
Milešovický zpravodaj 2020
Prosinec

 Byl u nás Mikuláš

Kalendář nejbližších akcí                                                                                  
Datum Akce Organizátor

9.1. 2021 Tříkrálová sbírka OCH Hodonín
30.1. 2021 Retro párty KK
31.2. 2021 Tradiční ostatky Sokol Milešovice
20.3. 2021 Ukliďme svět, ukliďme Česko Magda Veselá

21.3. 2021 Jarní vyrábění a vynášení Moreny KK, Milešováček
27.3. 2021 Košt slivovice a tlačenek OÚ, SDH, Sokol
30.4. 2021 Pálení čarodějnic KK
22.5. 2021 Květnové hody Milešovské ženy

6.6. 2021 Dětský den KK
10.7.2021 Pytlácká noc Myslivecké sdruž.

24.-25.7. 2021 Annenské hody SDH Milešovice

28.8. 2021 Rozloučení s prázdninami KK
4.9. 2021 Letní noc KK

23.10. 2021 Posezení se seniory OÚ

28.10. 2021 Lampionový průvod KK
28.11. 2021 Rozsvěcení vánočního stromu KK
31.12. 2021 Silvestrovský výšlap KK

změna termínů vyhrazena

Toto číslo vyšlo:  18.12.2020



Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou zpravodaj obce Milešovice, ve kterém se dočtete tentokrát nejen o tom, 
jaké akce se v letošním roce v naší obci konaly, ale také o tom, čeho jsme dosáhli a udělali, co 
plánujeme na příští rok.

Nebudu se zde dlouze rozepisovat o Covidu19, o kterém slyšíme už od jara ze všech stran, a který 
se více či méně dotkl každého z nás.
Jen bych chtěl okomentovat některé věci, které s tímto souvisely a bohužel stále souvisí a také 
trochu osvětlit některé problémy a dění u nás v obci. 

Uvádím je v následujícím textu jako témata, o kterých bych se chtěl alespoň stručně a srozumitelně 
zmínit, protože k tomu nemám jinou možnost než tady ve zpravodaji.

Samozřejmě některá z nich budou následovat na dalších
stránkách tohoto zpravodaje, kde budou podrobněji rozvinuty
příslušným autorem.

- Covid

Přes všechna omezení a zákazy myslím, že se toho v naší obci
letos událo poměrně dost, ostatně o uspořádaných akcích v tomto
roce se můžete ještě dočíst. 

V prvé řadě bych znovu poděkoval všem, kteří se zapojili s pomocí
zajistit alespoň základní ochranné prostředky pro občany - roušky
a dezinfekci. Bylo to v době, kdy nikdo nevěděl nic o tom, co se
děje - jak co bude, a tyto věci byly ze dne na den nedostupné nebo
velice drahé.

Jen pro příklad, když se nám ve spolupráci s okolními 

obcemi podařilo zajistit první větší množství desinfekce - myslím
tím desítky litrů pro naše občany a potřeby obce, vydávali jsme pro
začátek a zdarma alespoň základní množství 100 dávek, tj. 100 ml
na dezinfekci rukou na jednoho občana. Při počtu 690 lidí v obci je
to 69 l. Proto, když si někteří přicházeli zcela vážně
s několikalitrovými nádobami, vyvolávalo to spíše úsměv na obou
stranách.

Když se za tím vším ohlédnu zpět, tak myslím, že pozitivní věc to přece jen jednu mělo: „ lidé si 
uvědomili, bez čeho všeho se mohou obejít.“

- Investice 2019-2020

Za poslední rok se nám podařilo zajistit nemalé finanční prostředky z dotačních programů na některé 
naše projekty, které byly dopláceny z vlastních zdrojů obce. Z těch největších bych jmenoval 
výstavbu nového chodníku spolu s novým veřejným osvětlením, přístavbu garáže k hasičské zbrojnici
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a také pořízení nových zásahových vozidel T815 CAS a VW Transporter T6.1. pro SDH Milešovice. 
Z dalších významných investic bych zmínil opravy na základní a hlavně mateřské škole, také 
výsadbu zeleně a její údržbu.

Výše uvedené obnáší celkové náklady a přínos do majetku obce ve výši kolem 9 mil. Kč.

