
Milešovický zpravodaj 2019 
Prosinec

Rozsvěcení vánočního stromu

Kalendář nejbližších akcí
Datum Akce Organizátor

4. 1. 2020 Tříkrálová sbírka OCH Hodonín
1.2.2020 Pyžamová párty KK
29. 2. 2020 Tradiční ostatky SDH Milešovice
1. 3. 2020 Maškarní ples KK
21. 3. 2020 Košt slivovice a tlačenek OÚ, SDH, Sokol
28.3.2020 Vynášení Moreny, jarní vyrábění KK, Milešováček
4. 4. 2020 Úklid příkopů M. Veselá
30. 4. 2020 Pálení čarodějnic KK
23.5.2020 Květnové hody Milešovské ženy
30. 5. 2020 Dětský den KK
13. 6. 2020 „O pohár starosty obce“ SDH Milešovice

změna termínů vyhrazena

Toto číslo vyšlo:  23.12.2019



Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uběhl nám další rok a vychází zpravodaj se souhrnem těch významnějších akcí a událostí
tohoto roku z naší obce.
Nechci zde v úvodním slovu vyjmenovávat, čeho všeho se dosáhlo a vybudovalo v tomto
roce. Stejně tak bych se zde nerozepisoval o negativních jevech a věcech, kterých je u nás
v obci ještě stále dost, ale nemám zde prostor, abych se to tu snažil řešit - spíše myslím, že
by se to ani tady řešit nemělo. Od toho je například zasedání zastupitelstva, na kterých se
sice účast občanů zlepšila, ale řekl bych, že by to mohlo být ještě mnohem lepší.
Ale hlavně bych chtěl tady zmínit to dobré, třeba to, co jsem konkrétně sám viděl.
Vzpomeňte, v záři to byly čtyři roky, co byla uvedena do zkušebního provozu nová kanalizace
a ČOV v Milešovicích. Jak vypadala a co všechno obsahovala voda tekoucí tehdy v potoce
přes naši obec, si jistě všichni dobře pamatujete. Letos v létě jsem v tomtéž vodním toku u
fotbalového hřiště pozoroval spousty žabek. Byli to skokani hnědí a možná i jiné druhy, kteří
v čisté vodě našeho potoka opět žijí. Je to hezký pohled na to, jak rychle se příroda obnovuje,
pokud jí člověk alespoň trochu pomůže. Bohužel čeho jsem si ale všiml současně, bylo to, že
výrazně ubylo vody a vlastně nejen v potoce. Je to jev, který se již v současnosti skloňuje ve
všech pádech a týká se,  ať  chceme nebo ne,  každého z nás.  Ubývá vody ve studnách,
usychají stromy, které tu rostou už celá desetiletí. Přál bych si, aby se tento vývoj alespoň
zpomalil nebo ještě lépe zastavil.
Ano, každý z nás si něco přeje pro sebe, své nejbližší či pro okolí, ve kterém žije. Třeba jen
to, aby ten další rok byl o trochu lepší, úspěšnější než ten současný. Ovšem pravdou zůstává,
že by proto každý z nás měl také něco udělat.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál klidné a příjemné prožití vánočních svátků a
v novém roce 2020 mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Bohdan Tišer, starosta

Knihovna
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
každým rokem se píše krátký příspěvek nastiňující činnost naší obecní knihovny – co se za
rok událo a tak podobně. Tento příspěvek se bude snažit sdělit několik málo informací na toto
téma.
V létě  roku  2018  došlo  v  knihovně  k  revizi  knihovního  fondu,  kterou  jsem  prováděl  ve
spolupráci  s Knihovnou  Karla  Dvořáčka  ve  Vyškově  (dále  jen  KKD).  Při  této  revizi  paní
knihovnice z Vyškova vyřadily celou spoustu neaktuálních knih, čímž se uvolnilo místo pro
nové knihy. Ty jsou do naší knihovny dodávány každé čtvrtletí prostřednictvím právě KKD.
Jedná se vždy asi  o  5  až  7  knih.  Mimo to,  přibližně dvakrát  do roka,  se obměňuje tzv.
výměnný fond, což jsou knížky, které nám KKD na určitou dobu zapůjčuje. Dále se i já snažím
aktualizovat knihovní fond. K většímu nákupu nových knih došlo na konci roku 2018, a to
u nakladatelství Grada Publishing, a.s. Jako příklady zde mohu uvést Angličtina – kompletní
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gramatika, Angličtina – 15 tis. slovíček ve 150 tématech, Košíkářství, Pletení z pedigu nebo
třeba Háčkování a Pleteme a háčkujeme zimní modely. 
Co se týká dostupnosti časopisů v naší knihovně, již třetím rokem je odebírán časopis 100+1
historie.
Naše knihovna není sice příliš velká, ale svůj účel, coby obecní knihovna, snad dobře splňuje.
Hlavním cílem této  knihovny  je  zpřístupňovat  knihy  spoluobčanům v místě  bydliště.  Tuto
službu ocení především ti mladší nebo starší z nás, kteří si mohou snadno do knihovny zajít.
V naší knihovně je k dispozici něco okolo 2 600 knih, z nichž převážná část je volnočasového
charakteru. V knihovně je také možné nalézt knihy s naučnou tematikou a knihovna disponuje
i povinnou literaturou pro žáky ZŠ. 
Správná obecní  knihovna má dále v obci  působit  prostřednictvím různých vzdělávacích a
kulturních akcí. Pokud by byl jakýkoliv zájem, knihovna se může stát místem setkávání nebo
třeba místem pro hraní her, místem, kde se může sem tam uskutečnit nějaká přednáška a tak
podobně.
V neposlední řadě je pro čtenáře v knihovně možnost přístupu na Internet.

Děkuji a těším se případně na Vaši návštěvu
Lukáš Krahula

 

 Základní škola a Mateřská škola Milešovice

Skončil další školní rok a my jsme
se 24. 6. v naší mateřské škole
rozloučily s dalšími 10 dětmi  i jejich
rodiči. Po prázdninách jim začne zcela
jiná etapa jejich života a to nejen
dětem, ale i rodičům. Přejeme jim
mnoho úspěchů a doufáme, že na
mateřskou školu budou rádi vzpomínat.

Ve 2. pololetí školního roku se nám
podařilo pro děti zajistit spoustu
zajímavých akcí.

Začátkem roku divadlo Sluníčko, 2x
nás navštívil herec p. Urbánek s
hudebními pořady "Ententýky", a "Já
muzikant "

2.-19. 3. se předškoláci zúčastnili  plavání pro předškoláky ve Vyškově          

18. 3. - měly rodiče možnost nechat vyšetřit zrak svých dětí                                                 
Map Slavkov u Brna připravil  pro děti z MŠ  3 projekty                                                           
21. 3. - projekt „Ptáci,“ kde děti poznávaly a seznámily se s životem našich  stěhovavých 
ptáků                                                                                                                                      
3. 4. -   projekt pro mladší děti „ Knížka pro Lucinku,“  kde se děti seznámily hravou formou se
zajímavou knihou                  12. 4. - projekt pro předškoláky „Robotci,“ který uvedl děti do 
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světa techniky a robotů    V 
květnu si děti připravily pro 
maminky k svátku pásmo 
básniček a písniček , zahrály si
na domácí zvířátka a 
zatančily.                                  
Další den děti shlédly operní 
vystoupení "O Smolíčkovi, " 
které nejen u dětí sklidilo velký
úspěch                                      
Den dětí jsme s dětmi oslavili v
zábavném parku Permonium v
Oslavanech, kde  za splněné 
úkoly a vysvobození víly ze 
zakletí vysloužily medaile.        
Velice zdařilá byla i 14. 
6. návštěva na Dni otevřených 
dveří ve vojenském útvaru 

