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Milešovice dolní konec (foto J. Daněk)  

 

Kalendář nejbližších akcí 
Datum Akce Pořadatel 

31.12. Silvestrovský výšlap okolo Milešovic  
(bude-li mrznout) 

ZŠ a MŠ Milešovice 

31.12. Silvestr (v sále OÚ) Milešovická mládež 

04-05.01. Valná hromada SDH  SDH Milešovice 

05.01. Tříkrálová sbírka Oblastní charita Hodonín 

11.-12.01. Prezidentské volby (1.kolo)  

18.01 Dámský klub Babinec Kulturní komise  

25.-26.01. Prezidentské volby (2.kolo)  

02.02. Druhé folklórní odpoledne Milešováček  

16.02. Ostatky Sokol Milešovice 
24.02. Dětský maškarní ples ZŠ a MŠ Milešovice 

09.03. Košt slivovice a tlačenky OÚ, SDH a Sokol Milešovice 

17.03. Vynášení Moreny Milešováček 
změna termínů vyhrazena
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Úvodní slovo starosty 
Vážení občané, 
rok 2012 se blíží ke konci a  začneme se radovat z příchodu nového roku 2013. V naší 
obci se událo spousta pěkného a myslím, i radostného. Je třeba poděkovat 
zastupitelstvu obce za jejich aktivní práci. Určitě nemohu opomenout poděkování škole 
a školce, která se celý rok stará o naše děti a dobře je připravuje k postupu do vyšších 
tříd. Musím poděkovat i našim hasičům, kteří se starají o udržování požární techniky,  
hlavně patří poděkování za vedení kroužku mladých hasičů. Jak jste již zjistili na 
různých vystoupeních Milešováčku, je to kus práce, zaslouží si též poděkování. Je 
dobré, že se v naší obci podařilo udržet mladé fotbalisty, poděkování patří  i TJ  Sokol. 
Jsem rád za  udržování  tradic hodů a ostatků. Dík všem organizacím a občanům, kteří 
se podílí na kulturních akcích. Dále musím poděkovat všem, kteří pomáhali 
s přípravou Rodáků. Velké poděkování patří také kulturní komisi. 
Co se nám podařilo v obci udělat? Nebylo toho málo. Všechny akce, které si 
zastupitelstvo dalo za cíl, se splnily. 
Rok 2013 nebude lehký, čeká nás spousta úkolů. Budou-li dotace na výstavbu 
kanalizace a ČOV, zastupitelstvo bude mít těžký úkol. Dále bychom chtěli vybudovat 
nové veřejné osvětlení, dětské hřiště pro MŠ, vyměnit okna ve škole a další body, 
které si zastupitelstvo vezme za své úkoly. 
Dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné svátky, hodně zdraví a úspěchů v Novém 
roce. 

Michal Polanský, starosta obce 
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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.11/2012, konané dne 5.11.2012 
Ad 3) Dne 10.10.2012 podala svou rezignaci na mandát členky ZO R. Kratochvílová. 
Ad 4 a 5) Na uvolněné místo člena ZO nastoupil V. Kratochvíl, který složil slib 
zastupitele a stal se novým členem finančního výboru. 

Ad 10) ZO projednávalo počet a výši poplatků, (např. „stočné“, kopírování, ověřování 
listin, hlášení, zapůjčení sálu, víceúčelového areálu, klubovny na hasičce a areálu za 
hasičkou, zapůjčení židlí, stolů, ubrusů), které budou platné od 1.1.2013. V některých 
případech (např. u zapůjčování veřejného prostranství) došlo k navýšení poplatků. 

Ad 13, 14) Různé a diskuze: obec Milešovice měla v roce 2011 dle sčítání lidu 663 
obyvatel; v lese Boří se do roku 2015 včetně, nebude kácet žádné dřevo; poplatek za 
odvoz odpadků bude zachován. 

