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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

v letošním roce proběhly další komunální volby a změnilo se tak zastupitelstvo obce, a po 
šestnácti letech také starosta. Ani jsme se nenadáli a po volbách jsou tu Vánoce, a i po tak 
krátké době působení musím konstatovat, že nové zastupitelstvo, složené ze dvou 
kandidátek, našlo hned společnou řeč, což je pro fungování obce jen a jen dobře.

Myslím ale, že se nezměnilo jen zastupitelstvo a starosta, ale že se také s postupem času 
změnili i lidé žijící v naší obci. Říkáte si proč to tak vidím? Jednoduše si nelze nevšimnout 
upadajícího zájmu o dění v obci, a to jak ve věcech spojených s životem v obci, tak vedením 
obce a obecním úřadem. Výjimkou nejsou ani akce pořádané pro děti a veřejnost. Vyvstávají 
tak otázky, jak je možné, že například lidi už nezajímají schůze zastupitelstva, že když už se 
nepomůže organizátorům se zajištěním kulturních nebo zábavných akcí, tak se jich mnozí 
občané ani neúčastní…. Je to opravdu škoda a příčinu bych hledal ve váznoucí vzájemné 
komunikaci mezi obcí, spolky a také občany…ale o tom raději až někdy příště.

Teď bych chtěl vám všem poprvé z pozice této funkce, kterou nově vykonávám, říci spíše pár
slov k nadcházejícím vánočním svátkům a konci roku 2018. 

Vánoce jsou svátky klidu a míru, proto využijme této příležitosti k malému zamyšlení.
Tyto svátky jsou dny, kdy se všichni snaží, aby vše bylo co nejlepší - cukroví, ozdobený 
stromeček, dárky a kdoví co ještě. 
Zapomíná se ale na to nejdůležitější, že totiž by to nemělo být jen o tom, že to u nás bude 
vypadat hezky, ale že si po tom dlouhém únavném roce v klidu společně sedneme, 
odpočineme si a zavzpomínáme na to, co nám dal, nebo naopak vzal. 
Proto si myslím, že bychom si tímto měli připomenout, že tyto svátky slavíme hlavně proto, 
abychom byli s blízkými a rodinou pohromadě, a strávili tak chvíle v klidu a pohodě, než nám 
je zase naše všední každodenní činnost vezme. 
V příštím roce nás totiž čeká znovu hodně práce v zaměstnání i na obci s realizací 
probíhajících i nových projektů, plněním volebního programu včetně organizace oslav 100. 
výročí založení TJ Sokol Milešovice…..
Tak naberme síly!

Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál krásné a klidné prožití vánočních svátků, 
mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v novém roce 2019. 

Bohdan Tišer, starosta
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Informace z OÚ Milešovice

Upozorňujeme občany, že místní poplatky za komunální odpad a poplatky za psy
se vybírají v hotovosti na pokladně OÚ od 28. 1. 2018, vždy v úřední dny 
Po, St 8:00 - 17:00h. 
Komunální odpad 490,-Kč/osoba/rok
Pes 120,-Kč/rok

Dále upozorňujeme na končící platnost Smlouvy o nájmu hrobového místa 
(platné do 31. 12. 2018).
K uzavření nové smlouvy a uhrazení poplatku za hrobové místo na dalších 10 let se prosím 
dostavte na OÚ v době od 28. 1. 2018, v úřední dny Po, St 8:00 – 17:00h.

Základní škola Milešovice

V letošním
školním  roce
jsme mezi  sebe
přivítali  osm
prvňáčků.  Po
třech  měsících
již  hezky  čtou,
píší i počítají . 

Hned
v září  jsme  se
společně
s dětmi  vypravili
na  poznávací
výlet  do  Brna.
Díky  báječné
průvodkyni  paní
Monice
Postbieglové jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Brně, vyslechli si z jejich úst
několik  brněnských  pověstí,  prošli  si  brněnské  podzemí  a  navštívili  výstavu  se  zvířecími
exponáty.

Kulturně děti z MŠ a ZŠ rozhodně nestrádají. Již dvakrát v tomto roce nás navštívilo
divadlo  Rolničky,   hudebním  programem  nás  zase  potěšil  pan  Vojkůvka.  Děti  z MŠ  se
dokonce vypravily do divadla Radost na představení „Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce“.
Školáci  zhlédli  v Otnickém kině  film Paddington  II.  Zúčastnili  se  také programu v  Muzeu
Vyškovska, při kterém se dozvěděli mnoho zajímavých informací o Vánocích, a odnesly si
vlastnoručně vyrobený suvenýr.