Bučovice. Děti si prohlédly spoustu vojenských vozů, tanky, vyzkoušely si střelbu ze 
vzduchovky i jiných zbraní, shlédly ukázku ze zásahu vojáků při atentátu a únosu dítěte aj. 
Akce byla velice dobře zorganizovaná. Bohužel se z MŠ zúčastnilo této akce jen 11 dětí, 
neboť hodně dětí onemocnělo neštovicemi. Děti, které se nezúčastnily nemusí litovat, protože
příští rok se na den otevřených dveří v Bučovicích budeme opět těšit.                          19. 6.  
jsme spolu  s rodiči navštívili ZOO Olomouc, kde jsme si prohlédli spoustu zajímavých zvířat a
dokonce i mluvícího papouška Elišku.                                              

Tento rok byl pro děti zpestřen spoustou zajímavých akcí a již některé máme objednané i na 
další školní rok.                                                                                        
V novém školním roce došlo ke změnám v předškolním vzdělávání a to jak u pedagogických
pracovnic, tak i v běžném provozu. 
Byla prodloužena provozní doba o půl hodiny nyní je provoz od 6, 30  do 16 hodin. 
Dle zákona je třída MŠ
naplňována do počtu 24 dětí ve
třídě. Zřizovatel však může
udělit vyjímku a té jsme využili i
v tomto školním roce. Pokud je
však do MŠ přijato i netříleté
dítě, musí se počet 
snížit o 2 děti ve třídě. Takové
dítě může tedy začít
navštěvovat MŠ až po dosažení
3 let věku. 
Tyto děti se také musí dostavit k
zápisu do MŠ, který bude
probíhat v první polovině
května. Termín bude upřesněn. 

4



Kromě vzdělávací nabídky se
děti  měly  možnost  zúčastnit
různých  kulturních
představení. 
V  září  to  bylo  divadlo
Sluníčko  -  O  Veliké  řepě,
Proč  si  s  prasátkem  nikdo
nechtěl hrát
v  říjnu  "  Barevný  svět"  -
muzikoterapie  s  hrou  na
drumbeny,  divadlo  Rolničky-
"Jak krtek zachránil les," 
v  listopadu  jsme  s  MŠ
Lovčičky  navštívili  divadlo
Radost  v  Brně  "Když  jde
kůzle otevřít" a

MŠ navštívil p. Vojkůvka s hudebním programem.
V prosinci si děti zahrály na betlém v hudebním vystoupení s p. Urbánkem "Půjdem spolu do
Betléma."
Některých akcí se zúčastnily jen předškoláci např. výroba andílků ze dřeva /Map Slavkov u
Brna/, spolu se ZŠ - divadlo Bošovice " Anděl páně 2" a návštěva Hvězdárny ve Ždánicích.
21. 11. nás jako každý rok navštívila p. Mgr. Lenka Ondáková, provedla vyšetření výslovnosti
u dětí a doporučila další postupy. 
5.12.  nás  navštívil  Mikuláš  s  čertem a  za  básničku  nebo  písničku  dětem naložil  balíček
sladkostí.
18.  12.  jsme společně se  ZŠ vystoupili  v  sále  OÚ s  dramatizací  pohádky  "Stromeček  a
zvířátka v zimě."
19.12.  Ježíšek naděloval spoustu dárků do školky.

 Hana Burišková

Druhé pololetí školního roku
v ZŠ a MŠ Milešovice se neslo
na vlně pohody.
Kromě běžné „školní rutiny“ se
podařilo uskutečnit několik
projektů a výletů, na které
budeme všichni rádi společně
vzpomínat.
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Jako velice zdařilý hodnotím projekt Lidské tělo, které nám kromě zaměstnanců školy 
pomohla uskutečnit MUDr. Tereza Gregorová. Tímto bych jí chtěla velice poděkovat 
za čas a úsilí, které nám věnovala.
V měsíci  únoru  se  děti  vždy  velice  těší  na  maškarní  bál.  Ten  byl  letos  opět  ve
znamení pohádek. Celým odpolednem děti provázela dvojice Křemílka a Vochomůrky.

Děti  se  moc  bavily,  účastnily
se  zajímavých  soutěží
s odměnami  a  měly  možnost
vyhrát spoustu cen v tombole.
30. 4. jsme uskutečnili projekt
Čarodějnice.  Letos  jsme
společnými  silami  uvařili
v kotli  nad  ohněm
čarodějnický  guláš  a
uspořádali  fotbalový  zápas
družstev.
V obou  disciplínách  chlapci  i
děvčata  uspěli  a  celodenní
venkovní  aktivity  bez

tradičního učení si i řádně užili.
Hned jak  se  oteplilo,  vyrazili  jsme na  výlety.  Společně  s mateřátky  jsme navštívili
zábavní  park  Permonium v Oslavanech,  kde  se děti  doslova  vyřádily.  Plnily  různé
záludné úkoly a překonávaly náročné překážky.  Všem týmům se podařilo úspěšně
dojít do konce.
Velkým zážitkem byla pro
děti návštěva vojenské
posádky v Bučovicích.
Mohly si totiž nejenom
prohlédnout vojenskou
techniku, ale většinu si i
vyzkoušet: prozkoumat
hasičské a ozbrojené
vozidlo a zastřílet si
z airsoftové zbraně.
Zaujaly nás také ukázky
vojenského střetu a
hledání pohřešované
osoby pomocí speciálně vycvičeného psa.
Na  tradiční  výlet  s rodiči  jsme  tentokrát  vyrazili  do  Telče.  Po  návštěvě  zámku  a
prohlídce  zahrad  následoval  rozchod  a  oběd.  Cestou  zpátky  jsme  ještě  navštívili
Muzeum železnice, kde jsme se pokochali krásou parních vlaků, a dozvěděli jsme se
spoustu zajímavého z historie železniční dopravy.
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Je toho ještě mnoho, co jsem nezmínila  např.  návštěva Otevřené zahrady v Brně,
výlet  k Mohyle  míru,  výlet  školkáčků  do  ZOO,  den  s ozobotem  (programovatelný
robůtek), olympiáda na fotbalovém hřišti, aj.
V září jsme do školních lavic přivítali 10 nových prvňáčků. Všichni se rychle rozkoukali
a již moc hezky čtou, počítají i píší.
Během čtyř měsíců nového školního roku jsme toho stihli hodně. Zhlédnout
několik divadelní a hudebních představení, podívat se na divadlo v Bošovicích Anděl
páně 2,  absolvovat  komiksový  workshop,  vzdělávací  program „Tvoříme s bylinami“
nebo  navštívit  hvězdárnu.  Jako  každoročně  jsme  v rámci  školy  uspořádali  projekt
Halloween, během kterého děti dopoledne plní různé strašidelné úkoly a poté si ve
školní  družině chystají  občerstvení,  účastní  se různých  soutěží  a mají  možnost  si
zatančit na diskotéce. Nacvičili jsme také tři školní vystoupení, a to kulturní program
na každoročním setkání seniorů, zpívání u rozsvěcení vánočního stromu a tradiční
vánoční vystoupení v sále obecního úřadu pro rodiče. Děti se vždy na vystupování
moc těší, a i když nás nácvik stojí hodně úsilí a nervů, nakonec máme vždy dobrý
pocit z dobře odvedené práce.

