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PROSINEC

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku Vám chci stručně shr-
nout, co se nám podařilo v obci uskutečnit. Jak
jste si určitě všimli, vybudovala se dřevěná per-
gola připojená k sálu obecního úřadu a k restau-
raci. Pergola byla hlavně v horkých letních dnech
hojně využívaná. Dále byly vyměněny nové
vstupní dveře OÚ a všechny vnitřní dveře. Byl
vypracován projekt na zateplení budovy hasičské
zbrojnice a doufám, že v nadcházejícím roce
2018 proběhnou práce na zateplení dle projektové

dokumentace.  Také je zadáno zpracování projek-
tové dokumentace na rekonstrukci kapličky
a k vybudování chodníku ke hřišti. 

Na rok 2018 jsme zpracovali rozpočet ke
schválení na zasedání zastupitelstva obce. Čeká
nás ještě hodně práce, pokud se vše podaří. 

Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné vá-
noční svátky a do nového roku především hodně
zdraví, úspěchů a těším se na další spolupráci
s Vámi.

Michal Polanský, starosta

Úvodní slovo starosty

Rozsvûcení vánoãního stromu
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Už po několikáté jsme se o prvním adventu
sešli před školou u našeho vánočního sromu, aby-
chom ho společně rozsvítili a ostartovali tak
všechno to „těšení“. 

Myslím, že dlouhé přípravy a secvičování se
vyplatilo a letošní advent jsme zahájili důs-
tojně.

Ráda bych ještě jednou poděkovala Milešo-
váčku a dětem ze školy, že nám zazpívaly, výbor-
ným hudebníkům, že je doprovodili na klarinet,
harmoniku a kytaru a v neposlední řadě i všem
těm, kteří zajistili technickou stránku akce a ne-
zapomněli ani na svařené víno a čaj, které k zimě
neomyslitelně patří.

Rozsvěcení vánočního stromu
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Počasí si s námi zahrává a občas se i kolem nás
přežene silný vítr. Hned dvě vichřice letos na
podzim zanechaly stopy v sousedních Otnicích
v parčíku v Chaloupkách. To je ten plácek, který
zpravidla míjíme, když se vracíme přes Otnice
domů do Milešovic. Stojí zde dřevěné dětské pro-
lézačky, socha sv. Jana Nepomuckého a done-
dávna si tu se svými listy pohrávaly dvě košaté
vrby. Jedna z nich koncem října nevydržela nápor
silného větru, a aby toho nebylo málo, v prosinci
vítr vyvrátil i blízký vzrostlý smrk. 

Zajímalo mě, jak byly vrby asi staré a co zde
bylo dříve. O pomoc jsem požádala redakci mí-
stního zpravodaje a knihovnu. Představovala
jsem si rybníček a lavičku pod vrbou, ale tak to
nebylo. Socha sv. Jana Nepomuckého, která byla
na místě usazena v roce 1918, opravdu připomíná
blízkost vody. Otnice prý kdysi, dle kroniky, ob-
klopovalo devět rybníků a louže se dříve táhly
i celými Chaloupkami. Voda už je ale delší dobu
svedena regulovaným potokem poblíž parčíku.
Plácek, kde socha stojí, se v minulosti nazýval
Rajčurňa a ještě za Rakouska, jak uvádí kronikář
Rafaj, zde prý nocovávali vojáci, kteří tu cvičili
své koně. Později místo sloužilo pro zábavu
dětem cvičícím v tělovýchovných organizacích
a také kočujícím společnostem s kolotočem. Za
okupace v letech 1941–1942 zde byl zájmovým
zařízením zvaným Kuratorium vybudován park.

A právě z této doby pocházejí zřejmě i dvě vrby.
Místo, které nás vítá cestou do Milešovic, tedy

změnilo svou tvář a možná v dávné minulosti vy-
padalo úplně jinak. Vrby, z nichž z jedné zbylo
jen torzo kmene, mají zřejmě kolem 75 let. To je
na vrbu docela slušný věk, mohou se dožít až 100
let. Kéž by ta druhá vrba měla dost zdraví a síly,
aby přežila další rozmary počasí. Ale kdoví, kolik
času jí ještě zbývá.