V naší škole se stále něco děje. „Klasickou“ výuku prokládáme projektovou činností.
K stému výroční založení ČSR a k 130 letému výroční založení ZŠ Milešovice proběhl napříč
všemi třídami jednodenní projekt., při kterém žáci sami zjišťovali informace o České republice
a milešovické škole. Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Františce Tůmové a paní
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Ludmile Skulínkové za krásné vyprávění  o tom, jaké to bylo na milešovické škole v době
jejich dětství. Povídání bylo velice poutavé a všechny děti moc zaujalo.

28.  listopadu  proběhl  na  škole  projekt  Halloween.  Děti  celý  den  plnily  nejrůznější
strašidelné úkoly. Ve ŠD poté vytvářely strašidelné občerstvení, tančily a soutěžily. Chtěla
bych velice poděkovat všem rodičům za spolupráci .

5. prosince navštívil děti v MŠ a ZŠ Mikuláš s čertem. Všem dětem rozdal nadílku, ale
některé neposlušně dětí musel i pokárat. Naštěstí si žádné dítko čert ve svém pytli odnést
nemusel. Všechny děti slíbily, že budou hodné.

V měsíci  prosinci  proběhl  také  projekt  Restaurace,  během  kterého  si  žáci  4.  třídy
přichystali drobné občerstvení pro své mladší spolužáky. Během velké přestávky je poté ve
své „restauraci“ anglicky obsloužili.  

12. 12. předvedly děti z MŠ a ZŠ své umělecké dovednosti při vánočním vystoupení.
Tanec,  zpěv,  divadlo  i  hra  na  flétnu  všechny  přítomné potěšila  a  snad i  hezky  vánočně
naladila.

Doufám, že i rok 2019 bude stejně „příjemně aktivní“ jako ten předešlý.
Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ bych chtěla všem popřát krásné Vánoce plné lásky a

šťastný nový rok 2019.
    J. Hrnčířová

Mateřská škola Milešovice

          Jako každý rok i v letošním roce kromě každodenní vzdělávací nabídky naše školka 
nabízí dětem i jiné vzdělávací aktivity. V měsíci září se děti v muzikoterapii s názvem 
"Barevný les " seznámily s hrou na brumbeny / papírové bubny /. V říjnu k nám přijelo divadlo
Rolničky s pohádkou "Krtek a myška". V listopadu si děti mohly zazpívat a zatančit v 
hudebním programu " Pro radost". 

          Navštívila nás 
p. logopedka z SPC 
Vyškov, provedla 
vyšetření dětí a doporučila
další postupy.
          Také jsme spolu s 
MŠ Lovčičky navštívili 
divadlo Radost v Brně 
"Jak pejsek s kočičkou 
slavili vánoce."
          V prosinci nás po 
roce opět navštívil Mikuláš
s čertem a dětem za 
pěkné říkanky a písničky 
nadělil spoustu dobrot.12. 
12. děti předvedly 
vystoupení v sále OÚ na 
téma " Sněhuláci a 
sněhové vločky" u 
příležitosti oslavy Vánoc. 
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Následující den k nám zavítalo opět divadlo Rolničky s " Vánočním příběhem". Poslední 
týden ve školce nás navštívil Ježíšek a zanechal dětem pod stromečkem spoustu dárků.
          I v nastávajícím roce nás čeká spousta zajímavých akcí.

Přejeme Všem krásné vánoce, hodně štěstí, zdraví a lásky v novém roce!!!

                                                                                                                                          Hana Burišková

Spolky a sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Milešovice

Mladí hasiči

        Sezonu 2018/19 jsme začali již o prázdninách což není zvykem, ale o to víc jsme si to 
užili, protože jsme navštívili spoustu pro nás nových závodů. Byly to noční závody v 
Hostěrádkách, netradiční útok v Bošovicích a na konec to byly noční závody v Pustiměři. 
Dětem se tam moc líbilo a chtějí jet příští rok znovu.
        Oficiální start sezony proběhl tradičně za naší Hasičskou zbrojnicí, kde jsme dětem jako 
každý rok uspořádali táborák a zároveň přivítali nové členy. Do této sezony vstupujeme s
15 mladšími a 10 staršími dětmi.  Po tomto táboráku jsme se začali připravovat na branný 
závod v požární všestrannosti. Tento závod se uskutečnil 13.10.2018 v Hlubočanech s tímto 
umístěním: mladší na 2. a starší na 14. a 20. místě. Po těchto závodech jsme se začali 
připravovat na naše oblíbené uzly. První závody v této disciplíně proběhly jako vždy        
v Drnovicích, kde se naše družstva umístila následovně: mladší 20., 28. a 34. místo, starší 
15., 16., a 30. místo. Další závody v uzlové open lize pokračovaly v Hrušovanech, kde naše 
družstva skončila následovně: mladší 9. a 20. místo, starší 28., 5. a 20. místo. Tímto pro nás 
závody v roce 2018 skončily. Dále připravujeme pro děti vánoční besídku, která proběhne 
21.12. Na této besídce si budou děti vyměňovat dárky a dostanou malou pozornost od sboru.
        Po Novém roce se opět vrhneme na trénovaní uzlů, protože 12.1. jsou závody v 
Dražovicích a 26.1. ve Starém Lískovci. 

