
 Milešovický zpravodaj 
č.4/2013 
prosinec  

 
 

Toto číslo vyšlo 20.12.2013                                                                                                                          

Pohled z polní cesty nad Vinohrady přes obec směrem na Skříňky (také Ólehle) 

Kalendář akcí  
Datum Akce Pořadatel 

28.12. Den otevřených dveří v obecní knihovně Knihovna Milešovice 

31.12. Silvestrovský výšlap okolo Milešovic  ZŠ a MŠ Milešovice 

04.01.  Tříkrálová sbírka Oblastní charita Hodonín 

17.-18.01. Výroční valná hromada SDH SDH Milešovice 
09.02. Dětský maškarní ples ZŠ a MŠ Milešovice 

02.03. Třetí folklórní odpoledne Milešováček  

08.03. Ostatky SDH Milešovice 

29.03. Ochutnávka domácích pálenek a domácí 
tlačenky 

obec Milešovice, SDH,  
Sokol  

změna termínů vyhrazena  
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Úvodní slovo starosty 
Vážení občané, 
rok 2013 se blíží ke konci a začneme se radovat s příchodem nového roku 2014. Pro 
naši obec znamenal tento rok hodně změn. Je třeba poděkovat Zastupitelstvu obce za 
jejich dosavadní práci. Určitě jste si všimli výměny oken v budově Základní školy, 
opravy sociálního zařízení ve školní družině, umístění nového hracího prvku ve školní 
zahradě a dalších úprav v obci. Nebylo toho málo. Akce, které si Zastupitelstvo dalo za 
cíl, se splnily.  
Děkuji všem organizacím, které se aktivně podílely na udržování naší obce. 
V nadcházejícím roce nás čeká nelehký úkol, a to zahájení výkopových prací při 
výstavbě kanalizace a ČOV. Tato akce bude náročná a bude se dotýkat každého 
občana naší obce. Pevně věřím, že i přes náročnost této výstavby se vše vydaří.  
Prosím Vás všechny o trpělivost a pochopení při realizaci tohoto projektu. 
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků, ať rok 
2014 prožijete ve zdraví, vzájemném porozumění a spokojenosti. 

Michal Polanský, starosta 

 

 

 
Perníková obec, práce našich občanů jako dekorace k adventnímu setkání u vánočního stromu a zdobení perníčků. 
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Zprávy z obce 

Zastupitelstvo 
Jako obvykle zde uvádíme výběr bodů zápisu z jednání zastupitelstva obce 
s případným komentářem, kompletní zápisy jsou dostupné na www.milesovice.cz. 