Monika Postbieglová
(S poděkováním paní Dagmar Kovaříkové z re-

dakce Otnického zpravodaje a paní Ludmile Ka-
loudové, bývalé kronikářce Otnic)

Vrby v Otnicích

Parãík 13. 12. bez vrby a smrku

Vrba ráno po vichfiici 29. 10.
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Informace pro občany
Obec Milešovice oznamuje cenu stočného na rok 2018

1 m3 35,86 Kč bez DPH 41,24 Kč včetně DPH

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2018 lze platit v hotovosti na pokladně OÚ od 29. 1.
2018 nebo bankovním převodem na číslo účtu 6629731/0100. Poplatek zůstává stejný ve výši
490 Kč/osoba/rok.

Jak již tradičně se 28. 10. 2017 se v Milešovi-
cích konal Lampionový průvod. Při plánování
trasy, jestli Chaloupky, nebo kolem „Jeřábko-
vého“ jsme tentokrát zvolili kompromis. Šlo se

od Partikového a nakoukli jsme i do Chaloupek
a prošli i kolem „Jeřábkového“. V sále OÚ jsme
opět vyráběli. Tentokrát housenky z proložek na
vajíčka a polystyrenové draky.

Lampionový průvod
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Začátek nové sezóny 2017/2018 nám přinesl
i nové členy. Náš tým se rozrostl o další tři. Cel-
kem je nás tedy 14 super „Raubířků“. Jako první
jsme se dostavili na Závod v požarní všestrannosti
v Hlubočanech dne 14. 10. 2017 a hned na úvod
se nám podařilo poskládat dvě družstva, která se
umístila na 7. a 9. místě. 11. 11. 2017 následoval
závod v uzlování v Drnovicích a i tam jsme se vy-

SDH Milešovice – kategorie přípravka – Raubíři
pravili ve dvojím složení po čtyřech.Obsadili jsme
12 .a 19. místo. Jako posledním závodem před Vá-
nocemi byl dne 25. 11. 2017 závod v uzlování
v Hrušovanech u Brna, kam jsme přijeli opět
v plné sestavě dvou družstev, kde jsme vybojovali
doposud nejlepší umístění a to 5. místo a ti nej-
menší 15. místo. Dále se připravujeme na další zá-
vody v uzlování a pomalinku budeme přechazet
a chystat se na požární útoky.

Opět chceme poděkovat trenérovi Radku Gam-
bovi za skvělou práci a přípravu na závody a za
péči a starost o ty naše nejmenší „hasiče.“

Iveta Polanská
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Sezonu 2017/2018 jsme tradičně
zahájili táborákem za hasičskou
zbrojnicí. Na tomto táboráku se nás
sešlo 21 mladých hasičů a 12 doros-
tenců. 

Týden nato se naši jednotlivci
zúčastnili závodů ve Vyškově, na
těchto závodech soutěžili v disci-
plíně 60m s překážkami. Umístění
bylo následující: mladší žák Viktor
pokorný 13. místo, mladší žákyně
Markéta Svobodová 5. místo, starší
žák Michal Svoboda 8. místo, Starší
žákyně Eliška Jeřábková 6. místo,
Zuzana Nováková 13. místo, Aneta
Jeřábková 14 místo a Iva Nestroji-
lová 15. místo.

30. 9. a 1. 10. se naši vedoucí a rozhodčí
zúčastnili školení v Pustiměři toto školení zakon-
čili závěrečným testem. 

Po tomto školení jsme se připravovaly na
závod požární všestrannosti, který se konal 14.

10. v Hlubočanech. Naše družstva se umístila ná-
sledovně: mladší 7. a 17. místo, starší 15místo,
dorostenci 2 místo, starší dorostenka Adela Ško-
dová 1 místo, střední dorostenec Jiří chudáček
1. místo, mladší dorostenec Michal Svoboda
2. místo, mladší dorostenky Eliška Jeřábková
1. místo a Zuzana Nováková 4. místo.

Po tomto závodě jsme se začaly připravovat na
další kolo uzlové open ligy. První závody se již
tradičně uskutečnily v Drnovicích a to dne 11. 11.
Naše čtyř členná družstva se umístili na těchto
místech: mladší 25. místo, starší 15., 28. a 35.
místo. 

Další závody této ligy proběhly 25. 11. v Hru-
šovanech u Brna. Umístění na těchto závodech
bylo následující: mladší 14. a 19. místo, starší 6.,
10. a 23. místo 

Další kola open ligy budou: 27. 1. Starý Lísko-
vec; 17. 2. Hostěrádky st + ml; 18. 2. Hostěrádky
přípravka + dorost; 3. 3. Bosonohy.

