohár starosty 
obce“. Soutěž proběhla v sobotu 15.6. na hřišti. Akce se zúčastnilo 37 družstev 
z blízkých obcí. Do organizace soutěží se zapojilo kromě členů SDH i mnoho dalších 
pomocníků. Kromě perfektní organizace se vydařilo i počasí. Dle ohlasů se hostům u 
nás líbilo. 

Noční závod v Senetářově 
Novinkou pro naše mladé hasiče byla účast v Nočním závodě v požárním útoku 
v Senetářově. Závod začínal v sobotu 22.6. ve 22.00 hod. Naše mladé hasiče zde 
reprezentovalo družstvo starších (Cácory), které nastoupilo na start 15 minut po 
půlnoci. Noční závody za umělého osvětlení měly úplně jinou atmosféru, než běžné 
závody, ale milešovičtí se noci nezalekli a vybojovali 8. místo z 24 soutěžících 
družstev. 

Cácory se loučí 
Čas letí, a tak postupně stárnou i reprezentanti jednotlivých požárních kategorií. 
Nedávno byli sice ještě malí, ale letos jim už bude 15 let, a tak dále v žákovských 
kategoriích soutěžit nemohou. Ze sedmičlenného družstva Cácory se tedy letos loučí 
Lucka Hanáková, Martina Hroudná, Klára Jeřábková a Ondra Klvač (hostující z Otnic). 
Všem patří velké poděkování za příkladnou bojovnost a úspěšné reprezentování obce. 

Zástupce dorostenců 
Náš jediný současný zástupce dorostenecké kategorie Jan Florián úspěšně 
reprezentuje Milešovice a SDH v jednotlivcích. V okresním kole dorostenců 
v Tučapech 2.6. získal krásné 2.místo a postup na kraj. V krajském kole v Přísnoticích 
16.6. se pak umístil na 8.místě.  

A protože i Honzovi přibývají roky, pomalu v dorostenecké kategorii končí. I jemu patří 
poděkování za vzornou reprezentaci a přání dalších úspěchů v požárním sportu. 

 

Letošní náročnou sezónu ukončí mladí hasiči spolu se svými vedoucími na letním 
Soustředění na Koberské myslivně, které proběhne v termínu od 1.7. – 6.7. 

dle podkladů od Jany Florianové 
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Sokol Milešovice 

Fotbal žáci 

Z konečné křížové tabulky je vidět, že se podařilo jen 2 x bodovat a to výhrami doma 
s Nížkovicemi a Brankovicemi. A to bylo málo, zůstali jsme v tabulce poslední.  

Letošní soutěž vyhrály Bošovice před Bučovicemi a Křenovicemi. 

Přitom naši kluci byli schopni hrát vyrovnané zápasy i s týmy z horní části tabulky, 
pokud se po pár minutách „nesesypali“ a nenechali si naložit nášup s nulou na konci. 

I když se klukům nedaří bodovat, projev týmu se i díky tréninkům vedeným Romanem 
Krautem zlepšuje a věřme, že se v další sezóně odrazíme ode dna a začne se 
tabulkou stoupat vzhůru. 

Nutno poděkovat trenérům a dalším Sokolům, kteří zajišťují chod týmu a údržbu hřiště 
a kabin a rodičům, kteří vypomáhají s převozem na zápasy, praním dresů. 

Lepší zprávy mohu sdělit z výsledků I. třídy ligy dorostu Jihomoravského kraje. Otnický 
tým, jehož třetinu tvoří kluci z Milešovic (L.Kraut, D.Ondra, K.Krejzl, M.Černý), skončil 
na pěkném 5. místě. Lukáš Kraut obsadil v tabulce střelců 2. místo s 28 střelenými 
góly.             Standa Postbiegl 

Milešováček 

Je tu konec školního roku a s 
ním i malé shrnutí činnosti 
Milešováčku.  

Děti se zúčastnily v naší obci 
několika akcí: Posezení s 
důchodci (prosinec 2012), 
Folklorní odpoledne (únor 
2013), Vynášení moreny 
(březen 2013) a 8. babské 
hody v Milešovicích (květen 
2013) – viz foto. 
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Mladší děti se mohly pochlubit folklórním pásmem s jarní tématikou „Až se louka 
zazelená“ a směsí lidových tanečků. Starší děti zvládly několik druhů cimbálových 
tanců (boršické, slovenské, skočnou a vrtěnou) a Slovenskou besedu. Všechny děti se 
letos naučily i šotyšku, kterou si mohly zatančit i s živou hudbou, a to za doprovodu 
Jamírku (2. folklorní odpoledne) a také dechové hudby Voděnky (babské hody). Děti 
nám při těchto akcích ukázaly, co se letos naučily a zaslouží si velkou pochvalu. 