Zasedání ZO č.8/2013, konané dne 30.09.2013 v zasedací místnosti  OÚ 

Zasedání se zúčastnilo 5 občanů. 
Ad5) v rozpočtovém opatření se řešila mimořádná investice - výměna el. ohřívačů 
vody v budově MŠ. Zastupitelstvo požadovalo od dodavatele prací podrobnější rozpis 
prací a materiálů, ne pouze uvedení částky, 
Ad6) starosta informoval o akcích, které proběhly během letních prázdnin. Kromě 
připravované výměny oken a vchodových dveří v ZŠ, opravě školní družiny, školní 
jídelny a zahrady se v průběhu prací objevily další potřeby, které se podařilo také 
zrealizovat. Za zdárný průběh akce patří poděkování pí ředitelce Fillové. 
Na obecním úřadě se vyměnily plynové kotle. Poděkování patří hasičům a stárkům, 
kteří se postarali o přípravu a konání tradičních Anenských hodů. 
Ad7) občané byli informováni o průběhu příprav na výstavbu kanalizace a ČOV, plán 
kanalizace je možné shlédnout v chodbě OÚ a na www stránkách obce.  
Zasedání ZO č.9/2013, konané dne 04.11.2013 
Zasedání se zúčastnili 2 občané. 
Ad3) Paní H. Buriškovou byl představen návrh na rekonstrukce a opravy MŠ. 
Rekonstrukce a opravy v MŠ se týkají sociálního zařízení, kde je nutné mít 6 umyvadel 
a 6 WC mís. Dále je požadována oprava schodiště a chodníku u hlavního vstupu do 
MŠ, vymalování haly, šatny, kuchyně, WC a umývárny, včetně opravy prasklin, nátěr 
3 ks radiátorů v kuchyni, nátěr 7 ks vnitřních dveří včetně výměny kování, výměna 
dveří vedoucích do skladu hraček a nová rozvodová skříň v hale. Potřeby vyplývají 
jednak z přirozené obnovy a dále z požadavků hygienické služby, která avizovala, že 
již neudělí výjimku na počet dětí 28 v MŠ, pokud nebudou provedeny úpravy 
sociálního zařízení. 
Ad7) ZO projednalo a schválilo úpravu veřejného osvětlení v prostoru mateřské školy. 
Osvětlení bude upraveno v průběhu roku 2014. 
Zasedání ZO č.10/2013, konané dne 09.12.2013 v zasedací místnost i OÚ 
Zasedání se zúčastnilo 14 občanů. 
Ad3) rozpočtové provizorium, mj. do doby schválení rozpočtu na příští rok se nesmí 
měsíčně utratit víc, než je 1/12 předpokládaného rozpočtu. 
Ad9) bylo schváleno vyčlenění 5 000 Kč na nákup knih do knihovny, 
Ad10) byl představen hrubý návrh rozpočtu obce na příští rok, předpokládá se 
rozpočet vyrovnaný. Zásadní novou položkou budou dotace na financování kanalizace 
a dále řádově jednotky miliónů na financování nákladů, které dotace nepokryje, 
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Ad11) podrobně byly představeny žádosti o poskytnutí příspěvků na činnost organizací 
Sokol, SDH a Milešováček. Zástupci sdružení pak reagovali na dotazy zastupitelů 
ohledně zdůvodnění požadované výše (např. Sokol komentoval náklady na případné 
zahájení činnosti fotbalového týmu mužů a provoz žákovského družstva, SDH 
komentoval náklady provozu jednotky, údržby techniky, náklady na činnost malých 
hasičů, pořádání soutěže, Milešováček náklady na kvalitní mikrofony aj.). ZO bere na 
vědomí, výše plnění vyplyne až z možností při sestavování rozpočtu. 
Ad13) ZO projednalo smlouvu o poskytnutí dotace z JMK pro SDH ve výši 79 000 Kč, 
ze které byly hrazeny např. nové zásahové obleky, helmy. 

Sdělení obecního ú řadu 

Termíny jednání zastupitelstva obce v 1. pololetí roku 2014 
Jednání zastupitelstva se konají vždy v 18.00 hod. v kanceláři starosty na obecním 
úřadě, pokud není uvedeno jinak.                                                
13. 01. 2014 
03. 02. 2014      v zasedací místnosti OÚ v 18.30 hod. 
03. 03. 2014 
07. 04. 2014 
05. 05. 2014      v zasedací místnosti OÚ v 18.30 hod. 
02. 06. 2014 
 
Svoz komunálních odpadů během svátků 
V době vánočních svátků – tj. ve středu 25. prosince 2013 neproběhne svoz odpadu. 
Popelnice budou vyvezeny ve čtvrtek 26. prosince 2013. 

 

 

Knihovna 
V letošním roce má knihovna již  90. výro čí svého založení v naší obci. 

Při této příležitosti pořádáme v knihovně 
 

v sobotu 28.prosince od 9 do 11 hodin 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

Jste srdečně zváni. 
 

V knihovně bude instalována výstava výtvarných dílek s vánoční tématikou dětí z dětského domova 
LILA Otnice. Zájemcům nabízíme možnosti obdarování těchto dětí a společnou návštěvu v domově. 

Eva Gargošová 
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Setkání d ůchodc ů  
V sobotu 30. listopadu 2013 patřil sál OÚ především 
starším občanům. Na společném posezení se sešlo 
asi 70 seniorů. Mezi hosty byl také pan farář p. 
Pavel Buchta z Otnic. Po úvodním přivítání 
starostou obce vystoupily děti z folklórního souboru 
Milešováček, které tancovaly a zpívaly o kovářích, o 
žních a mlynářích a na závěr předvedly 
kloboučkovou. 
Společně s nimi bavili naše důchodce i žáci hudební 
školy, kteří svými vstupy pod vedením pana Bajáka 
doplňovali taneční vystoupení.  
Po slavnostním obědě pak pokračovala zábava, tentokráte za doprovodu kapely 
Sebranka, která hrála až do večera. 