- Veřejné osvětlení a rozhlas

Do rozpočtu obce také významně zasahují dvě položky. Je to veřejné osvětlení a obecní rozhlas – 
respektive jejich provozní náklady. U obou těchto systémů se potýkáme již druhý rok s vysokými 
náklady na opravy anebo s jejich nestabilním fungováním.

Pro vaši informaci, náklady na provoz veřejného osvětlení v naší obci, tj. elektrickou energii a opravy, 
dosáhly v letošním roce ke hranici 200 tis. Kč, což je z ekonomického hlediska neúnosné, a proto jsme
zahájili práce na zajištění dotačních prostředků pro jeho revitalizaci.

- Údržba obce

Vybudoval se nový chodník, i když to tak nevypadá, tak se skoro zdvojnásobila délka chodníků v naší
obci. Co to znamená? Větší bezpečnost pro pěší a návaznost na stávající komunikace v obci, lepší 
vzhled obce... ale v neposlední řadě také vyšší nároky na nejen zimní údržbu. Pokud k tomu 
přičteme jednu celou novou ulici rodinných domů, není divu, že je potřeba více lidí na provádění 
těchto činností. Proto byl navýšen počet pracovníků obce ze dvou na tři.

- Senioři

V období omezení jsme zavedli také služby pro seniory. Jsou to odvoz k lékaři, dovoz léků či nákupu 
a roznášku denního menu z restaurace. Toto, kromě roznášky jídel, bylo zcela bez zájmu ze strany 
občanů na rozdíl od jiných obcí, kde tyto služby také měli a senioři je tam využívali.

- Restaurace

Obecní restaurace po celou dobu omezení fungovala a funguje, stále se vařilo denní menu včetně 
specialit pro každý týden. V těchto těžkých dobách pro nájemce p. Skaličku jsme se ho jako obec 
snažili samozřejmě podpořit a pomoci mu. Ovšem ta hlavní pomoc přicházela z řad občanů-
zákazníků tím, že si jídlo kupovali.

Tímto děkujeme hlavně těm, kteří si chodili pro jídla pravidelně a přispěli tak k udržení provozu 
restaurace.

- Popla  t  ky

Jak asi víte, dojde ke zdražení poplatků za vývoz a likvidaci komunálního odpadu včetně zvýšení 
ceny stočného.

U odpadů bych se rád trochu více pozastavil a nastínil, jaká je situace. Kromě komunálního odpadu, 
za který platíme všichni, platí obec za odvoz odpadu tříděného neboli využitelného, tj. sklo, papír, 
plasty, rostlinné oleje a textil, dále za bio odpad a nebezpečný odpad.

U tříděného odpadu dostáváme sice nějaké peníze zpět, ale dá se říci, že se jedná o zlomek toho, co
obec vynakládá celkově na odpadové hospodářství.

U bio odpadu je snaha taková, že občané by měli co nejvíce likvidovat, respektive využívat bio odpad
sami a teprve potom ho budeme vyvážet za nemalé peníze pryč. Obcím byly před časem zdarma 
dodány kompostéry do každého domu, navýšení počtu nádob umístěných po obci se proto 
neuvažuje.

Zdražování ze strany poskytovatele služeb f. Respono přišlo po několika letech, kdy nedocházelo ke 
změnám cen, teprve až loni a hlavně nyní. Navýšení ceny pro občany je tedy nezbytně nutné!  
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Navýšení až o 110 Kč za rok, by se mohlo zdát dramatické i když je po vzoru některých obcí v okolí. 
Pokud si ale spočítáme, že jde o cca 9,- Kč měsíčně, tak veškeré polemiky ohledně tohoto zdražení 
jsou zcela zbytečné.

Dále je třeba zmínit, že obec spolufinancuje provoz sběrného dvora v Otnicích a platí za likvidace 
odpadů na kterémkoliv sběrném dvoru, kam občan Milešovic přiveze odpad. Pokud se nejedná o 
odpad z podnikatelské činnosti nebo velké stavební činnosti je to v pořádku. V opačném případě je 
jasné, že nelze hradit náklady na likvidaci takových odpadů z obecních peněz. Proto bych byl rád, 
aby se každý koho se to týká, nad tím zamyslel a tyto odpady likvidoval na vlastní náklady.