Jitka Hrnčířová

Spolky a sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Milešovic 

Mladí hasiči
Jarní část sezóny jsme začali jako vždy tradičně
v Pístovicích a to branným závodem. Na tomto
závodě musí děti splnit hned několik dovedností
jako jsou: střelba ze vzduchovky, základy
zdravovědy, základy topografie, čím se co hasí a
technické prostředky, uzle a překonání lana.  Na
těchto závodech se naši mladí hasiči umístily
následovně mladší na 5 a 11 místě, starší na 7 a
13. 
Po těchto závodech nás čekalo opět kolo
požárních útoků. 
Dne 15.6 se u nás po roční pauze opět konali
závody mladých hasičů o pohár starosty obce a
to v Požárním Útoku a Štafetě 4x60m. 
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Na ty závody zavítalo
nevídaný počet

družstev a to 45
celkem se těchto

závodů zúčastnilo 315
soutěžících. Což

značí že naše závody
patří mezi jedny
z nejlepších na

okrese Vyškov. 
Touto cestou bychom
chtěli  poděkovat
Starostovi  obce  a
zastupitelstvu  za
poskytnutí  finanční
podpory,  Sokolům  za
zapůjčení  hřiště  a
všem co se na těchto

závodech podílely. 19.5 jsme navštívily okresní kolo v Pustiměři. 
Na těchto závodech
se naše mladší
družstvo umístilo na
5. místě a starší na 8.
místě. Toto okresní
kolo se skládá z (ZPV,
PÚ, Štafeta dvojic,
Štafeta 4x60, Štafeta
CTIF, Požární Útok
CTIF a hodnocení
celoroční činnosti).
V celkovém pořadí
vyškovského Soptíka
se naše družstva
umístila následovně    
mladší: Milešovice1
10. místo, Milešovice2
14. místo. Starší: Milešovice1 5. místo, Milešovice2 11. místo.
Souběžně  s útoky  probíhal  přebor  jednotlivců  který  se  skládal  ze  4  závodů.  Naši
svěřenci se umístli následovně.
Mladší: Viktor Pokorný 9. místo, Anna Roubíková 1. místo, Marie Roubíková 4. místo,
Eliška Matulová 27.místo,  Krystýna Špačková 32. místo Starší:  Michal  Svoboda 6.
místo, Ondra Postbiegl 10. místo, Eliška Jeřábková 2. místo, Iva Nestrojilová 4.místo,
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Aneta  Jeřábková  10.  místo,  Zuzana Nováková 12.  místo,  Markéta  Svobodová 24.
místo. 

A jako každý rok na zakončení sezóny jsme uspořádali pro děti soustředění v termínu
od 1.7. až do 6.7. na myslivecké chatě u Kobeřic. 
Tohoto soustředění se zúčastnilo 17 dětí, 7 dorostenců a 6 dospělých. V rámci toho
soustředění  jsme  navštívily  Lanové  centrum  v Pisárkách.  V tomto  parku  jsme
otestovali jak jsou naše děti fyzicky zdatné a jestli se bojí výšek. Velmi příjemně nás
překvapily  když zvládly  všechny nástrahy bez výrazných problémů.  Dále na tomto
soustředění  hrajeme  různé  dovednostní  a  společenské  hry  dále  jsme  pro  děti
vymysleli noční hru a také uspořádaly stezku odvahy. 
Tímto bychom chtěli poděkovat Starostovy a Zastupitelstvu obce za finanční podporu,
Zdeňce Černé za dodání ovoce a zeleniny a Bohdaně Němcové a všem kdo se na
soustředění podílely.

Dorost 
A teď něco málo k našemu dorostu. Letos jsme měli hojné zastoupení na okresním
kole odkud všichni naši svěřenci postoupily na krajské kolo dorostu. Na tomto kraji
jsme  měli  zastoupení  hned  v několika  kategoriích.  A  to  2  mladší  dorostenky,  1
mladšího dorostence a jedno družstvo dorostenek.
Kategorie jednotlivců plní tyto disciplíny: 100m překážek, dvojboj a testy.

Kategorie družstev plní tyto
disciplíny: 100m překážek,

štafetu 4x100m, požární
útoky a testy.

Letos jsme zde zažili
premiéru našeho družstva

dorostenek. Byla to pro
naše svěřenkyně tak i pro

našeho trenéra Jana
Floriána nová zkušenost a

nová výzva bylo potřeba
připravit a zkontrolovat

materiál a také připravit
naše dorostenky. Z tohoto

důvodu jsme museli
navštěvovat hasičská hřiště

našich spřátelených sborů
kde jsme trénovali předávky, překážky a spoustu jiných potřebných věcí. 

Toto krajské kolo proběhlo 9.6. v Brně. Naši svěřenci se umístily následovně.

9



Mladší dorostenci/ky:
Michal Svoboda 2.
místo, Aneta
Jeřábková 7. místo a
Iva Nestrojilová 8.
místo. Družstvo
dorostenek se umístilo
na 5. místě. 
Dále se naši
dorostenci a
dorostenky podílejí na
brigádách a na
organizování různých
akcí viz. závody
mladých hasičů,
soustředění a
hasičská fontána.             

13.7  Se  uskutečnila
Hasičská fontána v Otnicích. Před samotnou fontánou proběhli ještě netradiční závody
mladých hasičů. Těchto závodů se zúčastnilo celkem 8 družstev. Mladší skončili na
prvním  místě  a  straší  na  2.  místě.  Po  těchto  závodech  se  v nočních  hodinách
uskutečnila  první  hasičská  fontána  na  tomto  okrese.  Této  mimořádné  akce  se
zúčastnilo celkem 10 sborů ze širokého okolí. Pro náš sbor to byla celkem velká akce
na kterou jsme trénovali víc jak půl roku, jelikož jsme měli dva regulovčíky kteří museli
znát choreografii nazpaměť. Těmito regulovčíky byli Jakub Viliš a Jakub Mňáček, dále
jsme tam měli  dva proudaře Jana Floriána a Jiřího Chudáčka a také dva strojníky
Ivoše Nováka a Dominika Gambu. Na tuto událost se přišlo podívat cca 700 lidí a
sklidila obrovský úspěch.     
                                            

SDH Milešovice – kategorie přípravka – Raubíři

Naši nejmladší členové si i v této
sezóně vedli velmi dobře.
Odstartovali jsme soutěží dne
12. ledna 2019 v uzlování
v Dražovicích a odvážíme si
hned 3. místo. Následovala dne
26. ledna 2019 uzlová štafeta ve
Starém Lískovci, kde se nám
moc nedařilo, ale i tak jsme si
přivezli hezké 5. místo. Po
měsíční pauze jsme se vydali
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dne 2. března 2019 na uzlování do Brna – Bosonohy, tady jsme zabojovali a 
s krásným 3. místem jsme dostali pozvánku na finále přípravek, které se konalo 17. 
března 2019 v Novém Lískovci. Celkově jsme skončili na 5. místě za sezónu 
v uzlování.  Ještě před soutěží v požárních útocích jsme se vypravili dne 13. dubna 
2019 na „závod požární všestrannosti“ v Pístovicích a i tady nás bronzová medaile 
neminula. První závody v požárním útoku jsme odstartovali dne 27. dubna 2019 
v Ivanovicích na Hané a umístili se na 2. místě.  Další závod pokračoval dne 4. května
2019 v Kroužku a tady už jsme se postavili na nejvyšší stupínek – odvážíme si zlato. 
Dne 11. května 2019 naše cesta vedla do Moravských Málkovic a po všech 
nezdarech, které se nám přihodily, jsme uhájili alespoň 4. místo. Další soutěž se 
konala dne 18. května 2019 v Lulči, tady jsme si po dlouhé době odvezli neplatný 
pokus. Hned druhý den se konalo v Pustiměři okresní kolo, zde jsme si vysloužili po 
sečtení bodů krásné 3. místo. Hned týden na to se konal závod opět v Pustiměři a 
tady jsme vybojovali bramborovou medaili. Druhý den jsme se vypravili do Hlubočan a
zlepšili jsme si náladu krásným 1. místem. Následoval závod v Dražovicích dne 1. 
června 2019 a domů odjíždíme s 2. místem. Dne 15. června 2019 nás čekal závod na 
domácí půdě a tady jsme se postavili na bronzovou příčku. Jako poslední z výprav 
byly závody v Topolanech a tam se nám podařil terč sestřelit v nejlepším čase za 
sezónu a odvezli jsme si zlato. Současně se v Topolanech vyhlašovaly i celkové 
výsledky a naše přípravka obsadila v celkovém součtu „Vyškovského  Soptíku 
2018/2019“  krásné 2. místo. Ještě ten den jsme vše oslavili posezením u táboráku, 
soutěžemi a skvělou zábavou na hasičce.
 

