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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s blížícím  se  koncem  letošního  roku  Vám  chci  stručně  shrnout,  co  se  nám  v naší  obci
podařilo uskutečnit. Jak jste si jistě všimli, vysadili jsme v obci několik keřů a stromků, upravili
jsme terén po výstavbě kanalizace. Novou čistírnu odpadních vod jsme slavnostně předali do
užívání občanům a jsem rád, že čistírna funguje bez závad. Nebudu jmenovat vše, co se
letošní rok v obci událo, všímaví občané to jistě vidí.
Velmi mě těší, že máme v obci výborně fungující spolky, jak hasičů, tak i sokolů a folklorního
souboru Milešováček, které nabízí  aktivity pro naše děti  a mládež.  Všem vedoucím patří
velký dík za jejich obětavou práci. 
S příchodem  nového  roku  2017  Vás  chci  seznámit  s několika  akcemi,  které  bych  rád
uskutečnil. Především je to oprava naší kapličky, zhotovení zastřešené venkovní pergoly u
restaurace, příprava projektové dokumentace na zateplení budovy hasičské zbrojnice. Byl
bych rád, kdyby se podařilo vybudovat chodník ke hřišti pro větší bezpečnost občanů a další
drobné opravy.
Vážení občané, připravuje se zpracování Plánu rozvoje obce na období 2017 – 2023. Bez
tohoto  dokumentu  nemůže  obec  žádat  o  dotace.  Tímto  Vás  chci  poprosit  o  součinnost.
Během měsíce ledna Vám budou doručeny dotazníky,  které je potřeba vyplnit  a vrátit dle
pokynů zpět. Věnujte, prosím, těmto dotazníkům pozornost. 
Závěrem mi dovolte popřát Vám do nového roku především hodně zdraví,  úspěchů a těším
se na další spolupráci s Vámi.

Michal Polanský, starosta

Knihovna

I v roce 2017 bude knihovna otevřena jak jste zvyklí, vždy v pondělí od 15. do 18h. Novým 
knihovníkem se stal Lukáš Krahula.

 Základní škola a Mateřská škola Milešovice

Ve  novém  školním  roce  děti  z  MŠ  měly  možnost  zúčasnit  se  spousty  kulturních  i
společenských akcí :

22.9. navštívily divadlo Radost v Brně, kde shlédly loutkové představení "Sněhurka a sedm
trpaslíků.
5.10. jsme pro rodiče uspořádali logopedickou přednášku p. Mgr. H. Kolbábkové.
14.10. přijelo do MŠ divadlo Rolničky, které naši školku pravidelně navštěvuje a vždy děti
zaujme i poučí.
23.11. navštívila školku logopedka ze SPC Vyškov a provedla vyšetření dětí a doporučila
další postupy v nápravě řeči u dětí. 
4.11. fotografování dětí jen dle zájmu rodičů
30.11. Hudební potěšení p. Vojkůvky
5.12. Mikulášská nadílka 
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8.12. Divadlo fyziky
15.12. divadlo Rolničky s Vánočním příběhem
21.12. vánoční vystoupení dětí v sále OÚ
spolu se ZŠ.                                                                             
Novinkou v provozu ZŠ je termín zápisu.
Doposud se konal v době od poloviny ledna do
poloviny února. Nově se bude konat od 1. do 30.
dubna.

A co nás čeká v novém roce?
18.1. divadlo Radost - "Když jde kůzle 
otevřít" (MŠ)
27.3. divadlo Sluníčko "Šípková Růženka" 
(MŠ + ZŠ)
1.5. - 15.5. - zápis do MŠ (termín bude 
upřesněn)
30.5. divadlo Rolničky (MŠ + ZŠ)plavání pro
předškoláky

                                                                              červen - výlet s rodiči
                                                                                          Dle podkladů ZŠ a MŠ

Spolky a sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Milešovice
Ani o prázdninách naše děti nezahálely a zúčastnily se prvních nočních závodů na okrese
Vyškov. Mladší se umístily na 2. místě a straší na 1. místě a 7 místě. 
Sezónu 2016/2017 jsme začali  táborákem. 9.9.  jsem si  s dětmi  rozdělali  oheň a k němu
zazpívali táborové písně. 
1.10. jsme vyslali naše vedoucí a rozhodčí na
dva dny na povinné přeškolení do Drnovic.
Závěrečné zkoušky zvládli všichni bez
problému.