9. 12. naši dorostenci zavítali na netradiční zá-
vody v požárním útoku, které se konali v Kuřimi.
Na těchto závodech se umístili následovně: do-
rostenci skončili na 21. místě a dorostenky skon-
čili na 6. místě.

15. 12. jsme uspořádaly pro naše děti vánoční
besídku kde si měnily a hráli různé hry a touto
besídkou jsme uzavřeli rok 2017.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat staros-
tovi obce, všem rodičům a příznivcům mladých
hasičů. Přejeme vám příjemné strávení svátků
a šťastný nový rok.

Sbor dobrovolných hasičů

Vyhlá‰ení

Uzlování – star‰í Ïáci

Základna – dorostenci
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Dne 4. září jsme na základní škole zahájili nový
školní rok. Mezi školáky jsme přivítali sedm no-
váčků-prvňáčků. Od té doby děti ušly velký kus
cesty. Většina z nich již moc hezky čte i počítá.

Všichni žáci společně absolvovali několik vzdě-
lávacích i jiných akcí. Vydali jsem se do planetária
objevovat tajemství hvězdné oblohy, zhlédli jsme
divadelní představení Mach a Šebestová v divadle
Radost. Se sněhuláčkem záchranářem jsme se na-
učili, jak poskytnout 1. pomoc raněnému. Zaujala
nás také pohádka divadla Rolničky. V listopadu
jsme vystupovali na setkání důchodců, kde jsme
společně zazpívali čtyři písničky.

Kromě tradiční výuky jsme pracovali i na ně-
kolika projektech. Při projektu Halloween děti ře-
šily různé strašidelné úkoly. Netradičně se učily
nejen český a anglický jazyk či matematiku, ale
také vzájemně spolupracovat. V rámci projektu
Restaurace, který připravili žáci 4. ročníku, si
všechny děti osvojily fráze, které využijí při ces-
tách do cizích zemí. 

4. 12. nás navštívila spisovatelka Petra Brau-
nová, která během dopoledního workshopu po-
mohla dětem napsat společnou knihu. 

I na měsíc prosinec chystáme podobné akce.
Čeká nás návštěva vědeckého centra Vida nebo
divadla Čertův švagr v Bošovicích. Už se také
moc těšíme na vánoční besídku, která se usku-
teční 20. 12. v 16 hodin s sále OÚ. Školáci zahrají

Základní škola

vánoční příběh o narození Ježíška, který již pilně
nacvičují ve školní družině. Dále budeme tančit,
cvičit, zpívat i hrát na hudební nástroje. Všichni
jste srdečně zváni.

Naše škola také zajišťuje, nebo přímo organi-
zuje mnoho kroužků. Děti místní ZŠ mohou na-
příklad navštěvovat kroužek aerobiku, balančního
cvičení, sportovních her, jógy pro děti nebo ke-
ramiky. Všechny děti navštěvují buď kroužek pro
rozvoj matematické gramotnosti, nebo čtenářský
klub. Někteří děti hrají s panem Bajákem na
flétnu či klarinet a docházejí do náboženství. 

V měsíci listopadu jsme také spustili nové we-
bové stránky, na kterých rodiče i veřejnost zjistí dů-
ležité informace o škole. (www.zsmsmilesovice.cz)

Začátkem prosince naši školu navštívila česká
školní inspekce. Podle jejího zjištění je materiální
zajištění i vzdělávání dětí na velmi dobré úrovni.
Za tři měsíce, co na místní ZŠ působím, s tímto
tvrzením nemohu než souhlasit.

Jitka Hrnčířová
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Půvabnou pohádku Hanse Christiana Ander-
sena zná snad každý. O cestě Gerdy za milovaným
Kájem, kterému v oku vězí střípek z kouzelného
zrcadla, slyšely už naše babičky. Je to krásný pří-
běh, ale pořád jen pohádka. Já Vám teď budu vy-
právět ten opravdový. Říkáte jaký opravdový? Že
je to také jen fantazie? Ale kdepak! Sněhová krá-
lovna skutečně existuje.

Stalo se vám někdy, že jste se dívali z okna,
když sněžilo a na okamžik se vám zdálo, že někde
vzadu, mezi stromy vidíte někoho stát? Ale ja-
kmile se tím směrem znovu zadíváte, nevidíte ni-
koho, že? Pokaždé je to jen stín, větev chvějící se
ve větru, sníh ohýbající křoví… Ale omyl, to jste
skutečně zahlédli ji, Sněhovou královnu!