Letošní školní rok jsme zakončili 12. června 2013 hledáním pokladu, který děti 
úspěšně našly. Příští školní rok se sejdeme v září, datum ještě upřesníme během 
prázdnin. 

Děkujeme všem za podporu a pomoc při pořádání akcí (chystání sálu, stěhování krojů, 
praní a žehlení krojů) a věříme, že se s vámi i s vašimi dětmi budeme setkávat i v 
dalších letech.  

Přejeme všem krásné prázdniny a příjemně strávenou dovolenou. 
Jana Jeřábková a Renata Rodrová 

 

Pátráme po starých krojích v Milešovicích  

Obléct si kroj je pro nás v současné době velkým svátkem, ale v dřívější době se kroje 
nosily běžně, při jakékoli příležitosti. Letos jste na Babských hodech mohli vidět, jaké 
kroje se nosí v okolí Kyjovska, ať už parádní kroj – který se nosí při slavnostních 
příležitostech, tak i polosváteční, který si v prostší podobě (bez rukávců a nažehlených 
spodnic) lidé oblékali ve všední dny i při práci. Naše vesnice už ale patří do oblasti 
Brněnska, proto bychom se rády dopátraly, jaké kroje se v minulosti nosily u nás. 
Pomohly by nám staré fotografie, popř. i nakreslené obrázky z naší obce (18. až 
19. století), vzpomínky. 

Za jakoukoliv informaci ohledně původních milešovických krojů děkujeme. 
vedoucí Milešováčku 

Křížem krážem 
 

Sběr odpadků v příkopech silnic Otnická, Šaracká, Koberská 

Jako pracovní nářadí se doporučuje pracovní oděv, obuv, pracovní rukavice a dobrá 
nálada. Odpadky jsou sbírány do plastových pytlů, které poskytla Správa silnic ve 
Slavkově u Brna – čímž této společnosti děkujeme za spolupráci. Po domluvě s touto 
organizací se vždy po určitém úseku pytle s odpadky nahromadily na kraji silnice a 
silničáři je hned v pondělí v 7 ráno odvezli (kam?, to nevím, ale snad to nebude někam 
do lesa).  

Oficiálně byl sraz účastníků naplánován ve 13:00 dne 20.4.2013 u hřiště TJ Sokol, ale 
po vzájemných domluvách se začátek akce časově posunul už na 9:00.  Nejdříve se 
tedy v prvním kole v 9 hodin začínají sbírat odpadky od dopravní značky Milešovice 
směrem k Otnicím, bylo sesbíráno 21 ks pytlů s odpadem a úsek se podařilo vysbírat 
za 2 a půl hodiny, ve 4 lidech (z toho 2 děti) to rychleji nešlo. 
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Druhé kolo se koná ve 13:00. Tady už byla účast dobrovolníků lepší  - 11 lidí z toho 2 
děti do 15 let. První se jde sbírat Šaracká. Jedna skupina jde ze Šaratic naproti nim 
vyráží druhá skupina z Milešovic. Sběr odpadků trval něco přes dvě hodiny a bylo 
sesbíráno 32 pytlů a k tomu velkoobjemový odpad jako např. lednice.  

Byli jsme unavení, ale i přesto jsme se rozhodli, že se ještě posbírá část koberské – 
alespoň po Dřínovou a kousek. Jen na tomto úseku bylo nashromážděno dalších 26 
pytlů a přitom to není zdaleka vše sesbírané. Skončili jsme v 17 hod. unavení, ale 
myslím, že všichni s dobrým pocitem, že teď, je to naše okolí krásnější. Zbytek 
koberské jsme dosbírali v neděli po obědě ve 4 lidech, z toho jedna akční Kobeřačka, 
sběr nám trval 3 hodiny. 

Na tomto celkem krátkém úseku jsme nasbírali dalších 18 pytlů, takže tímto koberská 
v množství odpadu v příkopech získává 1.místo. 