Naši jednotlivci, kteří soutěžili po celou sezónu:

Kluci:

2. místo – Stanislav Ingr 

7.  místo - Jakub Matyáš

9. místo – Teodor Sloup

23. místo -  Tadeáš Polanský

Holky:

2. místo – Tereza Polanská

4. místo – Lucie Šindelářová 

5. místo -  Tereza Bršlicová

11. místo – Anna Matyášová

Jako bonus a odměnu pro naše „Raubíře“ jsme uspořádali malé třídenní soustředění
na chatě v Kobeřicích, kde nechyběl táborák, výlet a spousta zážitků. 
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Velké  poděkování  patří  všem rodičům za pomoc při  přípravě tréninků a závodů a
všem, kdo se podílí na tom, aby vše hladce probíhalo.

Iveta Polanská

Fotbalový oddíl TJ Sokol Milešovice – tým dorostu

Sezóna 2018/2019

V loňském zpravodaji jsme vás informovali o podzimní účinkování našich dorostenců
v  přeboru okresu Brno – venkov. Po loňském podzimu byl tým s 9 body na 12. místě. 
V zimě se podařilo, díky dohodě s Otnicemi, trénovat venku pod umělým osvětlením.
Kluci se sehrávali a v jarní části soutěže se to docela projevilo. Začali jsme vyhrávat
zápasy  i  s týmy  umístěnými  hodně  výš  v tabulce.  Porazili  jsme  Domašov-Říčany,
bodovali s Rajhradem, porazili  Dědice. Obrátili  zápas s Dostou Bystrc - Kníničky na
jejich hřišti z 3:1 na 4:3, což soupeř těžko skousával. Doma se pak podařil husarský
kousek, kdy jsme porazili v soutěži suverénní tým Slavkov/Křižanovice 2:1. Zápas to
byl hodně vypjatý…. Sezónu jsme zakončili vítězstvím ve Veverské Bítýšce 3:1. Toto
se čte pěkně, ale pár výpadků jsme taky měli…
Celkem bylo jaro zdařilé, kluci 10x bodovali, získali 22 bodů a za jarní část by skončili
na 7.místě. V celkové tabulce se pak posunuli na 10. místo.

Konečná tabulka: Dorost, Okresní přebor Brno venkov
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Závar před brankou týmu Slavkov-Křižanovice

Sezóna 2019/2020

V ročníku 2019/2020 mohou hrát kluci ročník narození 2001, tedy nikdo z loňského
týmu nemusel pro věk odejít. Došlo ale ke změně na trenérských postech. Po Tondovi

Novákovi  a  Bohdanovi
Tišerovi převzal trénování
týmu  Robert  Pšenák
z Otnic  s Honzou
Gargošem  ml.  Standa
Postbiegl  u  týmu  zůstal
jako  vedoucí  družstva,
aby  zajišťoval  potřebné
papírování.  O  trávník  a
provoz  areálu  se  nadále
stará Vlasta Veselý.  Rád
bych  tady  poděkoval  i
všem  dalším,  kteří  týmu
pomáhají  (Michalu
Stříteskému  za  získání
finanční  dotace
z ministerstva  školství,
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Jardovi  Stejskalovi  za  pomoc při  zápasech  a  dalším za  odvoz  kluků  na venkovní
zápasy) a divákům, kteří naše kluky přijdou podpořit.

Náš složený milešovicko-otnický tým jsme opět přihlásili do okresního přeboru Brno-
venkov,  protože  na  vyškovsku  okresní  soutěž  dorostu  ani  v této  sezóně  není.  A
dodávám,  že  asi  dlouho  nebude,  protože  se  do  okresního  přeboru  starších  žáků
z celého okresu Vyškov přihlásilo pouze 6! týmů, dnes jich hraje 5, protože tým Dědic
ze soutěže odstoupil.

Ještě dodávám, že naši  mladší  kluci  hrají  na základě dohody s otnickým Sokolem
v jejich  žákovských  týmech  (v  minulé  sezóně  otničtí  mladší  žáci  okresní  přebor
vyhráli).

Sepsal Standa Postbiegl

Na začátku  sezony  2019/2020 jsem přebral  tým dorostu  okresního  přeboru po p.
Novákovi, p.Tišerovi.

První zápas se odehrál na domácí půdě, kde jsme hostili tým Ořechova.

Ořechov si po vyrovnaném souboji odvezl domů dva góly, které brankář inkasoval v 
první a druhé půli a navíc náš brankář Miloš Kachlíř vychytal nulu. Začátek dobrý, ale 
další zápasy týmu byly střídavé.
Prohry, výhry, se slabšími soupeři,
kde jsme měli vyhrát, jsme si
většinou odnesli porážku.

Poslední zápas, který se odehrál na
půdě Veverské Bítýšky přinesl zase
radost. Vyhráli jsme 4:1 (ten gól
nám dali z penalty), brankář Štěpán
Jelínek nás podržel. Ovšem je to
týmová hra, a tak chválím všechny
hráče. 

Tato výhra nás posunula na 8. místo
tabulky. 

Rád bych, aby kluci po nezdařených
zápasech šli na hřiště s hlavou vztyčenou a do jarní sezóny, která nám začíná 5.4., a 
to opět s Ořechovem, byly plní elánu a snažili se podat co nejlepší výkony zakončené 
výhrou.

Věřím, že jarní sezónu zabereme a soutěž zakončíme v elitě pěti nejlepších týmů.
Tréninky začínají  14.1. 2019 a je na klucích jak se k tomu postaví.  Ale být v pětici
nejlepších týmů je určitě silná motivace.

Rádi přivítáme i nové členy dorostu.
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Za realizační tým Robert Pšenák

Oslava 100 let založení

Od začátku roku začala
narůstat aktivita příprav
na oslavy 100 let od
založení Sokola
v Milešovicích. Začaly
se shromažďovat
poznámky, fotky,
informace z historie
Sokola v naší obci,
připravovala se brožura
k stému výročí.
Vymýšlelo a zařizovalo
se zabezpečení oslav,
domlouvali sponzoři.

No  a  souběžně  se
začalo  intenzivně
brigádničit  v sokolském
areálu, v kabinách se opravovaly rozvody, omítky, kolem kabin vznikl nový chodník,
opravil  plot.  Na  závěr  kabiny  dostaly  novou fasádu  se  znakem Sokola  (nakreslila
Martina Borovičková).

Na asfaltovém hřišti jsme
nechali postavit rozlehlý party

stan, ve kterém byla
instalována výstava fotek

z historie i současnosti
Sokola, vystaven historický

sokolský kroj, poháry a
medaile a bylo připraveno
posezení. Vše směřovalo
k oslavám, které proběhly

v sobotu 1.6.

Ráno jsme položili věnce
sokolům na hřbitově. Pak

jsme se sešli na hřišti k
slavnostní schůzi a byl

zahájen program. V areálu
byla vysazena lípa k 100 letému výročí, milešovské ženy předvedly část sokolského

vystoupení ze slavného předválečného sletu Sokolů z roku 1938. Byly sehrány
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přátelské zápasy mezi týmy sokolů a hasičů (ve speciálních dresech), dorostenců a
týmem žen.