Například v letošním roce hovoříme o celkové částce za odpady pocházející z naší obce ve výši přes
700 tis. Kč.

Cena za stočné je stanovena na každý rok poskytovatelem dotace na kanalizaci tak, že kalkuluje 
s pokrytím nákladů na provoz čistírny odpadních vod a vytváření fondu oprav a obnovy pro kanalizaci
a související zařízení. Cena za stočné je stále držena na minimální úrovni! Samozřejmě také záleží 
na skutečných provozních nákladech, které navyšuje mimo jiné nekázeň některých občanů, kteří do 
kanalizace dávají, co tam nepatří. Mimochodem, provoz ČOV nás ročně stojí kolem 1 mil. Kč.

Na závěr tohoto tématu bych jen podotknul poznámku k vybírání poplatků za odpady a stočné. Jsou 
bohužel mezi námi takoví, kteří i přes neustálé upomínání nejsou schopní nebo ochotní zaplatit. Pro 
pracovníky obecního úřadu je to pak někdy nepříjemné až nedůstojné tyto platby opakovaně 
vymáhat. 

- Rozpočet a investice 2021

Jak jsem již naznačil, chystáme realizaci projektu revitalizace veřejného osvětlení v naší obci. 
Předpokládáme, že bude provedena výměna všech svítidel, některých stožárů nebo jejich repase a 
také doplnění zcela nových světel na různých místech v obci. Tady bych očekával další podněty od 
vás občanů, kde vidíte potřebu doplnění světel.

Dále připravujeme výstavbu nového dětského hřiště v horní části obce. Samozřejmě nemusím 
zdůrazňovat závislost realizace těchto projektů na přidělení dotací.

Jako další záměr je nutnost provedení rekonstrukce kanalizace a některých částí budovy OÚ, kde 
dochází k častým haváriím.

Z výše uvedeného vyplývá, že i přes restrikce v příjmech obcí z daní do jejich rozpočtů, které byly 
avizovány a my předpokládáme snížení ve výši až – 20%, budeme v příštím roce dále pokračovat 
v plánované výstavbě a investicích s max. využitím dotací. Možná, že za další rok to už třeba nebude
možné.

Samozřejmostí je i nadále naše priorita pro zaměstnávání místních řemeslníků a podnikatelů, pro 
tvorbu projektových dokumentací a podkladů na dotační programy vlastními silami, abychom ušetřili 
čas a hlavně finance.

Chtěl bych ještě zmínit jednu věc, abychom vzájemně na sebe a na své okolí brali ohled a nemuseli 
vytvářet další vyhlášky s omezeními a nařízeními, jako například ohledně sekání trávy o víkendech, 
venčení psů přímo uprostřed obce, splachování nepatřičných věcí a látek do kanalizace apod.

Na závěr mi dovolte popřát všem pevné zdraví, klidné a pohodové prožití vánočních svátků a vše 
dobré v novém roce 2021. 

Ing. Bohdan Tišer, starosta
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Knihovna

Dobrý den, ahoj, zdravím všechny z knihovny,
Byla jsem požádána, abych napsala něco o naší
malé milé knihovně. Nejdřív mě napadlo, že vám
napíšu kolik knížek se koupilo, kolik jich máme
z výměnného fondu a jaká byla návštěvnost. Ale
koho to vlastně zajímá? 
Bohužel, než jsem se stihla rozkoukat, je zase
zavřeno. Takže jediné, co můžu napsat je, že se
snažím pro vás pořídit a vybírat knížky zajímavé,
čtivé a hlavně ty, které se vám trefí 
do nálady a do vkusu. Pokouším se zajistit knížky na
přání, ale občas mi to nějakou chvíli zabere. A taky
se snažím rozšířit výběr dětských knížek. Moc mě
potom těší, když si děti chodí knížky půjčovat a ještě
víc mě těší, že je i čtou 
Prostě a jednoduše, budu moc ráda, když se přijdete
podívat, třeba spolu nějakou knížku vybereme nebo
aspoň prohodíme pár slov.
Krásné a pohodové Vánoce, do Nového roku 2021
hlavně zdraví a vykročení tou správnou nohou.
Simona Jochová 