Zasedání ZO č.12/2012, konané dne 17.12.2012 v zasedací místnosti 
Ad3) ZO projednalo příspěvek na místní akční skupinu (MAS) „Za humnama“ v částce 
10,-Kč na jednoho obyvatele na rok 2013. MAS představil na našem zasedání starosta 
obce Křenovice, pan J. Konečný. MAS je společenství občanů, neziskových 
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, kteří spolupracují při 
získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region. Milešovice 
jsou do tohoto společenství začleněny. 
Ad16) ZO schválilo obecní vyhlášku č. 2/2012 o poplatku za komunální odpad 
(poplatek zůstává stejný). 
Ad17) ZO schválilo obecní vyhlášku č. 3/2012 o místních poplatcích (určují se zde 
poplatky za psy, užívání veřejného prostranství, ze vstupného, a také třeba kdo je od 
placení osvobozen). 
Ad 18) ZO schválilo směrnici o veřejných zakázkách, (směrnice uvádí podmínky 
zadávání veřejných zakázek v naší obci). 
ad 19) ZO schválilo Dohodu s obcí Otnice o úhradě nákladů na žáky naší obce, kteří 
navštěvují školské zařízení tohoto zřizovatele (platba je cca 170 000,-Kč). 
ad 20,21) Různé a diskuze: Připravuje se kompletní oprava mostku přes Milešovický 
potok; obec připravuje výstavbu nového dětského hřiště za školou; řešil se stav 
kaštanů na hřbitově – nechá se zpracovat posudek stavu stromů vč. návrhu řešení 
(předpokládá se že budou stačit prořezávky špatných větví); diskutovalo se 
znečišťování chodníků psími exkrementy a nedostatečné údržbě chodníků v zimě. 
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Sdělení obecního ú řadu 
Nejbližší termíny veřejných jednání zastupitelstva obce Milešovice 

14.01.2013 kancelář starosty 18.00 
11.02.2013 kancelář starosty 18.00 
11.03.2013 zasedací místnost OÚ od 18.30 
15.04.2013 kancelář starosty 18.00 

⋅ Prosíme občany o pomoc při odklízení sněhu a udržování schůdnosti chodníků 
kolem svých domů. Obecní úřad nemá v současné době dostatek pracovníků, 
kteří by zvládli zajistit údržbu v případě většího množství sněhu či náledí. 
Děkujeme za pochopení i pomoc. 

⋅ Prosíme majitele psů, aby byli ohleduplní ke svému okolí a při procházkách obcí 
odklízeli po svých čtyřnohých kamarádech jejich výkaly a nezanechávali za sebou 
stopy nepořádku. 

⋅ Doporučujeme občanům, aby byli opatrní při kontaktu s podomními prodejci a 
raději se podpisu smluv a nabízenému zboží touto formou vyhnuli. Mnohé 
nabízené služby nemusí být výhodné ani seriózní a lidé se tak mohou dostat do 
těžkých situací. Obec upozorňuje občany touto cestou na nutnou obezřetnost. 

Knihovna 
Děti ze ZŠ a MŠ v Milešovicích se zúčastnily 19.12.2012 dopoledního „zastaveníčka“ 
v obecní knihovně. Přinesly s sebou namalované obrázky na téma „Moje 
nejoblíbenější knížka“, které zůstaly v knihovně na nástěnce. Děti tak měly možnost 
seznámit se s chodem knihovny a prohlédnout si knížky, které je zajímaly. Domů si 
odnesly nejen nové poznatky, ale i malý dárek. 

Eva Gargošová 
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Setkání d ůchodc ů  
V neděli 1.12.2012 se v Milešovicích konalo po roce opět setkání důchodců. Do sálu 
obecního úřadu se přišlo pobavit a popovídat si více než 70 starších občanů. Kulturní 
program zajistili žáci p. Bajáka, kteří zahráli na flétny, a členové folklórního souboru 
Milešováček, kteří předvedli svá taneční i říkanková vystoupení.  
Po slavnostním obědě pak přítomným zahrála cimbálová kapela Donava s kapelníkem 
Langáškem.  

Milešová ček 
Dětští folklorníci se opět v hojném počtu účastní pondělních a středečních schůzek 
Milešováčku. Mladší děti pilně nacvičovaly nové pásmo tanečků a říkanek o přírodě a 
dětech. Starší děti se s vervou vrhly do nacvičování veselé Slovenské besedy. Svým 
uměním potěšily 1.prosince 2012 všechny na setkání s důchodci. Na prosincových 
schůzkách se věnujeme vánočním tradicím a vánočnímu tvoření. 
V novém roce uspořádáme už druhé folklorní odpoledne , které se uskuteční 2.února 
2013. Vystoupí Milešováček a dětský lidový soubor Jamírek z Újezdu u Brna.  
Srdečně Vás všechny zveme. 