  
Zajímavé bylo to, jak se různé úseky lišily skladbou odpadků. Vesměs všude se 
nachází pet lahve. Na otnické petky převažovaly, směrem k Šaraticím byla navíc 
spousta lahví od vína, vodky, rumu, piva. Ku Kobeřicím zase někdo žije velice zdravě 
a dopřává si biojogurty a nápoje Activia. Na koberské se moc nepije, protože byla 
nalezena jen jedna pleskačka od čehosi. U remízku na šarecké bylo k mání několik rolí 
koberců. U Dřínové byl hned vedle pomníčku igelitový pytel, který se při manipulaci 
přetrhl a odkryl adresu dodavatele. Nesmíme zapomenout ani na kuřáky, kteří 
prázdnou krabičku od cigaret neuvezou ve svém autě. 

Navzdory tomu, že v místním rozhlase byla tato akce dvakrát ohlašována a avizována 
také na sociální síti Facebook, celkově se obou kol zúčastnilo 12 Milešáků a 2 
přespolní. To je mizivé procento obyvatel (na počet obyvatel to dělá necelá 2%). Vždyť 
v téhle krajině žijeme a projíždíme po těchto cestách každý den. Akce by se dala 
naplánovat tak, že by se sbíralo nejen to co je u silnice, to co je viditelné, ale určitě by 
se dalo projít za humny, k lesu, okolo obce…  

Všem lidem a dětem, bychom měli ukázat, že tohle smetí patří na skládku a ne do 
přírody. Akce nebyla výdělečná, ale o to vůbec nešlo (když se někteří divili). Šlo o to 
ukázat, že nám tenhle nepořádek lhostejný není, a že v takové krajině žít nechceme. 
Smutné je to, že hned následující pracovní den v pondělí se v uklizených úsecích opět 
začíná objevovat podhoubí špíny a odpadků. 
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Ano, již v pondělí, první pracovní den, se začínají hromadit nové odpadky… Bohužel, 
nic není ideální a je utopií myslet si, že svět je spravedlivý a je jen krásný. Svět je 
vyvážený a existují v něm různí lidé, různé povahy a různé názory. Takže příští rok 
znovu. Nebo dřív? Nejlépe nikdy! 

A až půjdete po některé ze silnic na vycházku nebo pojedete na kole, všimněte si…. 
Antonín Šidla ml. 

Milešovický mokřad 

Na svých toulkách přírodou jsem narazil na mokřinu mezi obcemi Kobeřice a 
Milešovice. Tato lokalita je nepravidelně, více či méně zaplavena a vyhovuje tak 
velkému množství živočichů. Zejména vodním a bahenním druhům ptáků. 

Vyskytuje se jich zde celá řada, 
mnohdy velmi vzácných. Jsou to 
například vodouši rudonozí, kropenatí, 
šedí, bahenní a tmaví. Jespáci bojovní 
i obecní, bekasíny otavní a chřástali 
vodní. 

Hnízdí zde kachny divoké, lysky černé, 
poláci velcí, potápky malé, čejky 
chocholaté, kulíci říční, labutě velké, 
několik druhů rákosníků, konipas luční 
i bílý. Je zde slyšet cvrčilka říční i 
zelená, strnad rákosní, obecný i luční. 
Vídám zde lovit čápy černé, volavky 
popelavé i bílé a zaletuje sem moták pochop.  

Na závěr je třeba dodat, že většina z těchto uvedených ptáků je na Seznamu zvláště 
chráněných druhů ptáků v ČR. Někteří jsou dokonce uvedeni jako Kriticky ohrožený 
druh nebo Silně ohrožený druh (v textu zvýrazněno kurzívou).  

Pro pozorování ptáků v jarním období (březen - červen) je možné využít vyvýšených 
míst, vzdálenějších od okraje mokřadu. Vstupování k okrajovým partiím je velmi 
nevhodné, protože dochází k rušení ptáků při hnízdění. Zejména psi působí na 
hnízdiče velmi rušivě. Buďte prosím k hnízdícím ptákům ohleduplní. 

Doufám také, že budovaný rybník na koberské straně nebude nevhodně ovlivňovat 
klidný a přírodě nakloněný život Milešovického mokřadu. 

Važte si tohoto krásného, člověkem ještě nenarušeného místa plného života. 
Petr Navrátil 

člen České společnosti ornitologické, Slavkov u Brna 

Centrum vzdělávání všem 

V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání 
všem (CVV). Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním 
životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat. Podává informace o celoživotním 
vzdělávání v JMK, zabývá se kariérním poradenstvím, zprostředkováváním studijních 

 
čírka obecná nad milešovickým mokřadem 
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a profesních stáží. CVV poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Veřejnost může 
využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzultace nebo 
přijít do Centra osobně. 

Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou 
databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci 
na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě 
přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho 
lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, 
jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. 
To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby každý, kdo 
projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační 
specialistka Centra Hana Rozprýmová. CVV sídlí v Brně-Bosonohách, Pražská 38b  

Velkomoravské dobrodružství 2013 

V rámci oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu uspořádalo 
Brněnské biskupství vědomostní 
soutěž pro děti školního věku (od 
3. do 9. třídy ZŠ) z farností 
brněnské diecéze – 
Velkomoravské dobrodružství 
2013. Cílem projektu bylo 
seznámit děti s životem a 
odkazem soluňských bratří, 
připomenout základy naší víry, 
kultury a vzdělanosti a rozvíjet 
hodnoty, které jsou odkazem 
cyrilometodějské mise. Soutěže se 
zúčastnily i děti z Milešovic. 

Po vypracování vědomostního testu s rodiči se ve středu 20. března 2013 uskutečnilo 
farní kolo na faře v Otnicích. Sešlo se zde 16 děti z naší farnosti (z Otnic, Bošovic, 
Lovčiček a Milešovic). Z naší obce se soutěže zúčastnilo celkem 9 dětí: 3. třída - 
Eliška Jeřábková, Jarek Stejskal a Prokop Škoda, 4. třída - Martin Postbiegl a Katka 
Kocourková, 5. třída - Leoš Škoda, 6. třída - Adéla Škodová a 7. třída Ludmila 
Škodová a Veronika Stejskalová. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií podle věku 
dětí (I. kategorie - 3. a 4. třída ZŠ, II. kategorie - 5. a 6. třída ZŠ a III. kategorie - 7. až 
9. třída ZŠ). Z farního kola si s postupem do děkanátního kola odnesli krásné 1. místo 
Eliška J., 3. místo Martin P. (oba I. kategorie), 1. místo Adélka Š. (II. kategorie), dále 
dvě děti z Lovčiček, jeden z Bošovic a jeden z Otnic.  

Děkanátní kolo pak proběhlo 29. května 2013 ve Žďáru nad Sázavou, kde si mohly 
porovnat své cyrilometodějské znalosti děti z děkanství slavkovského, žďárského a 
tišnovského. Do diecézního kola v Brně postoupila z naší farnosti Tereza Doležalová z 
Lovčiček (9. třída). Všem dětem za jejich krásná umístění, ať už ve farním nebo 
děkanátním kole, blahopřejeme. 

Jana Jeřábková 

http://www.vzdelavanivsem.cz/
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První svaté přijímání v Otnicích  

Děti, které navštěvují hodiny 
náboženství, jdou obvykle 
ve třetím roce k prvnímu 
svatému přijímání. 
V Otnicích proběhla letos 
sváteční mše s prvním 
přijímáním v neděli 
2. června. Mezi tzv. 
prvokomunikanty, kteří se 
připravovali spolu s panem 
farářem p. Pavlem Buchtou, 
bylo celkem 12 dětí, z toho 
sedm z Milešovic: Vojtěch 
Daněk, Jakub Gargoš, 

Magdaléna Hroudná, Eliška Jeřábková, Kateřina Kocourková, Prokop Škoda a 
Jaroslav Stejskal. 

Dětský koutek 

O skřítku Vítečníkovi 
Autor: Alena Freibergová 

Cože? Že skřítkové nejsou? A kdo vám to řekl? Že to říkají všichni? Ale všichni taky 
nemusejí mít pravdu… 

Samozřejmě, že skřítkové jsou a není jich zrovna málo! 

Jsou skřítkové Letní a Zimní, podle toho, kdy se s nimi můžete setkat, skřítkové Travní 
a Stromoví, podle toho, kde žijí a pak jsou skřítkové Zahradníčci, Hospodáříčci a 
Strážníčci. Ti žijí blízko lidí a mají za úkol jim pomáhat, chránit je a vůbec dohlížet na 
to, aby bylo všechno v pořádku. A právě o takovém skřítkovi vám budu vyprávět. 