 Základní škola a Mateřská škola Milešovice

Škola v době covidové

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 
se hezky odvíjelo, dokud nepřišla velká 
rána v podobě nutnosti zavření škol. 
Vzhledem k šířící se nákaze viru Covid-
19 byly školy uzavřeny a děti ve 
vzdělávání pokračovaly distančně, tj. 
v domácích podmínkách. Pro
žáky i pro učitele byla situace úplně 
nová. Museli jsme se všichni vpodstatě 
přes noc naučit hodně nového. Učitelé 
se museli naučit komunikovat na dálku, 
což bylo mnohdy velice náročné, a děti 
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se musely naučit být zodpovědné a
samostatné. 
Posledních 6 týdnů před hlavními prázdninami
chodily již děti do školy presenčně. Musela
však být dodržena přísná hygienická nařízení. 
Konec školního roku je určitě radostný čas
plný očekávání a nadšení z blížících se
prázdnin. Zároveň je ale i časem loučení se
čtvrťáky, kteří po prázdninách nastupují do
otnické školy. Letos jsme se rozloučili
s Maruškou, Vašíkem, Viktorem a Honzou.
Moc jim všichni přejeme, aby se jim na nové
škole dařilo skvěle.
První školní den školního roku 2020/2021
proběhl tradičně v slavnostním duchu. Nové
prvňáčky, kterých je letos osm, přišel osobně
přivítat pan starosta. Nováčci si ve škole brzy
zvykli a již nyní dobře čtou i počítají. 
Všichni jsme doufali, že se školy již zavírat
nebudou. Vzhledem k vážné epidemiologické
situaci však vláda v polovině října opět
rozhodla o uzavření škol. Troufám si říci, že to
nebyla situace milá pro nikoho. Učit na dálku
1. a 2. třídu osobně považuji za nadlidský
úkol. Vhledem k velkému osobnímu nasazení
dětí, rodičů, prarodičů, tetiček, a vůbec všech rodinných příslušníků, se podařilo ve 
vzdělávání dětí pokračovat v domácích podmínkách. Díky tomu si děti dokázaly osvojit
nové učivo velice dobře.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat  všem, kteří  se na domácí výuce podíleli.
Odvedli jste skvělou práci.

Jitka Hrnčířová

Mateřská škola

Nový školní rok jsme všichni nastoupili do MŠ s očekáváním, že již bude vše tak, jak
bývalo.
Pro děti jsme zajistili spoustu kulturních a zajímavých akcí na 1. pololetí.Bohužel jsme
stihli jen vystoupení herce p. Urbánka "Ekologický slabikář", které bylo pro děti velmi
zajímavé a poučné.
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8. 10. navštívil  naši  MŠ p. Hrouzek z MAP
Slavkov u Brna s programem " S robotem do
pohádky".  Nejstarší  děti  se  seznámily
prostřednictvím  pohádky  O  Koblížkovi  s
miniaturními  robotky,  kteří  dokáží  sledovat
čáru a reagovat na barvu. Každé z dětí měly
možnost  si  tuto  aktivitu  samostatně
vyzkoušet.Další akce byly zrušeny z důvodu
hygienických opatření  MŠMT a s nimy byly
uzavřeny  i  ZŠ,  SŠ  a  VŠ.  MŠ se  uzavření
netýkalo  a  tak  jsme  pokračovaly  v
každodenních  činnostech  a  vzdělávání
předškolních dětí dle ŠVP PV.
Po  rozvolnění  opatření  nás  koncem
listopadu  opět  navštívil  p.  Hrouzek  z  MAP
Slavkov  u  Brna  s  aktivitou  "  Hřebíčky  a
kladívka," určené opět pro starší děti. Děti si
ze  dřeva,  hřebíčků,  provázků  a  pomocí
kladívek vytvořily stromeček. 3. prosince napadl dlouho očekávaný sníh a tak si to děti řádně
užili. Škoda, že nevydržel déle !
I Mikulášská nadílka se musela obejít bez Mikuláše.Ten zanechal dětem nadílku v šatně a
také dopis, který jim přečetla paní učitelka.
V prosinci nás také každým rokem navštěvuje Ježíšek a pod stromečkem najdou děti spostu
dárků.Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. 12. a děti nastoupí do MŠ až v pondělí 4. 1.
Přejeme Všem krásné vánoce,  do nového roku hlavně hodně zdraví,  štěstí,  spokojenosti,
ohleduplnosti a trpělivosti !!!