Sabina Jelínková 

 

 

Krásné vánoce a úspěšný nový rok přeje Krásné vánoce a úspěšný nový rok přeje Krásné vánoce a úspěšný nový rok přeje Krásné vánoce a úspěšný nový rok přeje 

Milešováček!Milešováček!Milešováček!Milešováček!    
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Kulturní komise 

Lampionový průvod a podzimní tvoření 
V neděli 28.10. v podvečer svítily v Milešovicích lampiony, světýlka z dýní a ozdobené 
lucerničky. Děti i dospělí se prošli obcí v lampiónovém průvodu a pak se sešli v sále, 
kde paní učitelky ze školy i školky pomáhaly zájemcům s výrobou podzimních ozdob 
z různých materiálů. A tak si děti domů odnášely vlastnoručně vyrobené větrníčky, 
dráčky i stojánky z barevného listí. A snad také radost z příjemných chvil.  

Monika Postbieglová 

 

 
 

Babské hody 2013 
Byly bychom rády, aby se v květnu 2013 opět konaly v naší obci babské hody. 
Přípravy jsou zatím ve stádiu úvah o podobě hodů a není ani zatím určeno, kdo si 
vezme organizaci na starost. Rády bychom, aby si v kroji zatančily nejen ženy 
samotné, ale bude-li zájem, tak i smíšené páry. Zapojit by se mohly i děti z folklórního 
souboru Milešováček. 
Rády bychom zjistily, zda je o babské hody zájem. A tak popřemýšlejte, zda budete 
mít chuť zatančit si a zazpívat v ženských či ve smíšených párech. Pravděpodobně 
v lednu uspořádáme první informační schůzku pro zájemce. 

Kulturní komise 
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Divadlo Járy Pokojského  
3. listopadu k nám zavítalo Divadlo Járy Pokojského, 
v jehož podání jsme měli možnost shlédnout 15. hru 
Járy Cimrmana "České nebe". My, kteří jsme se přišli 
podívat, se určitě shodneme, že šlo o velmi 
povedený kus. Doufejme, že to nebyla poslední 
možnost přesvědčit se o nesporných kvalitách tohoto 
velkého, českého génia. 

Alena Freibergová 

Základní škola a Mate řská škola 
Milešovice 

Vánoce v Milešovicích 
Letos jsme přivítali Vánoce v Milešovicích druhou adventní neděli, 9.12.2012, kdy bylo 
pořádně mrazivo. Děti z mateřské školky vystoupily s pásmem zimních básniček, 
zatančily a zazvonily jako malé rolničky. U rozsvíceného vánočního stromu pak žáci 
školní družiny ztvárnili „Živý Betlém“ a zahráli biblický příběh o narození Ježíška. 
V teple vyzdobeného sálu byly ke koupi vánoční dekorace a drobné předměty, které 
vyrobily šikovné maminky a paní učitelky. Jana Jeřábková navíc všem zájemcům 
názorně pomocí pramenů různobarevné plastelíny ukázala, jak správně plést vánočku. 

Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi 
V pátek 14.12.2012 se ve 
stovkách obcí ČR sešli děti 
a jejich rodiče, aby ve stejný 
čas vypustili k nebi balónky 
s vánočním přáním. Akce je 
součástí projektu Český 
Ježíšek a byla i pokusem o 
rekord vypuštění co 
největšího počtu balónků na 
obloze. Letos se v ČR 
vzneslo přes 75 000 
balónků. 
Do společného pouštění 
balónků zapojila i naše 
obec. 
Organizaci zajišťovala ZŠ a 

MŠ za pomoci kulturní komise. Už od jedné hodiny se v sále OÚ plnily balónky heliem 
a pak k nim děti i dospělí připojili svá přání. Přesně v 15.15 hodin se nad zasněžené 
Milešovice vzneslo asi 190 balónků. Kéž se všem jejich přání splní. 

Monika Postbieglová 
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ZŠ a MŠ Milešovice zve všechny zájemce na 