A už to zase slyším: „Ale ona je zlá, krutá, ne-
lítostná! Trápí lidi i zvířátka!“ Máte pravdu, ono
to tak někdy může vypadat. Ale podívejte se, co
udělá každý, komu je zima. Všimněte si, jak
vezme dlaně blízkého do svých, aby je zahřál. Jak
se k sobě lidé tisknou, jak jsou si najednou blíž…
Nebo vzpomeňte si, kolik radosti udělá dětem,
když se ráno vykulí z postýlek a venku uvidí tu
nadílku čistého, třpytivého sněhu! A když o Ště-
drém večeru sedíte všichni kolem stolu a za okny
se jen neslyšně snášejí sněhová peříčka… No
není to nádhera?! Jak můžete říct, že je krutá?!

Ale já tu nejsem proto, abych dělala Sněhové
královně advokáta, chci vyprávět příběh, který
není pohádka, ale skutečně se stal.

Sněhová královna je tu s námi už od samého
počátku věků. Je to tak dlouho, že už ani ona
sama neví, kde se tu vzala. Projíždí krajinou v sa-
ních tažených bělostným koněm, kterému občas
od kopyt létají stříbrné hvězdy a z hřívy se sypou
sněhové vločky. Občas někde zastaví a jen tak
sleduje lidi. Pak zase neslyšně zmizí.

Příběh který vám chci povědět se stal v době,
kdy se ještě všechno přepočítávalo na peníze
a postavení a správný původ bylo důležitější, než
láska. V jednom starověkém hradě žila princezna
Veroniq Atenaiza Julliet, ale nikdo jí neřekl jinak,
než Verunka. Byla nejen velice krásná a urozená,
přesně tak, jak se to vyžadovalo, ale měla také
nádherné srdce. Byla veselá, hodná a všichni na
hradě ji milovali. Byla také pracovitá, ale to se
u princezny nehodí, tak o tom nebudeme mluvit.
A nebudeme mluvit ani o tom, že velice ráda po-
máhala na zahradě. Nejvíce v té zeleninové.
Mohlo to být tím, že měla ráda zeleninu, ale také

tím důvodem mohl být mladý zahradník Ondřej,
který ji měl na starosti. Trávila s Ondřejem
spoustu času a není divu, že se do sebe krůček po
krůčku zamilovali. Král ale o Ondřejovi nechtěl
ani slyšet. Neměl přece ten správný původ! To by
byla ostuda! Jeho jediná dcera a dědička by si
měla vzít zahradníka?! To nikdy! A protože si
srdce nedá poručit, a protože se Verunka s Ondře-
jem dál tajně scházeli, rozhodl král, že zahradníka
potřebuje nutně vyměnit. Ondřej je nespolehlivý,
poslední dobou má zeleninu zvadlou, má divnou
barvu a vůbec už není tak chutná, jak bývala.
Onřej musí z hradu pryč! Marně se Verunka sna-
žila svého otce obměkčit, nepovolil. Ondřej zů-
stane do Vánoc. Dostane slušnou výsluhu, a pak,
ať si jde, kam ho nohy ponesou! Oba byli zoufalí.
Verunka celé dny a noci proplakala a Ondřej je
proseděl u okna. Sledoval, jak pomalu začíná
zima a srdce mu puklalo žalem při představě, že
už jen tak málo času jim s Verunkou zbývá. 

Kdyby ale tušili, že na své neštěstí nejsou sami,
určitě by se tolik netrápili. Při svých projížďkám
si jich všimla Sněhová královna. Byla šťastná
s nimi, když viděla jejich lásku a také ji stejně,
jako je bolelo srdce, když je chtěl král rozdělit.
Jak se blížily Vánoce vracela se ve svých saních
k hradu stále častěji a častěji a týden před Vánoci
už tam byla skoro pořád. Takle to přece nemůže
nechat! Taková krutost! A tak se stalo, že den před
Štědrým dnem se rozhodla, že poruší věčný
zákon a pomůže jim.