Dorost

        Sezonu 2017/18 ukončily naše dorostenky vítězstvím ve Velké ceně Okresu Vyškov. Za 
což jim moc gratulujeme. 
Dále se naše dorostenky a dorostenci věnovali brigádám a úklidu hasičské zbrojnice. Přitom 
trénují na jejich méně oblíbené uzly. V této disciplíně proběhly zatím jedny závody, a to v 
Brně Bosonohách. Po těchto závodech jsme zavítali na vyhlášení Velké ceny Okresu Vyškov,
kde si naše dorostenky převzaly medaile, pohár a putovní pohár. 
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I v těchto mrazivých dnech vyrazily naše
dorostenky na požární útok, a to do Kuřimi.
Tyto závody proběhly 15.12. Byla to naše třetí
návštěva na těchto závodech, bohužel s
neplatným pokusem, ale i tak si to naše
dorostenky náramně užily a už se těší na start
další sezony. 
        
Dále bychom chtěli poděkovat děvčatům ze
Šaratic Lucii Šuterové a 
Elišce Večeřové za výpomoc při závodech a
za celkové umístění našich děvčat.
        Touto cestou přejeme všem občanům a
příznivcům našich mladých hasičů příjemné
strávení vánočních svátků a šťastný nový rok.

Jana a Jan Floriánovi
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Přípravka
        Novou sezonu jsme odstartovali hned na začátku září a naši Raubíři se rozrostli o další 
členy. V tuto chvíli máme 12 členů, z toho čtyři úplně nové začátečníky.

První závod proběhl dne 15. září 
2018 ve Vyškově, kde se uskutečnila 
štafeta dvojic a z pěti přihlášených 
družstev jsme se umístili na krásném 
2. místě. Současně s tímhle závodem
byl na programu běh na 60m s 
překážkami – jednotlivci. Z 
přihlášených 22 chlapců a 9 dívek se 
naši umístili následovně: 2. místo - 
Jakub Matyáš, 4. místo - Stanislav 
Ingr, 17. místo – Teodor Sloup, 2. 
místo – Tereza Polanská, 4. místo – 
Lucie Šindelářová.
        20. září 2018 jsme se ještě při 
hezkém počasí rozhodli udělat 
přivítací táborák, abychom si ještě 
užili krásný sluníčkový den.

Následoval dne 13. října 2018 v Hlubočanech Závod požární všestrannosti a umístění na 3. 
místě z dvanácti družstev a štafeta požárních dvojic a opětovné 3. místo, tentokrát z osmi 
družstev. 
     Každý trénink se snažíme různě zpestřit a tím se nám daří motivovat děti, aby je i 
trénování  bavilo. 
        Další naše výprava mířila dne 17. listopadu 2018 do Drnovic na soutěž o putovní pohár 
starosty obce v uzlování. Zúčastnili jsme se i přes všechny komplikace, které nastaly, když 
jednotlivé děti, které měly závodit postupně onemocněly a tak musela posilnit družstvo jedna 
z nejmladších závodnic Anička Matyášová. I tak nás to ale nezaskočilo a vybojovali jsme 12. 
místo z celkově přihlášených 22 družstev.

Hned další týden dne 24. listopadu 2018 jsme se
vydali do Hrušovan u Brna na další soutěž 
v uzlování. I zde se to neobešlo bez komplikací.
Tentokrát vyrazil doplnit družstvo další a to
nejmladší závodník Tadeáš Polanský. Při
náročném průběhu se spoustou „nervů“, kdy se
závodilo neustále znova a znova a všichni už byli
unavení, jsme i přesto obsadili nádherné 3. místo
z celkově přihlášených 17 družstev. Takové
umístění se nám nikdy nepodařilo vybojovat.
Následující závod nás čeká hned 12. ledna 2019
v Dražovicích a už teď na něj pilně trénujeme a
doufáme po celou sezonu 2018/2019 v ty
nejlepší výsledky.
        Děkuji všem, kteří se na trénincích a na všech závodech jakkoliv podílejí a zároveň Vám
přeji všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a spoustu splněných přání v novém roce.