Silvestrovský výšlap okolo Milešovic 
 

Sraz 31.12.2012 ve 13.30 u školy 
Výšlapné: 20,- Kč 

Ukončení v sále čajíkem a malým občerstvením 
 

AKCE SE USKUTEČNÍ POUZE, BUDE-LI MRZNOUT 
 

Keramický kroužek  
„Když zem dá hlínu, ruka tvar 

a oheň k tomu přidá žár,  
tu měkká hlína zkamení, 

ve zvonový džbán se promění.“ 

Práce s hlínou není jen vyrábění pěkných předmětů. Je to především požitek a 
vnímání proměn a tvárnosti hlíny. Je to radost ze sebe sama, z toho, jak naše ruce 
dovedou z kusu hlíny vytvořit předmět. Samozřejmě, že když se dílko povede, a je 
tedy i pěkné, o to lépe. Děti tak potěší své rodiče a sklidí zaslouženou pochvalu. 
Snažím se proto, aby děti pracovaly pečlivě, v příjemné tvůrčí atmosféře, pohodě a 
klidu. Není potřeba někam spěchat a práci odbývat. Myslím, že si to většina dětí 
z našeho kroužku uvědomuje a ve výsledku je to znát. Na fotografiích sice 
nezachytíme onu tvůrčí atmosféru, ale i tak jsou dokladem toho, že děti práce baví a 
jsou velice šikovné. (Viz foto: pletení košíků s keramickým dnem, malování vánočních 
zvonečků) 

    
Přeji všem svým žáčkům, aby je tvoření z hlíny stále bavilo a těšili se na další hodiny 
keramiky stejně tak, jako se těším i já.  

Krásné Vánoce a hodně zdraví v Novém roce přeje 
    Dagmar Mynarčíková 
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ZŠ a MŠ Milešovice pořádá 24.2.2013 

Dětský maškarní ples  
proběhne v sále OÚ, zveme všechny děti 

 

Ze žákovských slohových cvičení 
Je všeobecně známo, že slovní zásoba současných dětí je na průměrné úrovni. Žáci 
nerozumí významu některých, pro dospělého zcela samozřejmých, slov. Předkládám 
výsledky uvažování žáků 3. a 4. tříd:  
"STRAŠPYTEL" - je ten, kdo se furt všeho bojí, to je, že se někdo hodně něčeho bojí, 
je člověk, který se strašně bojí, je ten, co se bojí tmy, čerta atd. 
"PUNTÍČKÁŘ" - většina žáků odpověděla nevím, několik však tipovalo: dělá puntíky, 
dělá knoflíky, puntíčkovaný pes, je ten, co furt pomlouvá, kdo má pořád problém, 
pozoruje všelijaké puntíčky, ten, co chce mít všechno krásně uděláno, ten, co musí mít 
všechno perfektní. 
"OPTIMISTA" - opět většinou nevím, ale i zde se našly výjimky: dělá machýrka, člověk, 
který je tak trochu čaroděj, že má nerad vládu, ten, kdo je po presidentovi, je ten, 
kterému je třeba jedno, když dostane trojku nebo čtverku, který to bere normálně.          
 
Žáci 2. třídy měli za úkol napsat něco o sobě.  
Mám osm let. Mám psa jménem Bigi a mám bratra. Těším se na Vánoce. Dneska jsem 
služba. Baví mě hasič a fotbal. Ve čtvrtek někdy jdu do sportovních her. Někdy se 
projedu na kole. A hodně si hraju.         Jan V. 
Jsem chytrý borec. Jsem samá modřina. Hraju fotbal. Chodím ven. Rád bobuju. Mám 
rád školu. Mám rád rodinu.             Dominik Č. 
Chodím do školy, 2. třída. Mám malého bráchu, jmenuje se Míša. Moje máma se 
jmenuje Renata a můj táta se jmenuje Michal. Utekla mi kočka. Víte proč? Protože 
byla hloupá.            Aneta R. 
Chodím nejraději na výlety. Hrozně rád se směju. Rád běhám a hraju na schovku. 
Hrozně rád hraju fotbal. Hrozně rád hraju vybíjenou. Hrozně rád jezdím na bobech. 
Chovám andulky.           Štěpán J. 

výběr připravila Karla Pitáková 

 
Zaměstnanci ZŠ a MŠ přejí všem občanům příjemné prožití Vánoc, veselého Silvestra 

a úspěšný rok 2013. 
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Spolky a sdružení 
 

OÚ, SDH a Sokol Milešovice zvou na 

Košt slivovice a tla čenky 
9.3.2013 od 14.00 v sále OÚ 

 
 

K poslechu  a zábavě zahraje  od 16,00 muzika DONAVA   
s kapelníkem Liborem Langáškem 

Bude i TOMBOLA 
podrobnosti  Tomáš Kunderka 

 