Hana Burišková
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Spolky a sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Milešovic 

Mladí hasiči
V roce 2020 jsem toho bohužel moc
nestihli. V uzlové štafetě jsme objeli
poslední troje závody a to
Dražovice, Starý Lískovec a
Bosonohy. Umístění bylo
následující. V Dražovicích mladší
12. a 24. místo straší 14., 20. a 23.
místo. Starý Lískovec mladší 12. a
16. místo starší 10., 22. a 25. místo
jednotlivci dorost 12., 14., 18., 26. a
36. místo, družstva dorost 6., 12. a
17. místo. Bosonohy mladší 12. a
19.místo, starší 20. a 21. místo,
jednotlivci dorost 12., 13., 14. a 16.
míst, družstva dorost 10., 11. a 15.
místo. 
Dále jsme se 18.1. zúčastnili výroční
valné hromady, kde jsme uzavřeli rok 2019. 

V březnu,  kvůli  pandemii  Koronaviru,  si  náš
kroužek dal nenucenou pauzu. 
Tato  pauza  skončila  15.  května,  kdy  jsme
s menšími  úpravami  času  opět  rozjeli
hasičské tréninky. 
Bohužel už nás v sezoně 2019/2020 nečekaly
žádné závody, takže jsme s dětmi hráli různé
hry a soutěže. 
Na konec sezony jsme dětem uspořádali hru 
se šipkami kde je na konci cesty čekal táborák
a menší občerstvení. 
27.6. uspořádal náš sbor svěcení nové 
techniky (Volkswagen Transportéru a Tatry 
815) a rovněž nově vybudovanou garáž. Této 
slavnostní akce se zúčastnili i naši mladí 
hasiči. 
30.8. proběhly závody v Topolanech. Těchto 
závodů se zúčastnila jen 4 pozvaná družstva 
jako náhrada za zkrácenou sezonu. Závodilo 
se zde ve 3 disciplínách a to v požárním útoku
kde se mladší umístili na 3. místě straší na 4. 
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místě, ve štafetě 4x60m bylo umístění následující, mladší 3. místo a starší 1. místo. Poslední 
disciplína byla štafeta dvojic, zde  skončili mladší na 2. a starší na 3. místě. 
Novou sezonu jsme začali 4.9. a hned jsme se vrhli na trénování požárních útoků, neboť nás
druhý den čekaly noční závody v Pustiměři. 
Další závody nás čekaly 12.9. v Křižanovicích a to ve štafetě 4x60 a v požárním útoku. Ve
štafetě bylo umístění následující, mladší 9. místo, starší 3. a 10. místo a v požárním útoku
mladší 6. místo a starší 2. a 6. místo.
19.9. se ve Vyškově konal přebor jednotlivců a štafeta dvojic pod záštitou Ivo Bárka.

Mladší: Holky - Eliška Matulová             9. místo 
  Kluci  - Vojta Šindler   3. místo 

Starší: Holky - Aneta Jeřábková   2. místo 
  Anna Roubíková             4. místo 

                     Marie Roubíková           11. místo 
                     Kristýna špačková         21. místo 

Kluci - Ondra Postbiegl             8. místo 

Po těchto závodech jsme začali trénovat na okresní kolo branného závodu, které se mělo 
konat 17.10., ale bohužel tento závod byl kvůli pandemii odložen na neurčito a týden na to 
jsme museli ukončit hasič úplně. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem příznivcům mladých hasičů a také Starostovi a 
zastupitelům naší obce za finanční podporu. Za všechny naše mladé hasiče vám přejeme 
všechno nejlepší do nového roku. 

Jana  Floriánová, 

Jan Florián
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Hasičský záchranný sbor

10

A.31 CAS 8, jaro 2020, před odvozem do muzea Hasičského záchranného sboru
České republiky ve Zbirohu, vozidlo A.31 CAS 8 sloužilo sboru plných 27 let.

 Žehnání hasičské techniky a přístavby garáže 27. 6. 2020, dopravní automobil
VW TRANSPORTER.