                                        Iveta Polanská 
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Sokol Milešovice

Fotbalový oddíl TJ Sokol Milešovice

Letošní fotbalovou sezónu hrají v Milešovicích pouze dorostenci. Muži tým pro okresní přebor
nesestavili a nepodařilo se ani sestavit tým, který minulou sezónu na hřišti v Milešovicích hrál
pod hlavičkou TJ Sokol Lovčičky. Pro starší žáky nebyla tentokrát na okrese Vyškov otevřena
soutěž 7+1 hráčů. Naši mladší žáci a žáci ve věku přípravky mají možnost hrát v týmech
v Otnicích.
Naši dorostenci hrají okresní přebor, ale ne na okrese Vyškov, kde dorostenecká soutěž také
nebyla vyhlášena, ale na okrese Brno venkov. A zato, že vůbec hrajeme, musíme poděkovat
zástupcům z Brno venkova, že nás ke konci přihlašovacího období vůbec do jejich soutěže
přivzali.
Hrajeme tak  s pro  nás  “exotickými“  týmy z různých  konců  okresů  Brno venkov,  Blansko,
Vyškov a z Brna.
Hraje se klasická jedenáctka na celé hřiště. Základem týmu je náš minulý žákovský tým, který
byl doplněn o kluky, kteří již díky věku nemohou hrát soutěž mladších žáků a o pár starších
kluků z Otnic, protože Otnice tým starších žáků ani dorostu letos nemají.
Složení týmu: 
Andrysík  Jiří,  Černý  Dominik,  Jelínek  Štěpán,  Kachlíř  Miloslav,  Novák  Tomáš,  Postbiegl
Martin,  Stejskal  Jaroslav,  Škoda  Leoš,  Škoda  Prokop,  Tišer  Bohdan  z Milešovic,  Jelínek
Tadeáš,  Kraus Jan,  Menoušek  Marek,  Pokorný Jan,  Špunar  Petr,  Vikturna  Jan,  Vikturna
Luboš, Vorel Marek z Otnic a Konečný Marian, Pavlíček Antonín z Lovčiček. Trenéři Tonda
Novák a Bohdan Tišer, asistent trenérů a papírování Standa Postbiegl.
Zápasy jsou náročné a bodovat se nám příliš nedaří. Přesto byly zápasy většinou hratelné,
např: Milešovice – Pozořice A 2:3 (2:1), Milešovice - FC Dosta Bystrc - Kníničky, a.s. 2:4
(2:2), Střelice - Milešovice 3:2 (1:1), Milešovice - V. Bítýška 1:2 (1:2). Je na čem pracovat
(taktika,  spolupráce mezi  hráči  na větším hřišti,  samozřejmě technika a fyzická kondice).
Tréninky  stále
probíhají,  nyní
v zimním  období
díky  dohodě  s
 Otnicemi  na
jejich  hřišti  pod
osvětlením  nebo
v tělocvičně. 
Doufáme,  že  se
nám  na  jaře
podaří  získat
více  bodů  a
udělat  radost
našim  divákům,
kterým děkujeme
za podporu.

                                                                                                     Tým dorostu TJSokol Milešovice, podzim 2018
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Tabulka: Dorost, Okresní přebor Brno venkov, po podzimní části soutěže

Sepsal Standa Postbiegl
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Sokol Milešovice 100 let

V neděli 11. května 1919 proběhlo v Milešovicích cvičení Sokolů ze Zbýšova a dalších obcí. 
Tato cvičení Milešovické tak zaujala, že se hned ten den sešli a založili oddíl Sokola i u nás. 
Prvním starostou se stal obchodník Jan Veselka, náměstkem Jakub Bogdálek, pokladníkem 
Josef Florián…., a tak se od tohoto data začala psát historie Tělovýchovné jednoty Sokol 
Milešovice.

Příští rok to bude již sto let od této události. Slavnostní akce k připomenutí výročí proběhne 
na hřišti v sobotu 25. 05. 2019.

Výzva:

Rádi bychom k výročí sestavili brožurku, která by se pokusila historii Sokola Milešovice 
zmapovat od založení do současnosti. To ale nepůjde bez Vaší pomoci.

Prosíme spoluobčany, kteří mají doma dobové i nedávné fotografie, výstřižky z novin, 
zápisky, historické úbory, paměti, cokoli, co by upomínalo na činnost Sokola v Milešovicích, o
sdělení této informace, či o krátkodobé zapůjčení předmětů (ty prosíme přinést na obecní 
úřad). Předměty budou vyfoceny, fotky a tiskoviny okopírovány a navráceny co nejrychleji 
majiteli. Také je možné se domluvit s Jiřím Daňkem (tel 777 173 682), který ofocení či 
okopírování může provést přímo u vás doma.

Za Vaše zapojení a zapůjčení materiálů předem děkujeme.

          Víte někdo, ze kdy je tato fotka a kdo je na ní ?