Sbor dobrovolných hasi čů Milešovice 
Letošní rok byl pro SDH náročný a plný aktivit.  
Jaro pak bylo ve znamení častých výjezdů a zásahů. I přes varování meteorologů a 
zákazy pálení trávy naši hasiči v březnu zasahovali 4x. V Kobeřicích 3.3., 7.3., 21.3. a 
na závěr likvidovali 24.3. také požár trávy v Milešovicích (Oulehle). 
6. července k večeru se nad naším krajem přehnala větrná smršť, která silně poškodila 
stromořadí podél silnice do Otnic. Popadané stromy bránily v průjezdu, byl zde 
uvězněn autobus i osobní vozy. Naši hasiči rychle zajistili částečné zprůjezdnění 
silnice a přibližně do 1,5 hodiny odklidili asi 25 stromů a polámaných větví a vozovku 
očistili. Až ke konci zásahu přijela i jednotka z Otnic a odstranila cca 3 stromy. 
Kromě zásahů a dalších aktivit věnovali členové SDH mnoho času mladým hasičům. 
Desítky tisíc korun investovali do jejich činností (příprava a výjezdy na závody, nákup 
vozíku pro závodní čerpadlo atd.). 
Zhodnocení minulého roku a příprava na další sezónu se jistě bude probírat na 
výro ční valné hromad ě SDH, která proběhne na hasičce ve dvou dnech, a to 
4.1.2013 pro děti a 5.1.2013 pro dospělé. Všichni členové SDH jsou srdečně zváni. 

dle podkladů od Miloslava Kachlíře 

Mladí hasiči  
V sobotu 13.října 2012 se mladí hasiči zúčastnili závodu požární všestrannosti 
v Bohdalicích . Za Milešovice soutěžilo celkem 7 družstev a výsledky jsou pěkné. 
V kategorii „mladší“ naše družstva obsadila 3., 14., 16., 30. a 31.  místo  z celkového 
počtu 38 družstev. Ti větší pak v kategorii „starší“ vybojovali 9. a 14. místo  
z celkového počtu 27 družstev. Náš dorostenec Jan Florián obsadil 2. místo. 
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Dále se naši mladí hasiči účastní nultého ročníku tzv. „Uzlové open ligy“ . Jedná se o 
seriál soutěží s přesně stanovenými pravidly. Soutěž má vždy více kol, po základním 
kole, kterého se účastní všichni, postupuje prvních 16 družstev do vyřazovacích bojů. 
Soutěží se ve vázání těchto uzlů: lodní smyčka, úvaz na proudnici, tesařský uzel a 
plochá spojka. Hodnotí se dosažený čas a penalizují se chyby.  
Uzlová liga zahrnuje celkem čtyři soutěže, z nichž dvě proběhly právě v uplynulém 

období – Drnovice (24.11.) a Hrušovany u 
Brna (8.12.). A zájem všech je veliký. Jen 
na soutěž do Drnovic přijelo celkem 95 
družstev po čtyřech závodnících. Kulturní 
sál téměř praskal ve švech, atmosféra 
byla napínavá, fandilo se mohutně. 

Naši mladí hasiči se na ligu v uzlování pilně připravují a úspěchy v soutěžích jsou znát.  

                               

Místo soutěže Datum Kategorie Umístění našich počet družstev 
Drnovice 24.11.2012 mladší: 9., 18., 20., 33. a 38. 48 celkem 
  starší: 10., 14., 17. a 47. 47 celkem 
Hrušovany u Brna 08.12.2012 mladší: 2., 12., 21., 20. a 27. 27 celkem 
  starší: 13. a 14. 26 celkem 

 
Průběžné výsledky z Uzlové open ligy po soutěži v Hrušovanech jsou uvedeny na 
http://www.hasicidrnovice.cz/mladi_uzlova_liga.php.  

Naši „mladší“  jsou zatím 
na pěkných místech 5., 
15., 25.-26. a 38. z 54 
celkem přihlášených 
družstev. „Starší“  se 
zatím drží na 8., 14. a 21. 
místě 53 celkem 
přihlášených družstev. 
 
O další body lize uzlování 
budou mladí hasiči usilovat 
26.1.2013 v Přízřenicích  
(v areálu Univerzitního 
Kampusu Brno) a dále pak 
v březnu v Bosonohách . 
 
 

Svoji úspěšnou letošní činnost zakončili mladí hasiči v pátek 14.12. vánoční besídkou. 
dle podkladů od Jany Florianové 
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Sokol Milešovice 
 

 

Sokol Milešovice bude dne 16.2.2012 pořádat 
tradiční OSTATKY   

 
Průvod masek začne v 9.00, sraz u hospody  
Na večerní zábavě zahraje kapela RELAX 

 

Fotbal žáci 
Naši mladí fotbalisti nejsou tak úspěšní jako mladí hasiči. Kluky fotbal sice baví, ale 

stále nám chybí střelci gólů. Takto nevesele tedy vypadá situace po podzimu.  
 