15.10. se naše děti zúčastnily podzimní části
okresního kola hry plamen, kde se závodilo v
disciplině (Závod požární všestrannosti). Na
tomto závodě jsme měli hojné zastoupení a 1
družstvo přípravky, které skončilo na 5. místě,
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2 mladší družstva která skončila na 4. a 13. místě a družstvo starších se umístilo na 17. 
místě. Dorostenci skončili na 2. místě a dorostenky na místě 5.
Jednotlivci se umístili takto:
Ml. dorostenky: Nováková Zuzana 1. místo 
                         Jeřábková Eliška 4. místo 
St. dorostenky: Lorenzová Nicola 1. místo 
                         Bukalová Tereza 2. místo 
St. dorostenci:  Chudáček Jiří 3. místo 

28.10. se naši dorostenci a dorostenky zúčastnili dvoudenního soustředění ve Vyškově. Na
tomto  soustředění  se  zdokonalovali  v  přeskakování  bariéry,  nabíhaní  na  kladinu  a
proskakování oknem.

Po  závodech  požární  všestrannosti  jsme  se
vrhli  na  suky,  protože  nás  čekalo  další  kolo
uzlové štafety. Vážou se vždy čtyři uzle na čas
(lodní uzel, úvaz na proudnici, tesařský uzel a
plochá spojka). 
První závody toho typu se konaly v Drnovicích
12.11.,  kde se naše děti  umístily  následovně:
přípravka na 10. místě, mladší žáci na 14. a 24.
místě a starší žáci na 11., 22. a 27. místě 
Další  závody se uskutečnily  v Hrušovanech u
Brna 26.11. Naše umístění bylo podobné jako v
Drnovicích. Přípravka 6. místo, mladší 9. a 29.

místo a starší 22. místo. 10.12. se naši dorostenci a dorostenky zúčastnili závodů v požárním
útoku „O vánočního kapříka“ v Kuřimi. Byly to
pro ně prví závody v této kategorii a i tak velice
překvapili svým umístěním. Dorostenci 18. z 26
a dorostenky 8. z 12 závodníků.

Všem občanům bychom chtěli popřát
krásné svátky, pěkné Vánoce, šťastný
Nový rok a poděkovat příznivcům
mladých hasičů a dorostu za podporu.
Těšíme se s Vámi na další spolupráci. 

Soutěže Vyškovského Soptíka 2016/2017

datum den místo disciplíny

12.11.2016 So Drnovice uzlová štafeta

21.1.2017 So Brno, Starý Lískovec uzlová štafeta

11.2.2017 So Hostěrádky-Rešov uzlová štafeta

25.2.2017 So Brno, Bosonohy uzlová štafeta
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25.3.2017 So Koválovice1.4.2017 uzlová štafeta

1.4.2017 So Brno, Starý Lískovec uzlová štafeta

8.4.2017 So Pístovice ZPV

1.5.2017 Po Ivanovice na Hané PÚ, J 60m

7.5.2017 Ne Kroužek PÚ, (PÚ CTIF)

14.5.2017 Ne Velešovice PÚ, št. dvojic

20.5.2017 So Luleč PÚ, 4x60m

27.5.2017 So Pustiměř PÚ, št. dvojic

28.5.2017 Ne Hlubočany PÚ, J 60m

10.6.2017 So Dražovice PÚ, 4x60m

17.6.2017 So Milešovice PÚ, 4x60m

25.6.2017 Ne Topolany PÚ, J 60m

Více zde: http://oorm-vyskov.webnode.cz/pravidla-vyskovskeho-soptika/kalendar-soutezi/ 
                                                                                                                Jana Floriánová a Jan Florián (vedoucí mládeže)