Za TJ Sokol Milešovice sepsal Standa Postbiegl
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Milešováček

      Po letních prázdninách jsme s děvčaty začaly pilně nacvičovat. Přijaly jsme pozvání, 
abychom vystoupily 13.října na Babských hodech v Otnicích. Naše děvčata předvedla své 
vystoupení na jedničku. 
      Během podzimu se menší děvčátka učily Hanáckou besedu a větší       holky besedu 

Slovenskou.
      
Letošní rok jsme 
zakončily 
12.prosince naší 
vánoční besídkou, 
kde jsme si 
zazpívaly koledy a 
tím se symbolicky 
připojily k již 
sedmému ročníku 
akce Česko zpívá 
koledy. 

 Krásné pohodové vánoční svátky a hlavně hodně zdraví do nového roku,                               
 Vám všem ze srdce přeje Milešováček.

                                                                                                           
                                                                                                                       Renata Rodrová a Jana Jeřábková

11 



Jóga

Jógové cvičení

        Cvičení jógy probíhá v naší obci už pěknou řádku let. Nejdříve se cvičilo 1x týdně, 
cvičenky se zpočátku docela střídaly, ale po čase zůstaly jen ty, kterým jógové cvičení 
opravdu vyhovuje a mnohé jim dává. Asi před 5 lety se cvičení rozšířilo o kurz začátečníků, 
kteří jsou dnes už pokročilými cvičenkami. Píši spíše o ženách, i když jsme měly mezi sebou i
několik málo mužů.  
        V současné době probíhá cvičení 2x v týdnu a trvá 1,5 hodiny.  Cvičí se ve školní 
družině, prostory jsou omezeny asi na 10 až 12 cvičenců a téměř stále je plno.   
        Před několika lety jsme začaly jezdit i na víkendové cvičení do Luhačovic a v tomto roce 
jsme byly cvičit i u moře v Itálii. 
        Na podzim tohoto roku jsme zahájili cvičení pro děti mladšího věku. Do prvního cvičení 
přišlo asi sedm dětí a každý týden se jejich počet zvyšuje. To je velmi potěšující. 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                              Jaroslava Krahulová
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Dětský koutek
 

Když se řekne vánočka

Přemýšleli jste někdy o tom, jak vlastně vánočka vznikla? Proč je zapletená? Odkud pochází
a proč patří právě k Vánocům?
Můžete  si  otevřít  příslušné  internetové  stránky,  kde  se  dozvíte,  že  měla  spousty  názvů.
Říkalo se jí třeba štědrovečernice, vandrovnice, štědrovice, štědrovka, pleténka, húska, calta,
pletanka,  pletenice,  ceplík,  štrucla,  nebo štricka a že se vždy plete  z devíti  pramenů.  Ve
spodním patře jsou spleteny čtyři – slunce, voda, země a vzduch, v prostřed jsou tři – rozum,
vůle a cit  a celá vánočka je spojena horními dvěma prameny – vědění  a láska. Nebo si
přečtete,  že  spletený  tvar  vánočky  symbolizuje  Ježíška,  zavinutého  v povijanu.  Dokonce
můžete zjistit, že hospodyňky při zadělávání těsta na vánočku skákaly do výšky, aby těsto
dobře vykynulo nebo, že se do ní kdysi přidávala i petržel a česnek.
Ale co když to bylo úplně jinak? 