 

Kulturní komise 

Lampionový průvod a podzimní 
vyrábění z jablíček 
V pondělí 28.10. večer prošel obcí 
průvod dětí i dospělých s lampiony. 
Na mnoha místech svítily ozdobené 
dýně, lucerničky a různá strašidýlka. 
Po té se malí i velcí sešli v sále OÚ 
ke společnému podzimnímu 
vyrábění. Tentokráte se tvořilo 
především z jablíček a vznikaly 
vskutku originální figurky. 
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Základní škola a Mate řská škola Milešovice 

Zprávy ze školky 
„Zima už přišla k nám, 
sníh jak stříbro září, blíží 
se štědrý den, čteme v 
kalendáři...“ 
Již od 1. prosince jsme 
se s dětmi začaly 
vánočně připravovat: 
děti tvořily čerty a 
Mikuláše, vánoční přání, 
ozdoby, strojily 
stromeček, malovaly jej, 
psaly Ježíškovi, zpívaly i 
tancovaly. 
Dne 5.12. navštívili naši 
školku Mikuláš a čert. 
Všechny přítomné děti 
jim zazpívaly a řekly 
básničku. Čert několikrát během návštěvy usnul, a tak bylo na dětech, aby jej 
probudily. Nakonec si nikoho neodnesl a děti obdaroval sladkostmi. 
V pondělí 9.12. jsme s dětmi vykrajovaly a pekly perníčky. Děti se měly možnost 
seznámit se surovinami, ze kterých se těsto dělá. Perníčky se podařily a v neděli si je 
pak děti  v sále OÚ nazdobily. 
11.12. děti shlédly maňáskové představení divadla Rolničky "Vánoční příběh".  
18.12. se ve školce zastavil Ježíšek a dětem naložil spoustu nových hraček a 
pomůcek. 

Hana Burišková 

Poděkování 
Ředitelka ZŠ a MŠ děkuje všem občanům, kteří připravili starý papír ke sběru. Bylo 
sesbíráno 4 400 tuny za 5 772,- Kč. 

Škola – co nás čeká 
23.12.2013 - 3.1.2014 budou vánoční prázdniny 
21.1.2014 - uskuteční se zápis dětí do 1. třídy + den otevřených dveří 
30.1.2014 - předávání pololetního vysvědčení (31.1.2014 - pololetní prázdniny) 
  9.2.2014 - dětský maškarní ples od 15.00 hod. v sále OÚ 
17.2. - 21.2.2014 - jarní prázdniny 
  9.3.2014 - spaní ve škole 
14.3.2014 - divadélko Rolničky 
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Ze slohových prací žáků ZŠ 
Opět je tu něco ze žákovské tvořivosti - tentokrát anketa mezi třeťáky a čtvrťáky: 
1. Co bys p řál(a) k Vánoc ům Milešovicím: 
aby všichni měli u Milešek koupaliště, rolničky, novou školu, kino, zdraví, štěstí, nové hřiště a 
aby měla škola dost peněz, aby vyčistili ten potok, aby tu nebyli zloději, aby tu byl výběh pro 
psy, aby byly na Homoli u chodníčků světla, lepší ovzduší, aby jsme tu měli čističku, 
sjezdovku, aby lidi neseděli u televize a chodili na procházky, kluziště, lepší hřiště, rybník s 
rybami 
2. Co bys p řál(a) k Vánoc ům lidem na celém sv ětě: 
hodně štěstí, šťastné a veselé, aby měli lepší oblečení, zdraví, větší zemi, aby se lidi měli na 
co dívat, aby měli dost peněz na jídlo, po celém světě bych přála, aby všichni měli hodně 
peněz, všichni šťastní a zdraví, jídlo lidem v Africe, lásku, radost, aby měli bezdomovci 
domov, mnoho zážitků 

sesbírala Karla Pitáková  

Adventní setkání u vánočního stromu  
V neděli 15.12. jsme sešli po roce opět u rozsvíceného vánočního stromu. 

 
Děti z MŠ předvedli vánoční pásmo říkanek, básniček a písniček. 