Sokol Milešovice

Fotbalový oddíl TJ Sokol Milešovice

Jak jsme už v  minulém zpravodaji  informovali,  díky  slušné hráčské  základně  a  zapojení
nových  trenérů  jsme  pro  sezónu  2016/2017  pro  soutěž  v okresním  přeboru  založili  dva
žákovské týmy:

 tým mladších žáků 7+1, tj. hráči ročníku 2004 a mladší (trenér Bohdan Tišer a Roman
Freiberg),

 tým starších žáků 7+1, tj.  hráči ročník 2002-2003,  který může být doplňován i  hráči
mladšími (trenér Antonín Novák a Stanislav Postbiegl).

Starší žáci Okresní přebor

Základem týmu starších žáků jsou
milešovičtí kluci Miloš Kachlíř, Leoš
Škoda, Jaromír Kalouda, Tomáš Novák,
Jaroslav Stejskal, Martin Postbiegl,
Prokop Škoda a Radim Zvejška, který je i
v základním týmu mladších žáků. Tyto
doplňují Antonín Pavlíček a Marian
Konečný z Lovčiček (Lovčičky nemají
vlastní tým starších žáků), Viktor
Bohdálek z Bošovic (ani Bošovice nemají
letos tým starších žáků) a Jan Pokorný
z Otnic. Navíc si za starší žáky zahráli i
Štěpán Jelínek a Jirka Andrysík. 

Tým pravidelně trénoval v úterky a
čtvrtky, často až do tmy… Založení
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nového týmu si vyžádalo nákup nové sady dresů (máme krásné modro červené), sadu 
nových míčů, vhodných pro žákovský fotbal. Toto a další potřebnosti byly zakoupeny za 
finančního příspěvku obce, za což velmi děkujeme.  
Celkově musím s lítostí konstatovat, že soupeřů ubývá. Do okresního přeboru starších žáků 
bylo původně nahlášeno jen 10 týmů, z toho některé i z okresu Brno venkov. Po prvním kole 
pak soutěž vzdaly Moravské Málkovice, takže zbylo jen 8 soupeřů, převážně se 
vzdálenějších koutů okresu.
Podzimní část okresního přeboru se našim starším žákům povedla, i když je samozřejmě 
stále co zlepšovat. Tým si po podzimní části vybojoval pěkné 2. místo, v těsném závěsu za 
výbornými Blažovicemi a díky skóre je před třetími Velešovicemi.
Nyní je chvilku klid, od nového roku budou tréninky v hale v Šaraticích.
Zápasy  začínáme  ve  Velešovicích  o  víkendu  1.-2.4.2017.  První  domácí  zápas  bude
následující týden (8.-9.4.) s Křenovicemi a pak každý víkend až do konce května. Termíny
budou upřesněny, budeme se snažit,  aby domácí zápasy byly opět jako předzápasy před
našimi muži. Sezóna je dobře rozehraná, kluci jsou šikovní, divácká podpora je vítána.

Jednotlivé zápasy pak dopadly takto:
Datum a čas Den Kolo Domácí Hosté Výsledek

04.09.16 13:45 NE 1 4 -   Milešovice 7 - Velešovice 1 : 1 (1 : 1)

10.09.16 10:00   SO 2 8 - Křenovice 4 -   Milešovice 1 : 3 (0 : 3)

18.09.16 13:15   NE 3 4 -   Milešovice 9 – Mor. Málkovice -

Tým ze soutěže odstoupil.

25.09.16 13:30   NE 4 1 - Viničné Šumice 4 -   Milešovice 0 : 8 (0 : 3)

02.10.16 13:15   NE 5 4 -   Milešovice 2 - Otnice Přeloženo

Vyhověli jsme žádosti otnických (nemocnost) a zápas byl přeložen.