 

 
 Momentka ze zápasu Brankovice - Milešovice 22.9.2012 

V zimě obdobně jako v minulých letech se klukům věnuje Luděk Partika, pod jehož 
dohledem si mohou zájemci zahrát stolní tenis. Hraje se vždy ve čtvrtek v sále OÚ 
od 17.30 do 19.30  a schází se 10 -15 mladých stolních tenistů. 

Standa Postbiegl 
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Myslivecké sdružení Hubert 
V sobotu 24. listopadu se konal v Milešovicích hon na drobnou zvěř. Účastníci honu, 
34 myslivců a asi 10 honců, za pěkného teplého počasí ulovili 42 bažantích kohoutů, 
jednu slepici a 3 zajíce. Provinění, kterých se myslivci na honu dopustili, s patřičným 
trestním ohodnocením v litrech vína, řešil tzv. myslivecký soud. V tombole kromě 
drobné zvěře byl také jeden kus zvěře srnčí a jedno sele. Polévka a svíčková od pana 
Skaličky byla opět bez chyby. Díky muzikantům a dobré náladě většina z nás zůstala 
v sále při družné zábavě až do pozdních nočních hodin. 
Myslivce čeká ještě hon  29.12. v Otnicích. 

 
Nástup účastníků honu při výřadu 

Nastávající zimní období znamená pro zvěř dobu strádání a pro myslivce období 
zvýšené péče o zvěř. Dopřejme zvěři v tomto období více klidu. 

Mirek Petlák 

Český svaz chovatel ů drobného zví řectva 
Ve dnech 12.-13.10. se naši chovatelé zúčastnili okresní 
soutěžní výstavy drůbeže a okrasného ptactva v Křenovicích. 
Mezi vystavovanými kusy našich chovatelů byli papoušek 
horský a rosela pennatova (J. Hrubý), rosela pestrá (M. Hon) 
a kolekce králíků činčila velká (V. Laštůvka) a vídeňský modrý 
(J. Stejskal), která byla oceněna čestnou cenu. 
Úspěšná byla i účast na I. Slavkovské výstavě králíků, kde V. 
Laštůvka s kolekcí králíků činčila velká a J. Stejskal s kolekcí 
králíků vídeňský modrý získali čestné ceny. 

Oznámení: Pravidelně pořádané bodování králíků z termínově - organizačních důvodů 
s velkou pravděpodobností nebude. 

dle podkladů od Jaroslava Stejskala 
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Křížem krážem 

Hrani ční kámen v Milešovicích 
Při cestě od kapličky ke hřbitovu jsem si všiml ve svahu vedle výkopu po dnes již 
neexistující stodole zvláštního patníku s vyrytými písmeny FL. Ověřoval jsem si ve 
Slavkově u pana archiváře K. Mlatečky, zda se s tím vyrytým „logem“ nebo něčím 
podobným nesetkal. Nevěděl, ale ozval se mi pan Matouš Jirák, který se zajímá o 
historii a laskavě pro náš zpravodaj sepsal o tomto kameni - hraničníku - krátký článek. 
„Obec Milešovice v minulosti patřila k panství Ždánice, které bylo v majetku rodu 
Lichtenštejnů. Hranice panství, ale i jednotlivých pozemků, bylo tehdy zvykem 
označovat hraničními kameny. Na hraničnících byly vytesány symboly nebo písmena, 
podle kterých se poznalo, komu daný pozemek náleží. Zvyk vymezovat území 
kamennými mezníky přetrval až do dvacátého století, avšak novější kameny byly 
jednodušší a často bez vytesaných písmen. 
V Milešovicích při cestě od kapličky ke hřbitovu pod polní tratí Netroufalky se nachází 
hraniční kámen ve tvaru čtyřbokého hranolu, opatřený písmeny FL. 
Písmeno F v nápise je obráceno doleva, písmeno L doprava. Obě písmena 
mají společnou svislou linii.  
Jedná se o iniciály knížete Lichtenštejna: FL = Fürst Liechtenstein.  
Podobné kameny najdeme i v dalších obcích, které dříve náležely Lichtenštejnům – 
například v Olšanech, Nevojicích nebo Otnicích. Způsob provedení tohoto kamene 
ukazuje, že se jedná o hraničník z přelomu 19. a 20. století, tedy z doby vlády knížete 
Jana II. z Lichtenštejna. Není bohužel známo, zda se kámen nachází na svém 
původním stanovišti, nebo zda sem byl dodatečně přemístěn. Původně mohl 
označovat hranici knížecího pole, louky nebo lesa. 
Třeba si někdo z obyvatel obce všimne dalšího podobného kamene v obci - je velmi 
pravděpodobné, že těchto mezníků zde bylo dříve více“.    Matouš Jirák 