Kdysi  dávno,  ještě  než  se  objevila  první  vánočka,  žila  jedna  statkářka.  Nebyla  zlá,  ani
chamtivá,  jak by se od  bohaté  statkářky  čekalo.  Ona jen chtěla  mít  všechno NEJ!  Měla
NEJvětší  statek,  NEJrozlehlejší  pole,  NEJzelenější  louky,  NEJhlubší  rybníky  a  taky  byla
NEJbohatší v kraji.
Měla jednoho syna, Vašek se jmenoval. Když vyrostl a zesílil, rozhodla se statkářka, že když
je NEJkrásnější a NEJsilnější, měl by se oženit. Ale protože je NEJlepší partie široko daleko,
nevěsta nemůže být jen tak někdo. Musí být NEJlepší hospodyňka. 
Dlouho si lámala hlavu nad tím, jak takovou nejlepší hospodyňku poznat, až na to jednoho
dne přišla. Vašek má přece moc rád sladké rohlíky a jeho nastávající mu je bude péct, musí
být tedy dobrá pekařka. A jak jinak by měla prokázat, že je i chytrá, než tím, jak si poradí
s těžkým úkolem. Takže! Vaškovou ženou a mladou statkářkou se stane ta, která Vaškovi
přinese NEJdelší sladký rohlík! A protože se blíží Vánoce, tak o poslední adventní neděli!
Rozhodnuto!
V celém kraji se strhlo pozdvižení. Mladé dívky pobíhaly od babiček k tetičkám a od tetiček ke
kmotřičkám…. Sháněly staré rodinné recepty i nejtajnější rady a vůbec dělaly všechno pro to,
aby právě jejich rohlík byl nejsladší a nejdelší. Času už jim moc nezbývalo.  
Vaška ale celé to hemžení nijak netěšilo. Už hezkých pár měsíců si myslel na Madlenku, co
sloužila  v hospodě  a  právě  před  první  adventní  nedělí  se  odvážil  jí  o  svých  citech  říct.
Ukázalo se, že i ona má ráda Vaška a od té doby si oba mladí lidé pluli na růžovém obláčku. 
Když se, jako každý večer, sešli v sadu za vesnicí, byl Vašek jako hromádka neštěstí. Co
budou dělat? Copak teď statkářka dovolí, aby si šel o Malenku říct? 
Ale Madla byla děvče jako vítr a se vším si věděla rady. Prostě půjde, upeče ten nejdelší
sladký rohlík a svého Vaška si zaslouží.
Na druhý den ráno se hned pustila do příprav. Co bude potřebovat? Mouku, cukr, vajíčka…..,
nějaké oříšky a sušené hrozny…. Na to jí bude stačit těch pár grejcarů, co schovává v tom
malovaném hrnečku od kmotřičky. Nějaký dobrý recept….. Těch zná spousty. Než maminka
umřela, pomáhala jí denně v kuchyni a napekly toho spolu habaděj! Ale co s tou délkou? Jak
upéct  nejdelší  rohlík? Do pece se to nevejde,  možná to něčím spojit,  ale čím? Nebo se
pokusit o nějaké ohniště? Nesmysl! Kdyby to tak šlo nějak smotat…. A najednou to měla! Co
když ten rohlík prostě smotá? Pak může být dlouhý, jak chce a stejně ho v peci bez problémů
upeče!
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Byl večer před poslední adventní  nedělí.  Madlenka vyprovodila poslední hosty z hospody,
umyla nádobí, uklidila a hned se pustila do práce. Točila se po kuchyni jako vítr, těsto kynulo,
až  se  srdce  smálo,  dřevo  v kamnech  praskalo  a  pec  se  rychle  roztápěla.  Všechno  bylo
připraveno. Teď nastal ten okamžik. Madlenka začala válet rohlík. Uválela tak dlouhatánský,
že by jím klidně obtočila celou světnici dvakrát dokola. A protože byla zvyklá si své dlouhé
vlasy splétat do copu, okamžitě začala splétat i rohlík. A pletla tak dlouho, až jí na stole zůstal
pletenec přesně tak veliký, aby se jí vešel do pece. Když ho dopekla, bylo ráno. Ještě vlažný
ho zabalila do šátku, uložila do košíku a pospíchala za Vaškem. 
Na statku bylo boží dopuštění. Spousty děvčat se tísnili před stavením i na cestě ke statku,
všude po  zemi  byly  drobky,  dívky  na  sebe pokřikovaly,  požďuchovaly  se  a  navzájem si
schválně rohlíky lámaly.
Když to Madla viděla, na nic nečekala. Proklouzla zadní brankou do zahrádky a zaťukala
nešťastnému Vaškovi na okýnko. Jakmile ji uviděl, spadl mu obrovský kámen ze srdce. Už se
bál, že to nestihne, nebo že se k němu přes ty davy snad ani nedostane.
Madlenka předstoupila před statkářku a předložila ji svůj NEJdelší sladký rohlík. Statkářka
viděla, jak si poradila, hned oznámila, že NEJdelší rohlík už je na světě a poslala všechny
ostatní nápadnice domů. Ještě večer, byly zásnuby.
Od té doby všechny hospodyňky splétají  své NEJdelší rohlíky do copu, jako památku na
chytrou Madlenku. A protože se to stalo o Vánocích, začalo se jim říkat Vánočky.

Alena Freibergová

Křížem krážem

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna 

Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byl pro oblast
Slavkovska,  tj.  pro 18 obcí, schválen následný projekt  Místní  akční plán (MAP) II  rozvoje
vzdělávání v ORP Slavkov u Brna. Realizace bude probíhat v období od 1. 10. 2018 do 30. 9.
2022.

Cílem pro MAP II je podpořit intervence naplánované v předchozím projektu vedoucí ke
zlepšení  kvality  vzdělávání  v  mateřských  a  základních  školách  tím,  že  bude  podpořena
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního
vzdělávání. 

Budeme se společně vzdělávat,  informovat,  plánovat  a následně řešit  místní  problémy a
potřeby v oblasti školství a práce s dětmi do 15 let. Důraz bude kladen na podporu všech
pedagogických pracovníků, i těch, kteří pracují s dětmi ve volném čase. Nezapomeneme na
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rodiče.  Spolupracovat  budeme  s  neziskovými  organizacemi,  knihovnami,  slavkovským
zámkem. Chceme tím rozvíjet spolupráci na Slavkovsku a také gramotnosti a kompetence
všech dětí a žáků. MAP je financován z prostředků EU a města Slavkov u Brna.