Pro děti byly připraveny soutěže, mohli si zaskákat ve skákacím hradě.

Pro všechny bylo
připraveno výborné
občerstvení, zájemci si
mohli zakoupit fotkami
bohatě vybavenou knížku
popisující historii Sokola
v Milešovicích. Odpoledne
začala hrát kapela Savana.
Oslavy probíhaly do
nočních hodin a rozcházeli
jsme se jen velmi zvolna.

Rád bych poděkoval všem,
kdo se na přípravě a
průběhu oslav podíleli.

Fotky z akce si může
prohlédnout například na stránkách

https://www.zonerama.com/fotomilesovice/Album/5377992

Sepsal Standa Postbiegl

 

Košt domácích pálenek a domácích tlačenek
Letos na jaře, v sobotu 16.3.2019, proběhl již 7. ročník koštu domácích pálenek a 
tlačenek.
K hodnocení se celkem sešlo rekordních 154 vzorků pálenek od 99 vystavovatelů 
z celkem 23 obcí. Bodování proběhlo týden předem, byly sestaveny 2 komise, zvlášť 
pro pálenky z modrého ovoce a pro pálenky z letního ovoce.
Komise pro bodování pálenek z modrého ovoce: 
Jeřábek František Heršpice
Kachlíř Miloslav Milešovice
Jakeš Ivoš Hostěrádky
Rafaj Robert Otnice
Horňáček Miloš Heršpice
Hudeček Ladislav Milešovice
Komise pro bodování pálenek z letního ovoce:
Ševčík Jan Heršpice
Chytil Vítězslav Heršpice
Jeřábek Petr Milešovice
Nešpůrek Petr Hostěrádky Rešov

16



Strmiska Leoš Hostěrádky Rešov
Nešpůrek Rudolf Šaratice

A dalších14 lidí zajišťovalo
obsluhu při bodování
(rozlévání, mytí koštovaček,
zápis …). Vzorky byly
kvalitní, a tak měla hodnotící
komise náročnou práci nejen
díky počtu vzorků ale i při
rozhodování o konečném
pořadí. První, druhé a třetí
místo bylo určeno
„rozstřelem“, tj.
přehodnocením nejlepších
vzorků mezi sebou.
Košt byl jako minulé ročníky
velmi příjemnou akcí, k  
 poslechu a zpěvu zahrála skvěle cimbálová muzika Donava. 
Kromě koštování vzorků pálenek mohli návštěvníci ochutnat a obodovat celkem 26 různých
vzorků domácích tlačenek.

Výsledky:

Letní ovoce: 
1. místo HUDEČEK Vladimír, Milešovice, (meruňka a ryngle 2018)
2. místo JEŘÁBEK Petr, Milešovice, (višeň 2018)
3. místo HRUBÝ Petr, Újezd u Brna, (třešeň 2018)
Modré ovoce: 
1. místo JEŘÁBEK František, Heršpice, (durancie 2017) 
2. místo JEŘÁBEK František, Heršpice, (durancie a švestka 2016)
3. místo KUNDERKA Milan, Milešovice, (slivovice 2018)

Tlačenka klasik
bodování porota bodování lidé:
1. místo NAVRÁTIL Libor ml. 1. místo Kolektiv (hřišťová)
2. místo KUNDERKA Tomáš 2. místo KALOUDA Jaromír ml.
3. místo URBÁNEK Jiří 3. místo BOUŠKA Petr
Tlačenka speciál
bodování porota bodování lidé:
1. místo KRIST Jiří (brněnská) 1. místo NAVRÁTIL  Laďa  (z  uzeného
masa)
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2. místo NAVRÁTIL L, BUKAL V. 2. místo JEŘÁBEK František (pepřová)
3. místo KRIST Jiří (slezská) 3. místo ŠIDLA Luděk (králičí speciál)

Milešováček
Začátkem roku 2019
jsme s dětmi začali
pilně nacvičovat nové
pásmo "Vodičko čistá",
abychom mohli v dubnu
přivítat jaro nejen v
Milešovicích, ale i v
sousedních Kobeřicích.

První letošní vystoupení
bylo na smrtnou neděli
7. 4. 2019. U OÚ v
Milešovicích jsme
symbolicky vynesli
Morenu a přinesli
vajíčky nazdobený
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symbol jara - Létéčko na sál. Poté jsme za doprovodu naší členky Anety Rodrové na 
housle, zatančili pásmo "Vodičko čistá", plné známých lidových písniček a básniček o 
vodě, potůčku a dešti.

Za týden 14. 4. 2019 jsme
se vypravili do Kobeřic,

abychom naším
vystoupením zpestřili
nedělní odpoledne na

Velikonočním
jarmarku. Po vystoupení si

děti mohli vyzkoušet
různé techniky zdobení

vajíček, vyrobit ozdobu ze
slámy nebo uplést

pomlázku.

Ve středu 12. 6. 2019 v
rámci zkoušky Milešováčku,

jsme se
symbolicky připojili k celorep

u blikové happeningové akci
„Namaluj ornament“, kde jsme za OÚ křídami malovali různé květinové obrázky. Touto

zkouškou jsme ukončili letošní školní rok 2018/2019. Od 4. září 2019 jsme ihned po
prázdninách začali pilně nacvičovat nové pásmo Když rozkvete zahrádka. Náš soubor

se rozrostl o 5 nových členů - 2 dívky a 3 chlapci. Již 12. října 2019 nás čekalo první
vystoupení na Babských hodech v Otnicích, kde jsme místním ženám zpestřili

odpolední program. Děti si to náramně užily, po vystoupení si zatančily na dětské
písničky, které jim zahrála dechová hudba Blučiňáci. Vyzkoušeli si i "zpívat" písničku
Na tý louce zelený, při které se některá slova nahradí ukazováním. Vypadalo to dosti

komicky, všichni se hodně nasmáli.

Již další týden toto vystoupení potěšilo naše občany při akci obecního úřadu a kulturní
komise Posezení se seniory. 

Na 1. adventní neděli jsme s dětmi nacvičili  další pásmo - Adventní věnec, kterým
jsme pomohli dětem ze ZŠ a mladým muzikantům rozsvítit milešovský strom. I když
nemrzlo, přesto jsme se rádi zahřáli připraveným teplým čajem a poté si spousta dětí
vyrobila krásného sněhuláka z ponožky.

Poslední vystoupení v tomto roce bylo 15. prosince 2019 v Brně na výstavišti, kde se
konali tradiční vánoční trhy. Vypravili jsme se společně autobusem, který nás přivezl
až na výstaviště. Po cestě jsme si procvičili všechny písničky a básničky. Na Vánoční
trzích děti předvedly obě naučená pásma - Na rozkvetlé zahrádce a Adventní věnec,
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které  mohli  zhlédnout  lidé  při  vánočním  nakupování.  Poté  jsme  si  prošli  stánky,
nakoupili různé dárečky, ochutnali různé dobroty a vzhlédli i další dětská vystoupení.

Ráda bych poděkovala všem dětem za jejich snahu a píli při nacvičování i vystoupení,
rodičům za přípravu krojů a doprovod na vystoupení, Obecnímu úřadu za podporu,
panu  Plíškovy  za  dopravu  na  vystoupení  v  Brně  a  také  všem našim příznivcům.
Zvláštní  poděkování  patří  naší  člence  Anetce  Rodrové  za  houslový  doprovod  při
vystoupení.