 
Děti ze školní družiny připravily „Živý Betlém“ a zahrály příběh o narození Ježíška. 
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Zaměstnanci ZŠ a MŠ  
přejí všem ob čanům 

klidné Vánoce 
a do nového roku 

hodn ě štěstí,  
zdraví a spokojenosti  

 

ZŠ a MŠ Milešovice zve všechny zájemce na 

Silvestrovský výšlap okolo Milešovic  
 

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

Teplý čaj a malé občerstvení zajištěno 
 

AKCE SE USKUTEČNÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ  
 
 

Spolky a sdružení 
Obec Milešovice, SDH a TJ Sokol Milešovice  

 
Vás srdečně zvou 

v sobotu  29.3.2014 ve 14.00 
do sálu OÚ na 

2. ročník 
Ochutnávka domácích pálenek a domácí tla čenky 

K poslechu a zábavě zahraje cimbálová muzika DONAVA   
Bohatá TOMBOLA a občerstvení zajištěno 

 

Výběr vzorků domácích pálenek proběhne 
ve dnech 19., 20., 21.3. od 17-20 hodin (vzorek 0,5 l) v šatně OÚ. 
Výběr vzorků domácích tla čenek proběhne 
v pátek 28.3. od 17-20 hod a v sobotu 29.3. od 8-10 hod (vzorek cca 1kg) v šatně OÚ. 

Očekáváme po úrodné sezóně co největší počet vzorků. 
podrobnosti Tomáš Kunderka, tel: 721 656 162  

Petr Bouška, tel: 607 584 410 
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Myslivecké sdružení Hubert 
V sobotu 7. prosince se konal v Milešovicích hon na drobnou zvěř. Tušili jsme, že 
vzhledem k přetrvávajícím velmi nepříznivým podmínkám pro rozmnožování a přežití 
drobné zvěře, došlo k podstatnému snížení jejich stavů. Výsledek honu, který probíhal 
za větru a sněhových přeháněk, to jen potvrdil. Myslivci ulovili 13 bažantích kohoutů a 
10 zajíců, což je historicky nejhorší výsledek. V tombole kromě drobné zvěře byl také 
jeden kus zvěře srnčí. Lišku, která se objevila v prvním kole, se nám bohužel ulovit 
nepodařilo. Náladu myslivcům zvedla jen šípková z jelena od pana Skaličky. Za svoje 
kuchařské umění sklidil pan Skalička jako vždy všeobecnou pochvalu.  
Myslivce čeká v tomto roce ještě jeden hon , a to  28.12. v Otnicích . 
Nastávající zimní období znamená pro zvěř dobu strádání a pro myslivce období 
zvýšené péče o zvěř. Zvěři bychom měli dopřát potřebný klid, zejména v období 
silných mrazů a vysoké sněhové pokrývky. 
V sobotu 18. ledna  pořádají myslivci tradiční Myslivecký ples v Otnicích . Jako každý 
rok je připravena bohatá tombola a občerstvení ze zvěřiny.  

Mirek Petlák 

Sokol Milešovice 
Fotbal - žáci  
Naši kluci hrají Okresní soutěž starších žáků a po podzimu mají 4 body viz tabulka: 

 
 

První jarní zápas (venku)  
Kobeřice x Milešovice, 
sobota 05.04. v 15:00 

 
První domácí zápas 
Milešovice x Bošovice, 
sobota 12.04. v 15:00 

 
 
Pokyny trenéra o poločase při zápase v Otnicích 
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Sbor dobrovolných hasi čů Milešovice 
V měsíci listopadu jsme provedli úklid hasičské zbrojnice a areálu za hasičkou a 
zazimování techniky. 
Ke konci roku náš sbor obdržel dvě větší dotace. První dotace byla poskytnuta 
z rozpočtu JMK v výši 35 000 Kč a obcí Milešovice ve výši 15 500 Kč. Druhá dotace 
byla poskytnuta z rozpočtu JMK ve výši 79 000 Kč. 
Obě tyto dotace byly poskytnuty pro zásahovou jednotku na pracovní výstroj a výzbroj, 
za tyto peníze se postupně doplňuje výstroj zásahové jednotky sboru. 
V sobotu 18.1.2014 ve 14.00 se bude na hasičské zbrojnici konat 126. výroční valná 
hromada sboru. Díky velkému počtu mladých hasičů proběhne výroční valná hromada 
mládeže samostatně, a to v pátek 17.1.2014 v 16.00 na hasičské zbrojnici. 