Součástí realizace projektu jsou také pracovní skupiny složené z odborníků, zástupců
škol, obcí i veřejnosti, které se budou věnovat 6 oblastem ve vzdělávání dětí do 15 let věku
(čtenářské a matematické gramotnosti,  rovným příležitostem ve vzdělávání,  polytechnické
výchově, neformálnímu vzdělávání a financování).

Podpořeny  budou  různé  aktivity  v obcích,  ve  školách  i  školkách,  například  besedy
v rámci  rozvoje  čtenářství  dětí  a  žáků,  zajímavé  programy  pro  předškoláky,  exkurze  pro
školní  družiny,  besedy  pro  rodiče.  Dojde  k vytvoření  interaktivní  učebnice  Slavkovska;
věnovat  se  budeme  problematice  kyberšikany,  volbě  povolání  na  Slavkovsku  a  dalším
problémům. Podpoříme setkávání pedagogů, vedoucích neziskových organizací pracujících s
dětmi a sdílení dobré praxe. Uvítáme podporu ze strany firem na Slavkovsku ve vzdělávání
žáků, a to nejen v oblasti polytechniky a volby povolání. O aktivitách pro žáky budeme rodiče
informovat  prostřednictvím  škol,  učitelů.  Zájemci  mohou  také  sledovat  webové  stránky
projektu www.map-slavkov.cz nebo se připojit do naší facebookové skupiny s názvem MAP
Slavkovsko. 

Mgr. Jitka Schovancová
MAP II, Slavkov u Brna

Velká vlaková výluka
9.12.2018  byly  na  hlavním  nádraží  v Brně  zahájeny  rozsáhlé
opravy zabezpečovacího zařízení a nádraží se stalo na celý rok
neprůjezdné. Tato výluka se dotýká zejména dojíždějících z okolí
Brna (cca 60 000 lidí), a tedy i nás z Milešovic.
Nově  náš  autobus  č. 611 (a  také  č. 610)  nekončí  na  nádraží
v Sokolnicích, kde se přestupovalo na vlak do Brna, ale jede až do
Brna na ulici Uhelnou. Autobusy zajíždí za Tesco, náš bus č. 611

pak až téměř k železničnímu mostu.  Máme tak nyní možnost jízdy do Brna a z Brna bez
přestupu. 
Čas odjezdů autobusu č. 611 z Milešovic se nezměnil.  Cesta do Brna trvá obdobně jako
v minulém období. Z Brna ale autobus odjíždí dříve o 5 minut, odjíždí tedy už 1 minutu po
celé  hodině.  Novinkou  je  trasa  autobusu  č.  612,  který  projíždí  na  hlavní  nádraží  přes
Černovickou terasu.
První pracovní den pondělí 10.12. byl docela krušný, autobusy do Brna dojížděly a odjížděly
se zpožděním, ale během týdne se situace srovnala.
Teď si jen přejme, aby autobusy jezdily na čas a aby se oprava nádraží neprotáhla.

Sepsal Standa Postbiegl
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Vznik Československa – ohlasy v Milešovicích
Letos  jsme  si  připomněli  100  let  od  vzniku  samostatného
Československa. 
Dne 28. října  roku 1918 byla  na  Václavském náměstí  v  Praze
oficiálně vyhlášena samostatnost a pro naši zemi se začaly psát
nové dějiny. Zatímco v tu dobu lidé v Praze už oslavovali, Brňané
a další Moravané ještě ani netušili, co se děje. Zprávy o kapitulaci
habsburské  monarchie  totiž  dorazily  na  jih  Moravy  až
pozdě večer.

A jak to bylo v Milešovicích? Citujeme z Kroniky obce: 
„Zpráva o rozpadnutí Rakousko-Uherska spolu se zprávou svobody čsl. státu přišla do naší
obce až 29. října. Lidé okrašlovali své domy prapory v národních barvách, kupili se na návsi,
zpívali  vlastenecké  písně  a  těšili  se  na  příchod  svých nejdražších.  I ti  se  radovali,  kteří
pozbyli  otce,  bratry,  syny ve válce a v zajetí,  neboť  sílilo  je  vědomí,  že tato  krutá  válka
přinesla národu našemu svobodu ztracenou před 300 lety. Ten den večer sešli se občané
v hostinci, kde jim zatímní správce školy Josef Buriánek vysvětlil význam svobody čsl. státu,
načež pak recitovány básně a zpívány písně. Pozdě večer nasbírána po vesnici sláma a roští
a zavezeno vše na kopec za Homolu u hřbitova. Mezi tím vytvořil se před hostincem průvod,
který za zpěvu vlasteneckých písní, střelby s pochodněmi táhl na místo, kde byla složena
sláma a roští. Hranice po příchodu průvodu zapálena a u ní téměř hodinu zpíváno, načež
účastníci ve vzrušené náladě vraceli se domů.“