Hodně klidu, třpytu svíček a radost do srdíček přejí děti a vedoucí dětského folklorního
souboru Milešováček.                                                                                                             

Dětský koutek

Sáňky k Vánocům

Tak schválně, kdo ví, jak je to na Vánoce s dárky? Ano, já vím, že je nosí Ježíšek, to
je přece všeobecně známé, ale jak je to doopravdy? Kdo z vás to ví? Aha, nikdo. Tak
já Vám to teď všechno řeknu.

Skutečně málokdo ví, že na kraji každého města, obce i té nejmenší vesničky je něco,
jako sklad. Já vím, že mi řeknete, že u vás nikde nic takového není, ale věřte mi, když
vám říkám, že je. 
Je to místo,  kde se shromažďují  dárky,  které potom Ježíšek roznese. Není ho tak
jednoduché najít, otvírá se jen kolem Vánoc a i k tomu je třeba být ve správnou dobu
na správném místě a hodně dobře se dívat. 
Určitě všichni píšete Ježíškovi dopis, co všechno byste si přáli. A právě v ten moment,
kdy ho dáte za okno, tak se v tom skladě stříbrně blýskne a objeví se tam váš dárek.
Teď mi asi řeknete, že už se vám stalo, že jste pod stromečkem nenašli to, co jste si
přáli, ale i Ježíšek rozlišuje co je a co není vhodné, takže když si chlapec, o kterém
vám teď budu vyprávět, přál pod stromeček vzducholoď, nebylo to zrovna rozumné
přání a tak mu Ježíšek přinesl alespoň knížku o vzducholodích a letadlech a balónech
a vůbec o všem, co létalo, létá a létat by mohlo.

Takže Oskar. Je to osmiletý kluk, jako každý jiný. Chodí do školy, kde se mu někdy
daří,  někdy méně, hraje fotbal,  má spoustu kamarádů…. Bydlí  s rodiči,  babičkou a
dvěma malými sestřičkami na jednom velikém sídlišti. Dům, ve kterém mají byt, je až
úplně na kraji, takže stačí vyjít ven a může běhat po polích, prozkoumávat blízký lesík,
ale hlavně v zimě může sáňkovat. Vlastně mohl by, ale nemá sáňky. Loni na nich vezl
velikého  sněhuláka  na  kopec,  vysmekla  se  mu  šňůra,  sáňky  ujely  a  narazily  do
stromu. Oskar si moc přál nové, tak si napsal Ježíškovi, ale do Vánoc ještě nějaký ten
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den chyběl.  Navíc měl strach, aby to nedopadlo jako s tou vzducholodí.  A když se
ráno probudil a viděl, že v noci napadl sníh, byl stále smutnější a smutnější….
Odpoledne hned po škole šel ven. Chvíli  postával s dětmi na kopci a sledoval,  jak
všichni sáňkují, sem tam se s někým svezl, ale nebavilo ho to. Pomaličku se vydal
k lesíku.  Setřásal  z větviček kolem cesty  sněhové peřinky,  dělal  stopy do hlubšího
sněhu a zkoušel v něm vyšlapávat různé obrázky….
Najednou se mu zdálo,  jakoby se kousek od něj  nepatrně zablesklo.  Chvíli  stál  a
čekal, ale nic se nedělo. Loudal se dál a za chvilku zase a znova…. Ale už jasně viděl,
odkud  to  přichází.  Zajal  ho  zvláštní  strach,  ale  byl  i  zvědavý.  Nikdy  takový  pocit
nepoznal. Šel blíž, rozhrnul křoví, ale to povolilo a jako tajné dveře odkrylo Oskarovi
pohled do zvláštní  místnosti.  Byla  plná hraček a knížek,  krabic  se stavebnicemi a
hrami, byly tu míče všech barev a velikostí, kočárky i s panenkami, brusle, lyže a….
sáňky.  Tak  krásné  sáňky  snad  ještě  nikdy  neviděl.  Velké  dřevěné  s  červeným
výpletem a dlouhým koženým řemenem k tahání. Chvíli si je prohlížel a pak si řekl, že
se snad nikdo nebude zlobit, když si je na chvíli půjčí. Jen se trošku povozí a hned je
vrátí zpátky.
Vynesl je ven, položil do sněhu, vzal řemen a chtěl je za sebou táhnout ke kopci, ale
sáňky se ani nepohnuly. Zůstaly jako přimrzlé. Zkusil to znovu a ještě jednou, pořád
dokola, ale nic. Zvedl je a zkontroloval skluznice. Vše v pořádku. Zkusil to znova a
zase nic. Chvíli  přemýšlel, čím to může být a najednou uslyšel milý dětský hlásek:
„Ještě je brzy“. Oskar se tak vylekal, že rychle sáňky vrátil zpátky a tak rychle, jak jen
dokázal, utíkal domů. Tam se zavřel do pokojíčku a až do večeře nevyšel.
Uteklo  posledních pár  dní  do Vánoc.  Byl  Štědrý  večer.  Celá rodina se oblékla  do
svátečního a zasedla k večeři. Oskar pořád myslel na to, co se před pár dny stalo.
Nikomu o tom neřekl, ale už od rána měl zvláštní pocit v bříšku. Najednou zazvonil
zvoneček.  Obě  Oskarovi  malé  sestřičky  začaly  radostně  výskat  a  utíkaly  ke
stromečku.  Oskar je nejistě následoval,  když ale vešel  do dveří  obývacího pokoje,
nevěřícně vyvalil  oči.  Pod stromkem uviděl ty nejkrásnější  sáňky na světě!  Byly to
přesně ty,  které si chtěl tehdy vyzkoušet!  Celý šťastný si na ně sedl a objal velké
dřevěné madlo. A když z nich slezl, byl by přísahal, že uslyšel hřejivý dětský smích.

Alena Freibergová

Křížem krážem

Úklid příkopů 2019
Letos byl již desátý ročník této akce. Povedlo se zvolit správný termín, tráva nebyla 
ještě příliš vzrostlá, bylo sucho a krásné počasí. Přišlo 31 ochotných dobrovolníků z 
Milešovic, 1 z Otnic, a 5 kobeřáků.  Připomenu, že sbiráme odpadky z příkopů podél 
cest vedoucích z naší obce tj. na Otnice, Šaratice, Kobeřice. Tentokrát jsme vysbírali 
odpadky i podél potoka od rybníka a část břehu potoka k Šaraticím. 
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Bylo sesbíráno 25 pytlů směsného odpadu, 5 pneumatik, 3 matrace, židle, kýble od
betonu i s betonem, nějaké železo a jiné.  Sklo a čisté plasty třídíme a dáváme do
kontejnerů  k  tomu
určených.
Po akci máme vždy
krátké posezení s
občerstvením. Nápoje
poskytla TJ Sokol
Milešovice a něco na
zub přinesly
zůčastněné
dobrovolnice. Odpad
odváží vždy v pondělí
po akci Správa a
údržba silnic
Jihomoravského kraje
ze Slavkova u Brna.
Děkuji všem
účastníkům, ať už
nováčkům nebo zasloužilým dobrovolníkům za jejich čas. 
Jsem ráda, že se utvořila k této akci taková pevná a spolehlivá skupina dobrých lidí,
 kterým není lhostejné naše okolí. Těším se na další ročník této akce, i když by bylo
lepší kdyby se nemusela konat. Zvu všechny na příští ročník této akce, která se bude
konat 4. dubna 2020.