TJ Sokol Milešovice
Fotbalový oddíl – tým dorostu

Sezóna 2019/2020

Podzimní část soutěže
nedopadla úplně podle našich
představ, proto se pilně
trénovalo, v rámci tréninků
jsme se zúčastnili zimních
sálových turnajů (Adamov,
Střelice). 
Letošní rok byl ale mimořádně
ovlivněn epidemií coronaviru.
Na únorové výroční schůzi
Sokola jsme ještě plánovali,
jak jarní sezónu zabezpečit,
co opravit, co bude potřeba
nakoupit, protože první zápas
se měl hrát již 5.4.2020.
Zahájili jsme tréninky, ale
šířící epidemie zastavila vše, včetně amatérských sportovních aktivit.
Přes  původní  optimismus  krátkého  trvání  se  nouzový  stav  protáhl  až  do  18.  května  a
fotbalový svaz rozhodl, že se jarní část soutěže již neodehraje a z hlediska umístění týmů
platí stav po podzimu. Náš tým tak skončil v této neúplné sezóně v okresním přeboru Brno
venkov na 8. místě.
Pro některé naše hráče tím skončilo období mládežnického fotbalu, a tak jsme si s kluky 
udělali alespoň rozlučku přátelským zápasem v Lovčičkách, pak poseděli u kabin na našem 
hřišti a uzavřeli tuto podivnou sezónu.

Sezóna 2020/2021

Během prázdnin jsme 
intenzivně řešili pokračování 
fotbalu v Milešovicích. Z týmu 
odešli Marek Vorel, Petr 
Špunar, Jan Kraus z Otnic a 
Marian Konečný z Lovčiček. 
Přišli Jan a Luboš Vikturnovi, 
Adam Jelínek a Petr Zigal 
z Otnic. Milešovské jádro 
zůstalo.
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vybavení, nové míče. Trenérem zůstal Robert Pšenák, částečně Jan Gargoš, který začal opět
s fotbalem v Lovčičkách, a do trénování se zapojil Lukáš Kraut.

Kabiny  se  vybavily  anticovidem,  hráči  museli  mít  prohlášení  o covidové  bezinfekčnosti  a
mohlo se začít hrát.

Soutěž se rozběhla od konce srpna v rychlém tempu s vloženými zápasy i během týdne.
Druhá covidová vlna nakonec vše zastavila. Naposledy jsme hráli 10.10. v Bílovicích, bez 
diváků (museli stát za plotem) a podzimní část se již nedohrála (chybí nám 3 zápasy).
V tabulce jsme zatím na 9. místě. Kluci sice nastříleli gólů téměř jak páté Troubsko, ale 
bohužel jsme o něco více golů dostali. Škoda slušně rozehraných zápasů s prohrou o 1 gól.

Doufáme, že se jaro více povede.
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Sběr šrotu
V květnu  jsme organizovali  sběr  železného  šrotu.  Děkujeme všem,  kteří  šrot  k odvezení
připravili a všem, kteří pomohli svážet a nakládat. 
Šrotu byla pěkná hromada, museli jsme přiobjednat ještě jeden kontejner a i ten byl nakonec
vrchovatý. 

Stanislav Postbiegel

Cvičení s dětmi
Již druhým rokem pod TJ Sokol Milešovice funguje oddíl cvičení s dětmi. Cvičení je určeno
pro dívky i chlapce ve věku 6-12 let. Scházíme se 1x týdně a to v úterý v 17:00 h ve školní
tělocvičně popřípadě v sále OÚ. V současné době je registrováno 10 dětí. V rámci rozcvičky
si děti  protáhnou celé tělo, poté se učí a zdokonalují v gymnastických prvcích na různých
cvičebních  nářadích  a  na  závěr  si  zahrají  oblíbené  hry.  Učí  se  tak  celkové  pohybové
všestrannosti, např. fyzické kondici, protažení těla či mobilitě. I když nám letos okolnosti  k
setkávání nepřály, přesto jsme se letos několikrát setkali a věřím, že se s dětmi opět brzy
uvidíme a dáme si opět do těla.
Pro naše cvičení se nám s výborem Sokola podařilo nakoupit nové vybavení, např. žíněnky,
airtrack, balanční podložky a pomůcky k společným hrám. Zatím jsme je ale neměli možnost
vyzkoušet.
Jakmile nám to protiepidemická opatření dovolí, těším se, až se opět s dětmi sejdeme. Rádi
přivítáme v našem cvičení i nové děti.      
Přeji všem veselé vánoce a šťastný nový rok.                                                        Klára Jeřábková 
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Milešováček