09.10.16 10:30   NE 6 3 - Blažovice 4 -   Milešovice 3 : 1 (2 : 0)

16.10.16 12:45   NE 7 4 -   Milešovice 10 - Švábenice 5 : 0 (3 : 0)

23.10.16 14:30   NE 8 4 -   Milešovice 5 - Ivanovice na Hané 5 : 0 (1 : 0)

29.10.16 14:30 SO 9 6 - Křižanovice 4 -   Milešovice 1 : 7 (1 : 3)

02.11.16 13:15   NE 5 4 -   Milešovice 2 - Otnice 6 : 1 (5 : 1)

Standa Postbiegl
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Mladší žáci Okresní přebor                                                                                                  

V úvodu je třeba říci, že jsme začínali téměř od nuly. Vytvářel se  nový kolektiv a je určitě
třeba nějakého času, aby se docílilo  určité sehranosti  a aby si  děti  oživily základní  herní
návyky  a  dovednosti.  Bylo  velkou  otázkou,  jak  se  náš,  nově  vytvořený  tým  vyrovná  s
náročnými zápasy v konkurenci týmů OP Vyškovska. Před novou sezónou by bylo věštěním
z kouzelné koule, tipovat, kam se náš nově složený tým zařadí v poměrně silné konkurenci
týmů z našeho okresu. Při pohledu na tabulku OP po podzimu se dá říci,  že jsme určitě
nezklamali, ale jedním dechem je nutné říci, že není ani důvod k  bujarým oslavám. 
Naši situaci si můžeme osvětlit na následujících číslech:            
V podzimní tabulce jsme skončili na slušmém pátém místě s 13 body za 4 vítěztví, 1 remízu a
3porážky s kladným skóre 25 : 20.   Průměrně jsme na zápas vstřelili cca 3,5 gólu a obdrželi
3 góly na zápas.                                                              
Není to špatná vizitka, ale musíme si uvědomit, že jsme většinu zápasů odehráli na domácí
půdě a platilo známé přísloví „můj dům, můj hrad“. Doma jsme podávali výkony znatelně lepší
než na hřištích soupeřů, odkud jsme nevydolovali ani bod, ale naopak si přivezli „nůši gólů“ s
hrozivým skóre 3: 12.
I přesto  si myslíme, že jde poměrně o
dobrý vklad do dalších bojů v nastávající
jarní polovině soutěže. Pomineme-li zápas v
Rousínově, kde nás soupeř jednoznačně
převálcoval rozdílem třídy, šly naše výkony
nahoru a balzámem na duši, pro nás, pro
trenéry, byl zápas s lídrem soutěže
Bučovicemi, kde jsme podali heroický a
statečný výkon a všichni hráči bez rozdílu
hráli na hranici, potažmo i nad hranicí svých
možností. V tomto zápase  všechny bez
vyjímky zdobila bojovnost, zarputilost a
velká touha porvat se o výsledek. K tomu
troška fotbalového umu a překvapení bylo na světě. A trenérům ukápla i slza dojetí...
Důležité je, že jsme si v praxi ověřili, že se s tímto přístupem a nasazením dá hrát vyrovnaný
zápas i s těmi nejlepšími týmy Okresního přeboru. I konečná  remíza pro nás byla velkým
vítězstvím a od tohoto zápasu je třeba se odrazit a pokusit se zopakovat takové výkony i v
dalších zápasech jarní části sezóny. 
Na jaře bychom chtěli minimálně udržet 5. místo a při dobré konstelaci se pokusit proniknout i
na medailová umístění. Znamená to ovšem vklínit se do silné „čtyřky“ Bučovic, Rousínova,
Komořan a Vícemilic. 
Byli bychom ovšem špatnými trenéry, kdybychom  svým svěřemcům nevěřili.  
Za sebe i celý tým Vám můžeme slíbit, že do toho dáme všechen svůj um a úsílí.
Chtěli bychom podstatně více zapojit i rodiče, protože před „plným kotlem“ se dětem hraje 
lépe než před  
„prázdnými tribunami“ a jejich potlesk a uznání jim budou po zápase tou největší a nejsladší 
odměnou...
Věříme, že všichni najdeme společnou řeč, vždyť naším i Vaším největším zájmem je 
společná věc, a to co nejlepší reprezentace Milešovic na sportovním poli. V neposlední řadě i
dobrý pocit z  investovaného úsilí a času do našich dětí.
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Tým mladších žáků tvoří;                                                                                                             
Andrysík Jiří, Bartalos Samuel, Černý Dominik, Jelínek Štěpán, Posbiegl Ondra, Rodr Michal,
Svoboda Vilém, Tišer Bohdan, Žuchovský David, Zvejška Radim a v neposlední řadě 
zástupkyně něžného pohlaví Nováková Žaneta a Šebrová Vendula,na které jsme patřičně 
hrdí a pyšní.Jsou v soutěži jedinnými dívkami, které nastupují v OP mladších žáků a nejsou 
určitě jen do počtu. 
PS: I přes nadějné výsledky musíme bohužel konstatovat, že tato sezóna 2016/2017 bude
prozatím pro náš tým mladších žáků „labutí písní.“ 
Stane se tak  první a zároveň (snad ne) poslední sezónou mladších žáků v Milešovicích. 
V příští sezóně 2017/2018 se pro nedostatek hráčů mužstvo mladších žáků  soutěže OP v
kopané pravděpodobně nezúčastní a naši zbylí hráči by mohli odejít posílit tým sousedních
Otnic. 
Naší snahou ovšem bude, aby tomu bylo naopak a náš tým byl doplněn hráči z Otnic, či 
okolních vesnic, což se budeme snažit prosadit na jednáních s fotbalovými kluby okolních 
obcí.   