Vybrala Monika Postbieglová

Křížky v okolí Milešovic

Křížky, kapličky, boží muky nebo smírčí kříže jsou historickou součástí naší české i moravské
krajiny. Některé stojí osamocené uprostřed polí a jsou ukazatelem starých či poutních cest a
orientačním bodem. Jiné zase připomínají významné události v krajině nebo jsou vzpomínkou
na někoho milého. 

Za každým křížkem je ukrytý  příběh vztahující  se k danému místu.  Jejich výzdoba často
ukazuje, že naši předci byli vnímaví, šikovní a měli smysl pro krásno. I v dnešní uspěchané
době nás tato památná místa občas přinutí zpomalit, zastavit, sesednout z kola a jen tak se
nadechnout a rozhlédnout po krajině.

V blízkém okolí  Milešovic  u  polních cest  i  přímo
v obci  se  nachází  hned  několik  křížků.  Jsou
pojmenované podle svých dárců. Pojďme se u nich
na chvíli zastavit.

Kříž  Palečkův –  u  silnice  směrem  na  Otnice.
Kamenný podstavec, bílý kříž. Na něm bývala malá
soška Ježíše Krista, která dnes chybí. Můžeme ji
vidět ještě na fotkách z května 2012.
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Kříž Masařův – u polní cesty vedoucí směrem k lesu, v  blízkosti
dnešního vysílače. Kamenný kříž v současné době není celý, je
ho jen částečné torzo. Na fotce z roku 2007 je vidět,  jak tento
křížek vypadal, když byl kompletní. U křížku stojí tři vzrostlé lípy.
Kříž  Veselkův – na  křižovatce  polních  cest  směr  Kobeřice,

Milešovice  a
Lovčicky.  Je  to
dřevěný  kříž
s malbou
Ježíše  Krista
na  plechové
desce,  před
několika lety byl
kříž  opravený.
Obklopuje  jej
nízký  dřevěný
plot,  u  kříže  stojí  lavička  a  tři  vzrostlé
stromy  (bříza,  kaštan  a  lípa),  sázené  asi
před 15 lety.
Kříž na křižovatce u Jaklového – dřevěný

kříž v obci nedaleko prostřední zastávky. Je zdobený řezbami znázorňující řemesla. Jedná se
o  repliku  původního  kříže,  který  byl
postaven  při  stavbě  silnice  Nížkovice  –
Otnice  na  místě,  kde  byly  soustředěny
nalezené pozůstatky po bojovnících v bitvě
u Slavkova. U křížku roste krásná lípa, jejíž
stáří je odhadováno na více než 200 let.

Kříž Markův – přímo v obci Milešovice nedaleko
kapličky,  před  domem  č.p.  54.  Kamenný
podstavec  a  zdobený  kovaný  kříž,  čitelné  je
jméno dárce, ostatní části textu už méně.
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Kříž  Markův –  u  křižovatky  polních  cest
směr  Milešovice  –  Lovčičky  a  Kobeřice  –
Otnice.  Kamenný  kříž  s čitelným  vročením
1894. I na něm zřejmě bývala soška Ježíše
Krista.  U  křížku  stojí  lavička  a  nevelký
vztyčený kámen (starý hraničník nebo smírčí
kámen?),  který  ovšem na  starších  fotkách
vidět  není.  Tento  křížek  je  jediný  ze  zde
uvedených,  který  nestojí  na  katastru  obce
Milešovice,  ale  na  samém  okraji  katastru
Lovčičky.  Svojí  polohou  a  krásným
pohledem na naši obec je nám však hodně
blízký.

Sledujeme-li  křížky  v našem  okolí,  vidíme,
že  i  ony  se  mírně  mění.  Na  některých  už  hlodá  zub  času,  jiné  procházejí  opravami.  U
některých  vzrostly  stromy,  jinde  se  neujaly.  Ať  už  vnímáme poslání  drobných  sakrálních
staveb jakkoliv, je dobře, že tato zastavení na svých cestách máme. Jsou to pamětníci kolem
nás.
Znáte-li  minulost  a  příběhy  spojené  s křížky  v našem okolí,  napište  nám a  podělte  se o
zajímavé informace. Rádi je zveřejníme a rozšíříme si znalosti o naší obci. 

Monika Postbieglová
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                                                                                          svěcení sochy sv.Floriána 24.11.2018
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