Miloslav Kachlíř ml., velitel sboru 

SDH Milešovice přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků  
a stále a pevné zdraví v novém roce. 

Mladí hasi či 
Na svých pravidelných schůzkách se 
mladí hasiči na podzim zaměřili hlavně 
na požární všestrannost a od listopadu 
trénují pak hlavně na uzlování.  
Branný závod  požární všestrannosti 
se letos konal 12.10.2013 v Kučerově. 
Náš sbor reprezentovalo 5 družstev po 
pěti soutěžících. A výsledky nejsou 
špatné: 13. a 19. místo v kategorii 
„mladší“ a 5., 6. a 12. místo v kategorii 
„starší“ . 
Velmi pěkná umístění získali také naši 
dorostenci : Andrea Hanáková 2. místo 
(kategorie mladší dorost), Klára 
Jeřábková 5. místo, Lucie Hanáková 
6. místo a Honza Florián 2. místo. 
Od listopadu běží opět tzv. „Uzlová 
open liga“ , ve které by naši mladí 
hasiči rádi navázali na svoje loňské 
úspěchy. Soutěží se opět ve vázání 
vybraných uzlů: lodní smyčka, úvaz na 
proudnici, tesařský uzel a plochá 
spojka. Hodnotí se dosažený čas a 
penalizují se chyby.  

Úspěšní dorostenci 
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První dvě soutěže v uzlování již 
proběhly, a to v Drnovicích (16.11.) a 
Hrušovanech u Brna (7.12.). Další 
soutěže čekají po novém roce 
25.1.2014 v Brn ě – Bohunice a 
15.2.2014 v Bosonohách . 
 

 
A výsledky pro Milešovice jsou opět 
dobré. 

 

Místo soutěže Datum Kategorie Umístění našich počet družstev 
(přibližně) 

Drnovice 16.11.2013 mladší: 7. a 21.  60 celkem 
  starší: 10., 18., 25. a 26. 60 celkem 
Hrušovany u Brna 07.12.2013 mladší: 6. a 12. 25 celkem 
  starší: 5., 6., 7. a 12. 25 celkem 

Informace a průběžné výsledky z Uzlové open ligy jsou uvedeny na http://www.hasicidrnovice.cz/mladi_uzlova_liga.php. 

dle podkladů od Jany Floriánové 

 

Milešová ček 
Úvodní setkání zájemců o Milešováček 
proběhlo 25.září 2013, soubor nyní 
navštěvuje 25 mladších i starších dětí. Děti 
se schází každou středu od 17 h mladší a od 
18 h starší a nacvičují nové vystoupení. 
Zkouší nové písničky, říkanky a tanečky 
spojené s prací kovářů, mlynářů a dalších 
venkovských prací. Toto vystoupení poprvé 
předvedly na Setkání důchodců dne 
30.listopadu. 

Na poslední schůzku 11.prosince 2013 jsme pro 
děti připravily vánoční besídku  spojenou 
s celorepublikovou akcí „Česko zpívá koledy“ . 
Děti si smlsly na lahodném pohoštění, nazdobily 
stromeček a rozbalily si malé dárečky. Na 18 
hodinu byli do sálu pozváni také rodiče dětí a 
další občané, kteří měli zájem o zpívání koled. 
Za hudebního doprovodu pana Bajáka jsme si 
společně zazpívali pětici koled, která se v tu 
chvíli hrála na dalších 280 místech naší země. 



Milešovický zpravodaj                                                                                     
 

strana: 12 

 
Nás se v Milešovicích sešlo na 70 a tuto milou akci jsme zakončili vánoční písničkou 
Vánoce, vánoce přicházejí.  
 