Tabulka OP mladších žáků po podzimu 
# KLUB Z V R P S B P+ P-

1. Bučovice 8 6 2 0 36:10 20 0 0

2. Vícemilice 8 6 0 2 29:13 18 0 0

3. Rousínov B 8 5 1 2 30:15 16 0 0

4. Komořany 8 5 1 2 18:13 16 0 0

5. Milešovice 8 4 1 3 25:20 13 0 0

6. Slavkov u Brna 7 3 0 4 17:15 9 0 0

7. Kučerov 7 1 2 4 8:21 5 0 0

8. Habrovany 8 1 1 6 9:29 4 0 0

9. Hoštice 8 0 0 8 3:39 0 0 0

Jarní část soutěže začínáme 1. 4. 2016 zápasem ve Vícemilicích.
Výsledky podzimní části OP

Domácí Hosté Výsledek Střelci gólů Milešovic

Milešovice Vícemilice 5 : 2 Jelínek 3, Zvejška 1, Andrysík 1,

Milešovice Komořany 0 : 2

Milešovice Kučerov 2 : 0 Zvejška 1, Žuchovský 1,

Slavkov Milešovice 6 : 2 Andrysík 1, Žuchovský 1,

Milešovice Habrovany 5 : 0 Zvejška 2, Jelínek 2, Černý 1,

Rousínov B Milešovice 6 : 1 Posbiegl

Milešovice Bučovice 2 : 2 Zvejška 1, Jelínek 1,

Milešovice Hoštice 8 : 2 Zvejška 4, Jelínek 4,

Roman Freiberg
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V sobotu 7.1.2017 v dopoledních hodinách se v naší
obci pod záštitou Charity České republiky uskuteční

Tříkrálová sbírka.

Milešováček
 V  Neděli  27.11.  proběhlo  slavnostní  rozvícení  vánoční  stromu.  Slavnostní  atmosféru
znásobila i hojná účast přihlížejících, za což všem srdečně děkujeme.
14.12. jsme měli vánoční besídku, kde děti dostaly malé dárečky a s rodiči zpívaly koledy.
Zpívání proběhlo na celorepublikové akci „Česko zpívá koledy“.