 
Hraničník Otnice     hraničník MILEŠOVICE (foto  březen 2012)      hraničník Nesovice 

PS: Před vydáním tohoto čísla zpravodaje jsem si chtěl ten kámen ještě jednou vyfotit, 
ale zjistil jsem, že už tam není. Je velká škoda, když takto mizí z našeho okolí jedny z 
posledních upomínek na minulost.       Standa Postbiegl 
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Vrtná v ěž v Bošovicích 
Možná jste si všimli záhadných světel, nebo i plamenů probleskujících kdesi vlevo pod 
horizontem při cestě od nás do Újezda. Nedalo mi to a vydal jsem se to svítící místo 
najít. Ta světla, co do noci svítí, je vrtná věž poblíž Šinkvického dvora u Těšan, 
plameny pak šlehají z fléry při řízeném spalování přebytku zemního plynu z již 
dokončeného vrtu v prostoru otnických Oulehlí. Po rozhovoru s vrtmistrem jsem se 
dozvěděl, že zde v prostoru mezi obcemi Otnice, Bošovice a Těšany, bylo vyvrtáno 
více vrtů a že se naftařům v hloubce několika set metrů pod povrchem podařilo najít 
naftu a zemní plyn. Nyní se provádí průzkumy zjišťující, o jak velké ložisko jde.  

Standa Postbiegl 

 
Vrt na k.ú Bošovice poblíž Šinkvického dvora (5.12.2012) 

Vánoční žákovský koncert 
Ve středu 19.12.2012 se v sále OÚ představili žáci dechových nástrojů z Milešovic a 
Kobeřic. Na programu byly vánoční písně a koledy v pásmu „Krásný čas vánoční“. 
Žáci vystoupili s hudebním doprovodem pana učitele Jaroslava Bajáka. 
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Dětský koutek 
Milé děti, následující část zpravodaje je určena pro Vás. Větší školáci si jistě poradí 
sami. A vy menší, požádejte někoho, kdo už umí číst a psát a je blízko Vás a kdo se 
s Vámi na chvíli zastaví. Společně si můžete přečíst vánoční pohádku  a zkusit vyluštit 
křížovku s tajenkou . 