Krásné prožití vánočních svátků, zdraví, klid a úspěchy do nového roku přeje 
Milešováček 

Sabina Jelínková 

Křížem krážem 

Výro čí 90 let založení knihovny v Milešovicích 
Letos je tomu již 90 let, kdy si lidé v Milešovicích chodí půjčovat knížky do obecní 
knihovny. Dnešní knihovna ovšem tehdy ještě nestála tak, jak ji známe nyní, ale byla 
umístěna v budově školy. A kdo založení knihovny v obci inicioval? V brožuře 
„Milešovice, 2012“ se můžeme dočíst, že v roce 1923 byla v obci založena Osvětová 
komise, která měla dbát na vzdělávání pořádáním přednášek a dohledem nad činností 
knihovny. Předsedou komise se stal Matěj Jakeš. Prvním velkým počinem komise bylo 
právě založení obecní knihovny, prvním knihovníkem se stal učitel Ferdinand Kramář. 
Založení knihovny je zmíněno také v kronice obce Milešovice, kde můžeme pod rokem 
1923 najít následující text: … 
Zřízení lidové knihovny: když obdržela ze státní subvence na zřízení lidové knihovny 500 K, 
přičiněním „Místní osvětové komise“, věnovala obec 1200 K a zřízena lidová knihovna, která 
se umístila ve škole a půjčuje bezplatně knihy všem místním občanům. Za uvedený obnos 
koupeno 46 knih.…. 
Knihovna se v průběhu času několikrát stěhovala, působila ve škole, v budově úřadu i 
ve školce. Od roku 2005 má knihovna svůj vlastní objekt, který byl postaven společně 
s obchodem. V současné době má knihovna 115 zaregistrovaných čtenářů a přibližně 
3000 knižních svazků.  
Své 90. narozeniny si knihovna v Milešovicích připomene Dnem otevřených dveří 
28.12.2013, na který zveme všechny občany.  

Eva Gargošová, Monika Postbieglová 
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Relaxační víkend jógy  
27 až 29. 9. 2013 prožilo 23 cvičenek 
milešovické JÓGY relaxační víkend 
v hotelu Adamantino v Luhačovicích. 
Během pobytu cvičily, plavaly, chodily, 
saunovaly se, ale i relaxovaly a mlsaly.  
Víkend se vydařil, sluníčko bylo štědré 
a cvičenky plné elánu. Podle ohlasu si 
troufám říci, že se všechny těší na 
příští relaxační víkend. 

Jaroslava Krahulová 

 
 
 

Mikuláš  
K radosti mnoha dětí navštívil naši obec 5.12. Mikuláš se svými pomocníky. Kromě 
pěších skupinek obcí prošel i Mikuláš v doprovodu anděla na koni a čertů, kteří se 
pohodlně vezli na povozu. 

 

Tříkrálová sbírka 
V sobotu 4. ledna 2014 se v naší obci uskuteční opět Tříkrálová sbírka, kterou pořádá 
Charita ČR. Tento den opět vyjdou děti jako koledníci do ulic naší obce. Přijměte je 
prosím s otevřeným srdcem, přispějte na účely této sbírky a začněte tak nový rok 
dobrým skutkem. Více informací o sbírce najdete na internetových stránkách 
www.trikralovasbirka.cz nebo www.charita.cz. Děkujeme. 

Kontakt: Jana Jeřábková 
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Dětský koutek 
Starý příběhStarý příběhStarý příběhStarý příběh    (Autor: Alena Freibergová) 

Prosím, pokuste se poslouchat,  
já nebudu se na váš názor ptát. 
Však příběh, který vám chci vyprávět, 
je starý dva tisíce let. 
 
Žila kdysi jedna panna, říkali jí Marie. 
Byla hodná vychovaná, čistá jako lilie. 
Za muže jí muže dali, co Josef se jmenoval, 
vzájemně se uctívali, on ji věrně miloval. 
 
V noci se jí zjevil anděl – zvěstoval jí novinu: 
„Ty a tvůj muž Josef budete mít rodinu! 
Narodí se synek Boží, chlapec krásný, jako květ, 
do lidských srdcí lásku vloží, jednou spasí tento 
svět.“ 
Vše přijal Josef bez bolestí a těšil se s Marií 
na to prosté lidské štěstí, až dítě spolu povijí. 
 
Však jednoho dne římský císař rozhodl se 
spočítat, 
kolik vlastně poddaných má, kolik může vydělat. 
Vydal proto nařízení – neposlechnout by ses bál, 
nařízení v tomto znění sám Augustus podepsal. 
 