Ať láska pohladí všechen lid
a o Vánocích vládne klid, 
který jen tak neskončí, 
ani když starý rok se rozloučí.

Požehnané vánoční svátky a vše dobré v novém roce 2017 přeje
Milešováček.

Dětský koutek

Mikulášská nadílka
Autor: Alena Freibergová

Byl večer 5. prosince. Slabě mrzlo a sníh se ve velkých načechraných chumáčích tiše
snášel na okolí.
Svatý Mikuláš se se svou družinou vracel z nadílky a jen křupání sněhu pod jejich
hohama rušilo ticho lesa. Už jen kousek cesty jim chyběl. Hned za lesem u kapličky na
kopci se rozloučí, aby se zase za rok sešli a společně šli nadělovat dětem v celém
dalekém i blízkém okolí. Mikuláš s anděly se na třpytkách polární záře vznesou k nebi
a čertíci se mezi kořeny sukovité borovice sklouznou zpátky do pekla.
Kráčeli zvolna a důstojně. Když průvod procházel kolem řeky, do čertíků, jako když
píchne. Začali  hopsat,  dovádět, pobíhat,  škádlit  jeden druhého, tahat se za růžky i
ocásky, prostě zlobit. A nedali pokoj, ani když jim Mikuláš domlouval. A pak se to stalo.