Vánoční zázrakVánoční zázrakVánoční zázrakVánoční zázrak    
Tiše sněžilo. Byla noc po Štědrém dni. Večeře byla dávno snězená, dárky rozdány a 
všichni už spali.  
Jen Jakoubek koukal do stropu a nemohl usnout. Moc si přál, aby mu Ježíšek přinesl 
pejska, ale nedostal ho. Říkal si, že asi nebyl dost hodný a příští rok se bude muset víc 
snažit. Taky pořád myslel na to, co mu řekla babička. 
„...pamatuj si, každý může zažít vánoční zázrak, jen se musí alespoň chvilku zastavit a 
poslouchat…“ 
A tak ležel v posteli úplně tiše a napínal uši, ale nic se nedělo. Když se mu konečně 
začaly klížit oči, uslyšel slabounké zaťukání. Chvíli nevěděl, jestli se mu to nezdálo, ale 
ozvalo se znovu. Posadil se na postýlce a mžoural do tmy. V tom uslyšel zaťukání 
potřetí a překvapením otevřel pusinku. V okně úplně jasně rozeznal usměvavé tvářičky 
dvou andílků. Ve vláskách se jim třpytily sněhové hvězdičky, křidélky vířili poletující 
vločky, baculatými prstíky klepali na sklo a mávali na Jakoubka, ať jde ven. Ten chvíli 
seděl úplně zkoprnělý a jen nevěřícně zíral k oknu. Potom ale sebral odvahu a vylezl 
z vyhřáté postele. 
Obul si bačkůrky, pyžamko si zapnul až ke krku a vyklouzl z pokojíčku. Po špičkách 
proběhl kolem ložnice rodičů i babiččina pokoje a pak už si to namířil přímo ke 
vchodovým dveřím. 
Chvíli stál před domem. Pod nohama se mu sníh pomaloučku měnil v ledovou kaši a 
vsakoval se mu do bačkůrek. Za krkem ho studil poletující sníh a vítr ho nepříjemně 
postrkoval zpět k domu. Už se chtěl vrátit, ale zpoza rohu opět vylétli andílci. Začali 
poletovat kolem a z torniček zavěšených kolem pasu rozhazovali stříbrný prach. Jak 
na Jakoubka dopadal, přestávala mu být zima a po tělíčku se mu rozlévalo příjemné 
teplo. Pomaloučku vykročil po stříbrné pěšince, kterou mu ukazovali. Vedli ho brankou 
ven, kolem plotu, zahnuli kolem sousedovy zahrady a cestičkou mezi poli se vraceli 
zadem zpět k domu Jakoubkových rodičů. Tam stála stará, napůl rozpadlá stodola. 
Většina prken byla vylámaná a vítr se v ní proháněl sem tam, jak se mu zrovna chtělo. 
Když došel až k vratům, visícím na jednom pantu, se skřípěním se otevřely. Jakoubek 
vešel dovnitř a ohromeně zůstal stát jako přikovaný. Na hromadě staré slámy sedělo 
maličké štěňátko. Bylo přesně takové, jaké si vysnil! Celé bílé s černou skvrnou na 
oku, jedno ouško nahoru, druhé dolů a zvědavě naklánělo hlavičku. Teprve, až když 
kolem chlapcovy hlavy zašustila andělská křídla, probral se z překvapení a rozběhl se 
k psíkovi… 
Ráno šla maminka za Jakoubkem do pokojíčku, ale v postýlce ho nenašla. A nebyl ani 
u babičky, ani v koupelně… Nebyl v celém domě. Dostala hrozný strach. Začali ho 
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hledat všude, kde je jen napadlo, že by mohl být. Vyběhli i před dům, aby se poptali 
sousedů, jestli ho neviděli, když najednou tatínek uviděl stopy v hlubokém sněhu, které 
v něm zanechaly drobné dětské nožky. Hned se vydali cestou, kterou v noci Jakoubka 
vedli andílci. Stejně jako on vyšli brankou, kolem sousedovy zahrady a pěšinkou mezi 
poli, přímo ke staré stodole. A tam ho našli. Ležel na slámě stočený do klubíčka a 
v náručí tiskl malé štěňátko. Spokojeně spal a ze snu se usmíval. Jakoubek i podlaha 
všude kolem byla pokryta spoustou stříbrného prachu… 
Říkáte si, co vlastně Jakoubka doopravdy probudilo? A jak to, že ho napadlo jít právě 
do stodoly? A jak je možné, že se během noci, kdy teplota klesala hluboko pod bod 
mrazu, ani nenachladil…..? Ale vždyť to byl přece Jakoubkův vánoční zázrak a na ten 
nikdy nenajdete vysvětlení. V ten můžete jen věřit. A já v něj věřím. A věřím také, že 
bychom se všichni měli na chvilku zastavit a tiše poslouchat, jinak propásneme tu 
vzácnou chvíli, až nám na okno zaklepou andělé. 

Alena Freibergová 

Křížovka s tajenkou 
 

       vosková světýlka s knotem 

         spousta dárků pod stromečkem 

          štědrovečerní mše 
        voní to a píchá a je to na stromečku 
        

 
bílý, studený, postavený ze 3 koulí 

        vánoční sladkosti  
        okřídlení strážci 

 

       jasně zářící bod na nebi 

        pletené vánoční pečivo 

        předvánoční období 

      skleněná či slaměná krása na stromečku 

      jablka, pomeranče, banány…. 

      

 

 

oznamuje narození Ježíška 

 
Za okny sype se sněhová nadílka, 

Záclony provoní anýz a ……………..… (1. díl  tajenky) 

Vánoční koledy zpívají andělé, 

Už jsou tu, ..................... (2. díl tajenky) šťastné a veselé 
připravila Alena Freibergová 

 

 

1. díl tajenky 

2. díl tajenky 
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Vánoce v Milešovicích - „Živý Betlém“ 
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Mladí hasiči - Uzlová open liga - závody v Drnovicích 

 

 
Vánoce v Milešovicích – školčátka 
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Setkání důchodců 

 

 
Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi 