„Dobře slyš teď, lide můj, co přikáže ti mocný 
král! 
Hlas se každý, stůj co stůj, kde poprvé ses 
rozplakal. 
Vrať se každý s rodinou svou do míst, odkud 
pochází, 
zapiš se tam úředníkům, zbavíš se tak nesnází!“ 

Tak balil Josef do uzlíku, na cestu se připravil, 
a svou ženu, podle zvyku, na oslíka vysadil. 
Vydali se ku Betlému s těmi z rodu Davida, 
vyplnit za každou cenu, co přikázal jim nelida. 
 
Když dorazili do městečka, všude lidí kopy kop. 
„Není místo! Konec! Tečka! Snad postačí vám 
slámy snop!“ 
V chlévě skryli se té noci, kde žila zvířat rodinka, 
tam na Marii, bez pomoci, přišla těžká hodinka. 
 
„Radujte se, lidé milí, narodil se malý král!“  
Do plenek ho zabalili, oslík dechem zahříval. 
Nedaleko toho místa pasáčci se bavili, 
netušili, co se chystá, k ohýnku se choulili. 
 
I jim se anděl ukázal a nastavil jim vlídnou tvář. 
Za Ježíškem jít přikázal, cestu osvítila zář. 
Tou dobou už tři moudré muže vede hvězda 
z východu. 
Spěchá každý z nich, co může, riskují i nehodu. 
 
Tiše se tam shromáždili, přišli mnozí ze všech 
stran. 
Hluboce se poklonili, vždyť narodil se Kristus Pán. 
Jak s Ježíškem to bylo dál? To je jiný příběh už. 
Já vím, že učil se a pracoval a stal se z něho 
skvělý muž. 
 
Nám zbývá jen na oplátku sklonit hlavy v pokoře.  
Ať věříte v pohádku, nebo v toho nahoře….. 

 Omalovánku nakreslil Zdeněk Šmora 



Milešovický zpravodaj                                                                                     
 

strana: 15 

Dne 8.12.2013 nás nečekaně opustil pan Karel Tůma, 
který se podílel na mnoha aktivitách v obci a také přispíval do našeho zpravodaje. 

Věnujeme mu vzpomínku a poděkování. 
Redakce 

Pomníček 
Ke zbrojnici chodníček 
ozdobil nám pomníček. 
Náležitost posvěcení pan farář nám udělal,  
Naše dílo hasičské tak slavnostně požehnal. 
 

Ty pomníčku vzpomínání 
na naše vzácné lidi 
každý si je připomene, 
jen když tě uvidí. 
 

Celá léta jsme si přáli 
dědům úctu vyjádřit, 
že jsme práci dokonali  
budou s námi stále žít. 
 

Nynějšímu sboru já za práci děkuji moc,  
Fandím Vám všem, děláte mi radost  
 

Proto kluci držte partu,  
jsem na Vás moc hrdý,  
každý kdo to pozoruje,  
tak to také tvrdí. 

Rozumí i sboru obec,  
zástupci se sešli,  
aby náš sbor pochválili  
a s finančním darem přišli. 
 

Možná někdo nosem kroutí,  
nic mu není po vůli,  
ale až i on pohne prstem,  
pochopí a pochválí. 
 

Co chci ještě trochu připomenout, 
to je ta naše mládež, 
jsou to děti šikovné, my jim také věříme,  
a z vyhraných pohárů se s nimi těšíme. 
 

Chceme mládež vychovávat i pro další století, 
Věřte lidé, tyto děti nám to jednou oplatí. 
 

Že jsme radost z akce měli,  
to snad nešlo nepoznat,  
V klidu jsme si poseděli,  
jali se i zazpívat. 

 
Děkuji všem, kdo se na pomníčku podíleli a akce se zúčastnili.  
Za odvedenou práci děkuji celé naší organizaci a jsem hrdý, že jsem jejím členem. 

Karel Tůma, říjen 2013 
 

 
Karel Tůma s mladými hasiči, září 2011 
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Podzimní vyrábění z jablíček 

 

 
Hon v Milešovicích 7.12.2013 

 