Magda Veselá

Jóga v Itálii
Tak jako v loňském roce
proběhlo i letos tzv. Letní
soustředění jogínek v Itálii na
Palmové riviéře. Mezi stávající
jogínky, jsme přibyli i my
nováčci, co se teprve jógu učí.
Po patnácti hodinové cestě
jsme se ubytovali v hezkém
kempu s krásným okolím. Na
únavu se díky tomu hned
zapomnělo a naše první cesta
vedla k moři, které bylo
nádherně teplé po celý týden.
Ke koupání jsme měli v kempu
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k dispozici i azurově modrý bazén. Nejdůležitější pro nás, (kvůli čemu jsme tam 
vlastně jeli) bylo ranní a večerní cvičení jógy. Cvičili jsme na terase v kempu, někdy i 
na pláži, po kterém následovalo i ranní koupání v moři. To bylo prostě super.

Musím  samozřejmě  zmínit  ,  že
mezi  nás  někdy  přišli  i  cizí
rekreanti,  dokonce  jednou  i
domorodkyně  a  hlavně  i  někteří
manželé  našich  joginek.  Ti  asi
proto,  aby  si  na  vlastní  kůži
vyzkoušeli,  proč 2x týdně chodíme
do  školní  družiny.  Tím  se  cvičení
stalo pro nás skvělou zábavou, bez
rozdílu  věku.  Mezi  nejmladší  a
nejstarší cvičenkou byl rozdíl  něco
kolem 50 let.
K dalšímu skvělému zážitku patřila i
návštěva soukromé firmy na výrobu
olivového oleje. To nám sice všem

dost zatřepalo s rozpočtem, ale proč ne, že? Oleje stojí za to.
Týden zážitku utekl jako voda a nabití novou energii jsme se v neděli vrátili všichni v
pořádku domů.
Shodli jsme se na tom, že nás jóga naplňuje energií a máme obavy z toho že za dva
měsíce nečinnosti "ztuhneme". Prostě se těšíme na září, na podzimní Luhačovice a
hlavně na další léto u moře s jógou amožná i někde jinde.

Květa Bežová

Ukončení prázdnin

Loučení s prázdninami
prožívají děti každoročně a
ne vždy je to pro ně radostné
období. Pro zpříjemnění
těchto dnů připravila kulturní
komise ve spolupráci
s obecním úřadem v sobotu
31.8.2019 program v areálu
za obecním úřadem. 
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Pro malé i větší byl odpoledne postavený skákací hrad, kde se mohly vesele
vydovádět. V podvečer byl pozvaný pan Žampach se svými syny ze skupiny

historického šermu Buhurt. Předvedli dětem i dospělým vystoupení „Pacholci“ a
ukázali mučicí nástroje, které si mohli odvážlivci vyzkoušet na vlastní kůži.

Aby děti vydržely do pozdního večera, měly připravený větší oheň, na kterém si
opekly špekáčky a dostatečně se posilnily na cestu, která je čekala po setmění. U

ohně si mohli všichni poslechnout čtení pověstí z Milešovic a okolí. Četla se Pověst o
pytlácích a Pověst o pokladu

v krajině.

Na  závěr  tohoto  dne  vyrazilo  33
statečných hrdinů na stezku odvahy.
Všichni zvládli projít trasu, odpovídat
na otázky týkající se pověstí a ještě
vyluštit  heslo,  které  jim  pomohlo
ukázat  cestu  k  pokladu.  O  poklad,
který  děti  našly  hravě,  se  pak
společně rozdělily. 

Monika Postbieglová, Jarka Krahulová

 

Silvestrovský výšlap

31. prosinec 2018 byl beze
sněhu a bez deště, teplota
kolem nuly, počasí akorát
vhodné pro lehký pohyb na
čerstvém vzduchu. Na
Silvestrovském výšlapu se
nás sešlo něco přes
50 dvounohých malých i
velkých a asi 9 čtyřnohých
účastníků. Vyšli jsme za
obchodem směrem
k Homoli, nahoru kolem
místa, kterému se říká U
Husa, dále polní cestou
kolem vysílače a Masařova
křížku až ke zmoli. Sešli jsme kousek dolů a dali se vlevo napříč loukou, která se 
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místně nazývá Vrchní Obravy a odkud jsou pěkné pohledy na obec a okolí. Cestou 
občas zavoněla pálenka a zazněly vzpomínky na místa, kolem kterých jsme 
procházeli. Došli jsme k Hornímu konci obce. Příjemnou procházku jsme zakončili za 
hospodou, kde jsme se zahřáli čajem a popřáli si vše dobré do dalšího roku.

Monika Postbieglová

Anenské hody 2019

Anenské hody letos probíhaly
od 26.-28. července.
Přípravy pro stárky začaly již
v polovině května. Měli jsme
před sebou spoustu práce,
jelikož šla většina stárků
poprvé. Sešel se dobrý
kolektiv, proto nácviky již od
začátku probíhaly vždy v
dobré náladě.
Počet párů se nám od
začátku zvyšoval, a nakonec
nás zůstalo 14 párů: Jaromír
Kalouda a Julie Kaloudová,
Štěpán Veselý a Pavlína
Menoušková, Daniel Vahala
a Veronika Stejskalová, Jiří Němec a Nicola Lorenzová, Jakub Gargoš a Lucie 
Hanáková, Jakub Kunderka a Tereza Bukalová, Tomáš Novák a Martina Bukalová, 
Jiří Chudáček a Sabina Melková, Jan Florián a Saša Baxantová, Martin Postbiegl a 

Martina Hradská, Jakub Viliš 
a Adéla Škodová, Prokop 
Škoda a Magda Hroudná, 
Jakub Mňáček a Simona 
Němcová, Miloš Kachlíř a 
Veronika Srbová.
Ve  čtvrtek  jeli  naši  vybraní
stárci pro víno. Jako odvoz si
vybrali  Klárku  Jeřábkovou,
která  je  bezpečně  dopravila
tam  a  zpět.  Kluci  se  vrátili
kolem desáté večer a vybrali
220  litrů  velice  dobrého
červeného a bílého vína.
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V pátek vyrazili jako každý rok pro máju, která byla dlouhá 26 metrů. Stárky mezitím
nazdobily  celý  sál  i  venkovní  areál  kde  probíhala  sobotní  i  nedělní  zábava.  Poté
nazdobily  máju  i  věnce,  které  nám uvázal  Staňa  Kopecký,  kterému chceme tímto
velice poděkovat.  Se stavěním pomohli všichni zdatní muži z Milešovic. Po stavění
máje přišla  na řadu večerní  zábava na které  k  tanci  a k  poslechu zahrála kapela
Savana Milešovice. Stárci a dobrovolníci jako každý rok hlídali máju až do ranních
hodin. Byla by velká ostuda, kdyby se stárkům nepodařilo máju uhlídat, jak se občas
stává v okolních vesnicích.

V  sobotu  ráno  vyrazili
stárci  s  koňským
doprovodem, který nám
zajistil  Luďa  Šidla,
rozvézt  věnce  před
dům stárek. Stárci si po
cestě  zpívali  hodové
písničky.  V  poledne
kluci  vyrazili  zvát
občany  Milešovic  na
večerní  zábavu.  Večer
proběhla  taneční
zábava, při které k tanci
a poslechu hrála kapela
Impuls  Blučina.  Všem
stárkám  to  v  šatech

slušelo,  samozřejmě i  klukům v košilích  to  slušelo.  Poté  přisla  půlnoc  a  stárci  se
připravili na půlnoční překvapení, které mělo velký úspěch.
Neděle pro stárky začala průvodem ve 14 hodin. Každý stárek si šel do domu pro svoji
stárku, poté vyšli z domu a
odtancovali si své sólo. Při
zpáteční cestě jsme se zastavili u
pana starosty, kde jsme se
občerstvili a zatancovali sólo se
starostem. Po průvodu jsme došli
za sál kde jsme měli nástup,
zazpívali a zatančili. Ve 20 hodin
začala večerní zábava. Jak je již
zvykem, tak začala nástupem
stárků, pokračovala
rozmarýnkovým sólem a
stárkovským sólem, a nakonec
nechybělo i předávání
stárkovství. Po celý den nám
hrála DH Hovorané.
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Velké díky patří SDH Milešovice za organizaci hodů. Dále děkujeme panu starostovi 
Tišerovi za jeho trpělivost i podporu. Doufáme, že i všichni návštěvníci se dobře bavili 
a hody si užily tak jako my.