Když se narodil, maminka mu dala jméno Vítek. Od malička to byl neposeda a 
neposlucha. Když trošku povyrostl, měl nastoupit do služby, jako každý jiný skřítek. Ale 
místo toho, aby lidem pomáhal, dělal jim jen samé vtípky, žertíky a schválnosti. Bylo to 
stále horší a horší a za chvíli mu nikdo neřekl jinak, než Vítečník. Jednou to ale 
opravdu přehnal a mohl způsobit veliké neštěstí. 

Bylo to takhle v neděli odpoledne, sluníčko hřálo a Toníček Přibylů se rozhodl, že 
půjde s klukama ven. Převlékl se, obul si boty, vzal si helmu a šel si do garáže pro 
kolo. Zámek u vrat šel hodně těžko odemykat, tak si položil helmu na lavičku vedle a 
oběma rukama se opřel do klíče. Napjal svaly a cvak! Zámek povolil a garáž se 
otevřela. Vyvezl kolo ven, postavil ho na stojan a šel zavřít vrata, ale ouha! Klíč nikde! 
Vítek mu ho schoval a náramně se bavil tím, jak Toníček leze po všech čtyřech kolem 
dokola, prohledává trávník, zvedá kameny, kouká do kanálu…. Za chvíli ho vrátil 
zpátky do zámku a čekal, jak se bude chlapec tvářit, až ho tam uvidí. Ten když si ho 
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nakonec všiml, jen nevěřícně zakroutil hlavou, zamknul vrata a klíč pečlivě uložil do 
kapsičky. Chtěl si nasadit helmu, ale ta na lavičce také nebyla. Po příhodě s klíčem 
snadno uvěřil, že si ji zapomněl vzít. Vrátil se pro ni, ale doma ji nenašel. Šel tedy 
zpátky k lavičce a vida! Helma ležela přesně tam, kam si ji prve položil. Zase ten 
dareba Vítečník! Toníček byl čím dál víc popletený a Vítek se čím dál víc bavil. Ale 
pořád mu to bylo málo a tak se rozhodl, že chlapci provede ještě jeden poslední žertík. 
A nenapadlo nic hloupějšího, než mu povolit šroubek u brzdy! 

Toníček konečně vyjel ze dvora. Hned za plotem se pustil doleva, dolů z kopce a 
pořádně to rozšlapal. Přesně tak, jak byl zvyklý. Když se blížil k hlavní silnici, chtěl 
přibrzdit. Ale šroubek vypadl, lanko vyklouzlo a Toníček se řítil šílenou rychlostí přímo 
do křižovatky. Najednou se na rohu objevilo veliké nákladní auto. Chlapec vyděšeně 
křičel, zoufale mačkal brzdu, ale kdepak! Kolo jelo dál, jako o Závod! Auto troubilo, 
řidič brzdil ze všech sil a už to vypadalo, že Toníčka i s kolem rozplácne, když se 
objevili skřítci Strážníčci. Stočili klučíkovi řidítka proti travnaté mezi a tím nejsilnějším 
kouzlem omotali kola a pomalu je zastavili. Chlapec vyvázl jen s odřeným kolenem a 
pořádným leknutím. 

Zato Vítka si předvolal král všech skřítků, sám Lorián Ušatý. Za všechno, co způsobil a 
co svým hloupým žertem způsobit mohl, byl potrestán tak přísně, jak snad ještě nikdy 
žádný skřítek potrestán nebyl. Král ho poslal do podzemí, kde musí s Permoníčky 
pomáhat horníkům a zpátky se nesmí vrátit dřív, dokud nevykoná tolik dobra, kolik 
napáchal zla. 

Alena Freibergová 

 

Tak, milé děti, teď si 
doneste tužku a pomozte 
školáčkovi najít cestu, aby 
mohl donést jedničku tam, 
kam patří, na vysvědčení. 

Vytvořila: Alena Freibergová 

Nakreslil: Zdenek Šmora 
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Pálení čarodějnic (foto Bohdan Tišer) 

 
Slavnostní mše k 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chřástal vodní na milešovickém mokřadu (foto Petr Navrátil) 

 

Úspěšné družstvo mladých hasičů „Cácory“: 
shora zleva Veronika Mňačková, Martina Hroudná, Lucie Hanáková, 
Klára Jeřábková, Andrea Hanáková, Jakub Kunderka a Ondřej Klvač 
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Babské hody 

 

 
Hasičská soutěž - slavnostní nástup (foto Nikola Kratochvílová) 

 
 