Již začátkem roku jsme se začali
pilně připravovat na jaro. 2.
pololetí školního roku 2019/2020
vypadalo slibně. V Milešovicích
velikonoční vyrábění s
vynášením Moreny, květnové
hody, v Kobeřicích již pro nás
tradiční Velikonoční jarmark a v
červnu plánovaný sjezd rodáků,
kdy jsme přislíbili pomoc našich
děvčat s tancem Moravská
beseda. Pro letošek jsme si zvolili
téma o chlebě. S dětmi jsme se
do nacvičování pustili s chutí,
nechyběly ani vařečky na
míchání těsta :-).Učili jsme se
nové básničky a písničky na téma
chleba a vše co s ním souvisí,
děti formou tohoto vystoupení poznávaly tajemství přípravy i samotného pečení Božího daru. 
Nejvíce se těšily, až na závěr ochutnají pravý domací chléb. Ale to až 
na vystoupení. Nezaháleli jsme ani s Moravskou besedou. Starší děvčata si ji pamatovaly z 
minulých let a tak jen pilovaly kroky a pomáhaly mladším dívkám, které se s tímto tancem 
setkaly poprvé. 
A najednou .... přišel březen, měsíc ve kterém se vše obrátilo vzhůru nohama. Stoupající 

případy nového onemocnění koronaviru
nás naplno uzemnily. Spousta omezení
a zákazů se dotkla i našeho souboru. 
Najednou jako by se všechno zastavilo.
Škola, kroužky, zábava. Bylo nám 
jasné, že jarní vystoupení se 
neuskuteční. Poslední pro nás normální
zkouška byla 11. března, to jsme se 
ještě sešli, ale už v nejistotě co bude 
dál. Letošní vynášení Moreny bylo jen 
symbolické - vedoucí Jana s dcerou 
Eliškou vynesly na smrtnou neděli 
Morenku na obvyklé místo ke kanálu. 
Samozřejmě nechybělo ani vajíčky 
nazdobené létéčko.
Během přísných omezení jsme všichni
trpělivě  čekali  až  přijde  rozvolnění  a
budeme  se  moct  opět  sejít.  Dočkali
jsme  se  po  necelých  3  měsících.  Po
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delší odmlce jsme se sešli koncem května. Zkoušky byly dobrovolné, spíše formou her, za
splnění přísných hygienických opatření. Nazdobili jsme si roušky, malovali křídami folklorní
ornamenty na zem a vyšli jsme si i na delší procházku.
Přišlo léto, prázdniny a doba dovolených, a tak jsme se opět na chvíli rozloučili. Tentokrát ale
ne na dlouho. Dostali jsme lákavou nabídku na vystoupení do nedalekých Hrušek, kde se 28.
října 2020 mělo uskutečnit Vyhlášení cykloakce Ždánický les a politaví, které letos slaví 25.
výročí. Vzhledem k tomu, že jsme celé jaro nedobrovolně zaháleli, tak jsme s nacvičováním
začali již koncem prázdnin, kdy proběhl i nábor nových dětí. Nově se k nám přidala 4 šikovná
děvčata. Scházeli jsme se pravidelně 2x týdně, abychom se na toto vystoupení připavili co
nejlépe.
Zůstali jsme u pásma o chlebě, které jsme se začali učit již začátkem tohoto roku. Oprášili
jsme již naučené, přidali nové písničky a tanečky, nachystali kroje a těšili se na vystoupení.
Ve středu 23. září 2020 proběhla poslední zkouška - generálka, při které jsme doladili detaily.