strana: 9



Milešovický zpravodaj

Jednomu z čertíků ujelo kopýtko, sklouznul po prudkém břehu a zůstal viset na větvi
nad řekou. Ledová voda mu máčela špičku ocásku a čertík prskal, vřískal, prosil o
pomoc, ale co to bylo platné! Mikuláš byl už starý muž a nemohl šplhat po kluzkém
břehu, ostatní čertíci vyplašeně pobíhali kolem, ale nadělali víc škody než užitku. A
andělé? I kdyby sebevíc chtěli,  tak nemohli nic dělat. Nebe si s peklem ruku nikdy
nepodá!
A tak tam čertík visel a plakal a nikdo nevěděl, jak mu pomoct.
Nechci ani domýšlet, co se mohlo stát, kdyby v chalupě nad řekou maminka Bártová
nezjistila, že jí došla voda a neposlala svého nejstaršího synka Vašíka k řece.
Hned,  jakmile vyšel  před chalupu, uslyšel  že se něco děje,  jen nevěděl  co a kde.
Seběhl cestičkou k řece a uviděl to nadělení. Když si ho Mikuláš všiml, jak běží spadl
mu kámen ze srdce. „Vašíku, pomoz!“ 
Bártovi znal už dlouho. Byli chudí jako kostelní myši, ale všech svých sedm dětí vedli k
pravdě, lásce a poctivosti.  Každý rok k nim Mikuláš s ostatními chodil  nadělovat a
pokaždé  dostaly jablíčka, oříšky a sušené ovoce a čertíci jim z rozpustilosti umazali
nosíky.
Teď Vašík běžel, co mu nohy stačily. Cestou odhodil vědro, a s Mikulášovou berlou v
ruce pomalu sestupoval dolů k řece. Pevně se zapřel o košatou vrbu a natáhl berlu k
čertíkovi. Ten ji pevně chytil oběma rukama a Vašík ho vytáhl. Když se oba vyškrábali
zpátky na cestu, začali všichni čertíci radostně pobíhat kolem. 
První Vašíkovi poděkoval zachráněný rarášek. Podal mu kousek uhlí: „na Štědrý den
ráno, ještě než maminka vykřeše první jiskřičku, hoď ho do kamen. Ale ne dřív!“
Pak před něj předstoupil nejzářivější ze všech andělů a podal mu jablíčko.
„Na Šrědrý den v poledne ho rozkroj, ale ne dřív!“
Nakonec přistoupil svatý Mikuláš a podal mu štříbrný zvoneček.
„Na Štědrý večer zacinkej. Ale ne dřív!“
Potom  se  všichni  otočili  a  pokračovali  v  cestě.  Vašík  za  nimi  hleděl,  dokud  mu
nezmizeli za zatáčkou. Pak podivné dárky pečlivě ukryl do kapsy, nabral vodu a šel
domů.
Když se Vašík na Štědrý den ráno probudil, všichni v chalupě ještě spali. Jen maminka
si právě házela přes ramena teplý plét a s košíkem v ruce, vyšla na dvorek pro dřevo,
aby mohla zastopit. Vašík ještě chvíli ležel a pak si najednou vzpoměl na Mikuláše a
ostatní a na dárky, co od nich dostal. Rychle vyskočil z postele a v dřevěné krabici se
svými „poklady“ našel uhlík, který mu daroval čertík, otevřel dvířka od kamen a hodil
ho  dovnitř.  Ještě  chvíli   koukal  a  čekal,  co  se bude dít,  ale  nic  neviděl.  Už  chtěl
zklamaně dvířka zavřít, když v tom z uhlíku vyskočila jiskřička. Pak druhá a třetí a další
a další.... Až se uhlík rozhořel. A oheň plápolal a sálal a ve světnici hned bylo teplo,
jako v létě. 
Když se blížilo poledne, vylovil Vašík další dárek, jablíčko. Stoupl si ke stolu, vzal nůž
a jablíčko rozkrojil.  Uprostřed jablíčka byla  krásná hvězdička,  která začala  zářit.  A
zářila čím dál víc až všechny děti i maminku s tatínkem bolely oči. Když záře opět
pohasla,  bylo  prostřeno.  Na  stole  na  bělostném  ubruse  stály  mísy  se  samými
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dobrotami. Byly tam koláče  a cukroví pro děti i pečená masa pro tatínka. Spousty
ovoce a zásoby mouky, krupice a cukru snad na celý rok.
Když nadešel večer, vytáhl Vašík zvoneček. Zhluboka se nadech a zvolna zazvonil.
Světnicí se rozběhly stříbrné vločky a roztočily se jako na klotoči. Najednou se v rohu
místnosti objevil překrásný stromeček, ověšený ozdobami, které děti snad ještě nikdy
neviděly a pod ním spousty dárků. Byly tam teplé boty, kabáty a čepice pro všechny a
hračky pro děti,  fajfka s tabákem pro tatínka vlna na pletení pro maminku a vůbec
taková spousta věcí, která se pod stromeček ani nevešla.
Byly to ty nejkrásnější Vánoce, jaké si Bártovi vůbec kdy dokázali vysnít! A to proto, že
Vašík  pomohl čertu v nouzi a neptal se co za to.

Křížem krážem

Bylinkařte s námi

Hřebíček
K Vánocům patří spousta koření. Jedním z nich, mnohdy nespravedlivě opomíjeným, 
je hřebíček. Dnes nám příjde jako samozřemojmost, kterou najdete v každé kuchyni, 
ale byly doby, kdy se považoval za ekvivalent zlata a dokonce se pro něj i zabíjelo. 
Snad nejkrvavější boje o něj sveli Portugalci s Holanďany. 
A co to hřebíček vlastně je? Jsou to sušené nerozvité květy Hřebíčkovce vonného. 
Má antiseptické, antibakteriální, anestetické, analgetické a močopudné účinky. 
Osvěžuje dech, pomáhá při bolestech zubů, dně i paradentóze, ulevuje při dně, 
bolestech kloubů i revmatu, léčí záněty i nevolnosti, povzbuzuje srdeční činnost a v 
neposlední řadě působí blahodárně na tvorbu vrásek a jeho vůně působí jako 
afrodiziakum.
Svěží dech – stačí jen žvýkat sušený hřebíček.
Bolest zubů – cca 8 hřebíčků přelejte 2 dcl horké vody a nechte 10 minut louhovat. 
Vlažným odvarem vyplachujte postižené místo. Při akutní bolesti hřebíček rozdrťte a 
přiložte přímo na bolavý zub. Okolní tkáň znecitlivý a bolest ustoupí. 
Vrásky – když si odvar uvaříte silnější, můžete si s ním otírat obliček, krk i dekolt. 
Pokožka se prokrví a vrásky se budou vyhlazovat.
Při nevolnosti pomáhá čaj z hřebíčku a když pák kousků vhodíte do vroucí vody a 
budete inhalovat, ulevíte i rýmě.