V noci, když už celý hrad spal a Verunka a On-
dřej byli sami se svým žalem, zastavila saně
přímo u zahradníkova okna a lehce zaťukala na
sklo. Ondřej nejprve myslel, že se mu to zdá, ale
když se zaťukání opakovalo, otevřel okno
a oněmněl úžasem. Spatřil překrásnou paní, která
rářila, jako bílá a stříbrná, na šatech se jí třpytila
jinovatka a ve vlasech měla čelenku z křišťálo-
vých rampouchů. Šla z ní podivná zima, která ale
vůbec nestudila, právě naopak. Zahřívala ho
u srdce. Neřekla ani slovo, jen se usmívala, ale
Ondřej rozuměl úplně všemu. Vylezl oknem a na-
stoupil ke královně do sněžných saní. Pomalu se
rozjeli k hradu. Na nádvoří zastavili, koník třikrát
škrtl podkovou, až se stříbrné hvězdy rozletěly do
všech stran a celé spřežení začalo pomalu stoupat
k oknům princezny Verunky. Když princezna uvi-
děla svého Ondřeje, neváhala ani chvilku a rychle
přistoupila k nim. Pak královna mávla širokým

Sněhová královna

�
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Akce ve fotografiích

Přejeme Vám klidné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2018,

ve kterém Vám nabízíme poradenství v oblasti financí a sjednání:

• Pojištění – vozidel, nemovitostí, domácností, života i zdraví
• Hypoték a úvěrů
• Spoření a investic
• Doplňkového penzijního spoření
• Stavebního spoření 

Kdo? Ing. Pavel a Vladimíra Jedličkovi
Kde? U nás – Náves 7, 683 53 Šaratice, Poštovská 3, 602 00 Brno nebo u Vás doma
Jak? Na telefonech 733 187 637, 777 199 907 nebo emailech: jedlickap@finguard.cz

vladimira.jedlickova@cmss-oz.cz

rukávem svých šatů a spustila se tak silná chume-
lenice, že nebylo vidět na krok. V té bílé tmě pak
sáně zmizely.

A sněhu přibývalo! Sypal se celou noc a sypal
se ráno a v popledne a sypal se pořád. Mezi tím
už král zjistil, že je Verunka pryč. Když v zahrad-
níkově domku nenašli ani Ondru, bylo hned
jasné, že spolu utekli. 

Král se nejprve rozčílil a rozkázal je najít a On-
dřeje popravit. Jak ale den ubíhal a po Verunce
a zahradníkovi nebylo ani stopy, začal králův
hněv ustupovat a začal ho střídat strach. Nebyl to
přece jen přísný král, ale také milující otec.
A když Štědrý den pokročil k večeru a všichni se-
dali ke slavnostní tabuli, odložil král korunu
a jako obyčejný, vyděšený rodič, který umírá
strachem o své dítě, vyšel do zahrady. Chvíli stál
a koukal do té spousty sněhu valící se snad ze
všech stran. Pak ho přemohla bolest a vykřikl:

„Vystrojím jim i svatbu, jen když se mi má Ve-
runka v pořádku vrátí!“

V ten moment, jako by sněžení začalo slábnout.
Král dál stál v zhradě, ale už ho nezžíral strach.
Cítil, jak ho pomaličku začína zaplavovat hřejivý
klid. Nerozuměl tomu, ale bylo to příjemné. Na-
jednou se mu zdálo, že v té tmě vidí někoho při-
cházet. Stál, snažil se tmu prohlédnout a pak je
uviděl. Jakoby od nikud k němu přicházela Ve-
runka s Ondřejem. Šli ruku v ruce, oblečeni v pře-
krásných šatech, křišťálové koruny na hlavách
a ve svých srdcích všechnu lásku světa. Král štěs-
tím padl na kolena a rozplakal se. Svůj slib do-
držel. Do tří dnů jim vystrojil svatbu! Onřej
s Veronikou vedli zemi s láskou a starý král? Ten
celý svůj čas věnoval vnoučatům a o nějakém pů-
vodu už nikdy nechtěl slyšet ani slovo.

Tak takováhle je Sněhová královna doopravdy.
A to je namou duši pravda!

Adéla a její kapr Sbûr papíru



MILEŠOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2017 11

Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům, kteří chtějí pro-
žít aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků. Nacházíme se pouze 15 km od Brna
v obci Holubice. Nabízíme soukromí v 39 nájemních bytech, o velikostech
1+kk, 2+kk s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do
dvou propojených budov, kde naleznete kromě soukromých bytových jednotek
také centrum aktivit a služeb (společenské místnosti, kavárnu, zimní zahrada,
tělocvičnu, prádelnu, místnost pro služby jako je např. kadeřník, pedikúra…).
Součástí uzavřeného areálu je okrasná zahrada s jezírkem, venkovním altánem
a hřištěm na  pétanque. Anvete senior je určen pro soběstačné seniory, kteří ne-
jsou trvale odkázáni na péči cizí osoby. V případě zájmu lze tyto služby nabíd-
nout externí pečovatelskou službou.