Milešovští stárci

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je dlouhodobý 
celostátní charitativní projekt Charity 
Česká republika. Koná se vždy první dva
týdny v lednu (1. - 14. ledna), 
kdy dobrovolní koledníci v kostýmech Tří
králů navštěvují se 
zapečetěnými kasičkami domácnosti, 
aby prosili o dar pro potřebné a šířili 
radostnou novinu o narození Krista.
Poslání sbírky "Pomoc rodinám a lidem v
nouzi u nás i v zahraničí a podpora 
charitního díla" se naplňuje těmito 
způsoby:

• sběr finančních prostředků na 
pomoc lidem v nouzi a realizace 
této pomoci prostřednictvím 
charitních projektů a služeb,

• podpora charitativního cítění 
veřejnosti, seznámení s tím, že 
mezi námi žijí lidé, kteří se ocitli v
obtížné existenční situaci a 
poslání Charity je jim pomáhat,

• šíření radostné zvěsti o narození pána Ježíše Krista do všech domácností v 
ČR.

Tříkrálová sbírka má před sebou devatenáctý ročník (2001 - 2019), nultý ročník 
proběhl v roce 2000 jen v olomoucké arcidiecézi.

Záměry Tříkrálové sbírky 2019

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících 
na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se 
zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem 
daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.
Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které v regionu koledování 
zaštítily. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.
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Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na 
udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ 
humanitárních katastrof.

V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za správnost 
zodpovídají jednotliivé Charity.

• Oblastní charita Hodonín
• Pomoc lidem, kteří ocitnou v mimořádně tíživé situaci a potřebují 

okamžitou finanční pomoc.
75 000 Kč

• Nákup budovy, její rekonstrukce a nástavba.
1 500 000 Kč

• Pomoc lidem, kteří žijí v oblastech postižených živelnými pohromami.
50 000 Kč

• Podpora centra Hippokrates v Moldávii.
20 000 Kč

• Dokrytí nákladů spojených s chodem střediska - preventivní prohlídky.
80 000 Kč

• Dokrytí nákladů spojených s provozem Dobrovolnického centra.
150 000 Kč

Více o výsledcích a využití Tříkrálové sbírky se dozvíte na     www.trikralovasbirka.cz  
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Olympijský běh na Jalováku

V červnu  probíhají  na  celém  světě  sportovní  aktivity  připomínající  založení
Mezinárodního olympijského výboru roku 1894. V českém prostředí jsou to běžecké
závody, kdy v jeden den ve stejný čas na různých místech vybíhá několik desítek tisíc
amatérských  běžců.  Svým  startovným  přispívají  České  olympijské  nadaci,  která
podporuje nadané malé sportovce bez finančních prostředků.

Olympijský  běh probíhá také  kousek  od nás v malebném prostředí  okolí  ekofarmy
Jalový  dvůr  v  Heršpicích.  Start a  zázemí  je  v hospůdce U  Hříbka,  běží  se  po
zpevněných lesních cestách mírně zvlněným terénem. Děti běží 0,5 km nebo 1 km,
dospělí 5 km.

Olympijského běhu na Jalováku se každoročně účastní  také běžci  z Milešovic.  Na
startu 13.6.2019 se nás sešlo 13, včetně několika dětí  a dorostenců. Všichni  jsme
doběhli do cíle a užili si radost z pohybu i pohodovou atmosféru celé akce. Příští rok
v červnu se těšíme na další ročník. Kdo má chuť, připojte se k nám!
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Retro párty

Dne 2.2.2019 uspořádala 
Kulturní komise s podporou 
obce Milešovice párty ve 
stylu retro. A nutno uznat, že
své outfity všichni opravdu 
stylově vyladili! Mnozí oblékli
nejlepší kousky z šatníku 
svého mládí, svých rodičů či 
dokonce prarodičů. Není 
divu, že bylo tak těžké ocenit
jen několik málo nejlepších 
kostýmů. Všichni jste byli 
skvělí! K tanci nám 
neúnavně pouštěl hity DJ 
Jarek a díky všem 
zúčastněným vládla parádní 
atmosféra. Řada šťastlivců 

si odnesla pěkné ceny z tomboly a hlavní výherce odjel na nové koloběžce, 
gratulujeme! Těšíme se tedy na další ročníky, příští akce již 1.2.2020! Opět vás bude 
čekat DJ Jarek, pěkná tombola a tentokrát i večerní vystoupení. S velkou večerní si 
nemusíte dělat
starosti … přijďte i 
vy na párty v
pyžamu!

Tereza Gregorová
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Velikonoční vyrábění

Hned jak děti z Milešováčku vynesly Morenu, přivítali jsme 
v sále OU rodiče s dětmi a začali jsme společně pracovat 
na výrobcích s velikonoční tématikou. Děti měly široký 
výběr a spoustu možností, přecházely od jednoho stolečku
k druhému a vyzkoušely si různé techniky. U jednoho 
stolečku si vyráběly na dřevěném podkladě velikonoční 
dekoraci s mechem, přírodninami a roztomilými zajíčky. 
Jinde z pestrobarevných papírů zápichy a zajíčky nebo je 
zaujalo zdobení perníčků, na kterých si zrovna i pochutnaly
a co už nevešlo do bříška, odnesly si domů. Největší 

zájem byl však o zdobení
velikonočních vajíček pomocí
vrtačky a techniky horkým
voskem. S tím se většina dětí
setkala poprvé a tedy to pro
ně bylo něco nového a
neobvyklého. Musely zapojit
vlastní fantazii a myslím, že
mnoho rodičů bylo
překvapeno, co jejich
ratolesti pod dobrým
vedením dokáží. Součástí
tohoto vyrábění byla i
výstava výrobků žáků ZŠ a

MŠ Milešovice a také 
ochutnávka velikonočních 
mazanců a různých druhů 
velikonočních pochoutek, 
které zpříjemnily naše 
společné chvíle jarních 
svátků.
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Country posezení se Savanou

V sobotu 14.9.
proběhlo nejen
posezení, ale i
pobavení a
zatancování v areálu
za OÚ. Večerem nás
provedla skupina
Savana. Zahrála i k
jednomu z vystoupení
milešovských žen,
které nám předvedly i
netypické ukázky
typických Line
dance.
I přes poměrně
chladné počasí byla
účast velká a všichni
se skvěle
 bavili.

Vystoupení žen na oslavě 100. výročí TJ Sokol Milešovice 
;

;;
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	V ročníku 2019/2020 mohou hrát kluci ročník narození 2001, tedy nikdo z loňského týmu nemusel pro věk odejít. Došlo ale ke změně na trenérských postech. Po Tondovi Novákovi a Bohdanovi Tišerovi převzal trénování týmu Robert Pšenák z Otnic s Honzou Gargošem ml. Standa Postbiegl u týmu zůstal jako vedoucí družstva, aby zajišťoval potřebné papírování. O trávník a provoz areálu se nadále stará Vlasta Veselý. Rád bych tady poděkoval i všem dalším, kteří týmu pomáhají (Michalu Stříteskému za získání finanční dotace z ministerstva školství, Jardovi Stejskalovi za pomoc při zápasech a dalším za odvoz kluků na venkovní zápasy) a divákům, kteří naše kluky přijdou podpořit.
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