Alena Freibergová
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 Ježíšek a ti druzí

Vánoce jsou bezesporu nejemotivnějším svátkem roku a lidé jsou už tak nějak celkově
více  na  měkko.  Jsou  schopni  za  své  blízké  utratit  neuvěřitelné  množství  peněz,
dokonce  si  na  to  i  půjčit  na  sebevražedný  úrok,  nemluvě  o  gigantickém  objemu
potravin, který nakoupí, přes svátky nezkonzumují a nakonec vyhodí.
Na tyto „žně“ se celý rok pečlivě připravují všichni výrobci i prodejci a předhánějí se
nejen v akcích, ale i v údernosti svých sloganů. Nedávno jsem v rádiu slyšela reklamu
na výhodné vánoční balení prostředku zajišťující správnou funkci tlustého střeva pod
heslem „Darujte zdravou stolici“. To už je podle mě maličko za hranicí vkusu, ale co
naplat, zdraví máme jen jedno! 
Obchodní řetězce avízují obrovské slevy, které v mnoha případech ani slevami nejsou
a ubohý spotřebitel, zpitomělý předvánoční atmosférou, je schopný o čase adventním
přizabít bližního svého, jen aby dostal poslední kus. Nad tím vším dlí všudy přítomné
oko Santa Clause a amplióny hystericky ječí své Jingle bells. A přesně tak by to být
nemělo.
 Vánoce jsou o blízkosti, otevřenosti, porozumění, pokoře a slovech díků. O zářících
dětských očích, protože se kolem nich děje něco nepochopitelného a magického. Ale i
o pohádkách, „mlsandě“ a alespoň chvíli sladkého nicnedělání.
V našich zemích již  tradičně nosí  vánoční  dárky  Ježíšek.  Psát  o  tom, proč právě
Ježíšek a  kde se vzal  by  bylo  „nošení  sov do Athén“,  proto  se teď kouknem „do
občanek“ těm ostatním.
Santa Claus naděluje v Americe 25.12. ráno. Červený obleček má díky společnosti
Coca-Cola, která ho ve 30. letech oblékla do firemních barev.
Děda Mráz přijíždí z Čukotky a doprovází ho Sněhurka. V Ruských zemích naděluje 7.
ledna.
Father Chrismas (Otec Vánoc) naděluje v Anglii  dětem do pučoch zavěšených na
krbu.
Babo Natale a  čarodějnice Betafa. Oba nadělují v Itálii, ale záleží na tom, jestli na
severu,  nebo na jihu.  Babo Natale je dědeček, přijíždějící  z Finska, který naděluje
24.12. večer, nebo 25.12. ráno a čarodějnice Befata naděluje až 7. ledna.
Weinachtsmann a Christkind nadělují v Německu a i tady je to půl napůl. Statý děda
a jezulátko.
Julemand a Nisser. V Dánsku naděluje také jezulátko a pomáhají mu skřítci.
V Polsku naděluje Svatý  Mikuláš. 
Jsou však země, kde nadělují zvířata. V Argentině je to kůň Magi, v Sýrii velbloud Tří
králů, v Polinésii veliký krab a v Norsku koza krále Olafa.
Ale  nadělují  i  jiné  bytosti.  Bůžek  Hoteišó v  Japonsku,  v  Řecku  svatý  Basilej a
například v Číně starý muž jménem Tun Čche Lao-Žen.
Ať už u Vás  naděluje kdokoli, mějte krásné a klidné Vánoce a úspěšný rok 2017!

Alena Freibergová
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