Bližší informace:
Veronika Křížová Aneta Šmerdová
mob: 724 793 301 mob: 728 944 363
www.anvete-senior.cz info@anvete-senior.cz

Otevření Anvete senioru: prosinec 2018
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Letos nám v Milešovicích zůstal již jen jeden
fotbalový oddíl, a to starší žáci s trenéry Tondou
Novákem a Standou Postbieglem.

Muži se totiž dohodli s Lovčičkami, týmy se
spojily a Lovčičky tak mají dva týmy A a B.
Béčko hraje domácí zápasy v Milešovicích.

Mladší žáci by letos v Milešovicích hrát ne-
mohli (je jich málo na založení týmu), tak se do-
mluvilo, že budou trénovat a hrát v Otnicích, kam
přešli i s trenéry Bohdanem Tišerem a Romanem
Freibergem.

Na oplátku otniční starší žáci (ročník 2003
a 2004) se přehlásili do Milešovic. A protože
v okolních obcích nikdo starší žáky nepřihlašoval,
měli zájem hrát u nás i kluci z kobeřického týmu.
Náš tým byl přihlášen do soutěže Okresní přebor
žáci starší (hraje se od velkého vápna k velkému
vápnu, počet hráčů 7 + 1). Přihlásit jinou soutěž
(uvažovali jsme o klasické žákovské jedenáctce)
nešlo, protože tato soutěž v okrese Vyškov letos
není. Před zahájením sezóny koncem prázdnin tak
bylo v týmu starších žáků vedeno sice 18 hráčů,
ale bylo zřejmé, že někteří kluci již hrát nebudou.

Koncem prázdnin 30.8. jsme vyrazili na přátel-
ské utkání do Těšan, kde jsme postavili klasickou
jedenáctku a nakonec vyhráli 4:10 (1:6). No a tě-
šili se na sezónu, kdy nám mělo být soupeřem 10
týmů (TJ Sokol Brankovice, Tělocvičná jednota
Sokol Dědice tým A a B, TJ Habrovany, FK Kři-
žanovice, Sokol Švábenice, Tělovýchovná jednota
Letonice, Tělovýchovná jednota Komořany, Tě-
lovýchovná jednota Velešovice a SK Křenovice).

Začátek soutěže ukázal, že leccos bude trochu
jinak. Dva týmy soutěž opustily (Dědice B a Le-
tonice), ale přibyl tým Kučerova. No a náš tým
se setřepal na 12 hráčů.

Základem týmu starších žáků jsou milešovičtí
kluci Jirka Andrysík, Dominik Černý, Štěpán Je-
línek, Tomáš Novák, Martin Postbiegl, Jaroslav
Stejskal, Prokop Škoda, Bohdan Tišer. Tyto do-
plňují Jan Pokorný a Petr Špunar z Otnic, Tadeáš
Jelínek z Bošovic a Matěj Matyáš z Kobeřic.

Tým pravidelně trénoval v úterky a čtvrtky,
koncem sezóny často až do tmy a o víkendech
hrál zápasy (poslední 11. 11.).

Podzimní část okresního přeboru se našim klu-
kům povedla, i když je samozřejmě stále co zlep-
šovat. Zejména, i když se to nezdá, nedaří
proměňování gólových situací. Kluci často na
jeden vstřelený gól spálí 5 vyložených šancí.
Přesto tým v podzimní části všechny zápasy vyhrál
a přezimuje tak na 1. místě s parádním skóre 74:8.

Tým hraje útočný atraktivní fotbal s častou
střelbou hráčů ze všech postů. Střelecky se pro-
sadili již téměř všichni, v první desítce střelců
soutěže máme 4 hráče (Tadeáš Jelínek 26 gólů,
Martin Postbiegl 14, Jarda Stejskal 11, Tomáš
Novák 9 gólů).

Nyní je chvilku klid, v novém roce budou tré-
ninky v hale v Šaraticích.

Zápasy začínáme důležitým utkáním ve Švá-
benicích (zatím druzí). Termíny zatím neznáme,
budou upřesněny. Jaro bude náročnější, protože
většinu zápasů budeme hrát venku. Tak si přejme,

aby kluci byli zdraví, neusnuli na vavří-
nech a dál hráli fotbal, který baví. Sezóna
je dobře rozehraná, kluci jsou šikovní, di-
vácká podpora je vítána.

Standa Postbiegl

Fotbalový oddíl TJ Sokol Milešovice
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