Vše vypadalo slibně, ale počasí a
koronavirová  situace  nám
opět nepřála. Protože  akce  v
Hruškám  se  měla  konat  venku,
byla  pár  dní  před  očekávaným
vystoupením zrušena.
Dost nás to mrzelo i když jsme to
plně  chápali.  Přesto  jsme  se
našeho  vystoupení  nechtěli  vzdát
a tak jsme se v tento den sešli  s
dětmi a jejich rodinnými příslušníky
v sále OÚ. Děti si po dlouhé době
oblékly  kroj  a  předvedly  své  tolik
očekávané  pásmo  "Pečeme
chleba, aneb když mají děti hlad".
Celé  vystoupení  trvalo  sice
necelou  čtvrt  hodinku,  ale  kdo
chtěl  mohl s námi zůstat  a naučit
se  plést  copánky  rozmarýnky  a
podívat  se,  jak  se  obléká  dívčí
kyjovský  kroj.  Děti  si  tímto
vystoupení  splnily  dlouho
očekávaný  sen,  ochutnat  v  rámci
vystoupení  domácí  čerstvě
upečený chléb.  A že byl  -  moooc
dobrý.

Ještě  ve  středu  po  tomto
příjemném setkání jsme se s dětmi
sešli, v  tomto  roce  už  ale
naposled. Namalovali jsme si opět
křídou pár obrázků, tentokrát nejen
folklorních. Kromě kytiček to byly i
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postavičky lidí,  zvířátka  i  jahůdka.  Poté  jsme se opět  uchýlili  do  "domácí  izolace"  a  nyní
čekáme co bude dál. Přesto jsme rádi za každé setkání, zkoušku či toto jediné vystoupení,
které jsme mohli v letošním "koronavirovém" roce uskutečnit.

Děkujeme  všem  dětem  za  jejich  snahu  a  píli  při  nacvičování  i  vystoupení,  rodičům  za
přípravu krojů a podporu dětí, Obecnímu úřadu za podporu a pronájem sálu a také všem
našim  příznivcům.  Zvláštní  poděkování  patří  naší  člence  Anetce  Rodrové  za  houslový
doprovod při vystoupení a mamince Evě Markové za výborný domací chléb.

Přejeme vám šťastné a veselé Vánoce a hodně pohody, zdraví a společné lásky do nového
roku.

   vedoucí DFS Milešováček 

Křížem krážem

Jarní rouškový úklid

Jako každé brzké jaro i letos byl plánován JARNÍ ÚKLID PŘÍKOPŮ, bohužel díky známým
skutečnostem,  byl  hromadný  jarní  úklid  příkopů  zrušen.  Přeci  jen  to  ale  mnohým z  nás
(rozuměj  těm co  chodí  „rádi“  sbírat  odpadky  po  druhých  )  nedalo  a  pustili  se  do  sběru
odpadků na vlastní pěst, s blízkou rodinou a v rouškách. A tak jsme odpadků zbavily příkopy i
jiná místa v okolí naší obce. Jen škoda, že ta čistá místa bez těch odpadků nevydrží delší čas
a ještě lépe napořád. Na jaro 2021 určitě nějaký úklid naplánujeme a o termínu budeme včas
informovat.                                                                                                                 Magda Veselá

Ze statistiky obce

Stav roku 2020 ke dni 25.11. 2020.
Počet  obyvatel  691,  narodilo se 5 dětí,  přistěhovalo se 18  a  odstěhovalo se 15  obyvatel.
Zemřelo 6 spoluobčanů. 
Pro zajímavost ještě věkové rozložení obyvatelstva naší obce:
 0  -   6 let......41
 7  - 15 let......74
16 - 25 let......87
26 - 64 let......360
65+................120
Letos i dříve přistěhované, rádi přivítáme na všech akcích pořádaných v naší obci.

Magda Veselá
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 Silvestrovský výšlap

Poslední den loňského roku jsme se již po několikáté sešli na silvestrovském výšlapu. 
Sešla se asi padesátka účastníků. Po polních cestách kolem zahrad a vinohradů jsme obešli
celou obec.
Nad obcí, na poli mezi vrchním koncem a Svatou, na Obravě, děti s pomocí rodičů vypustily
lampiony štěstí s přáním do nového roku a sledovaly je, dokud jim nezmizely z dohledu.
Zastávky  po cestě,  při  kterých  jsme čekali  na  opozdilce,  občas  připomínaly  potulný  košt
domácích pálenek všech druhů a chutí. Zavzpomínali jsme, jak to kde v minulosti vypadalo,
kde jsme se jako děti potulovali a kam jsme si chodili hrát.
Výšlap jsme ukončili na zahrádce místní restaurace, kde hostinský Vašek Skalička přichystal
teplé nápoje a něco do hladového žaludku.
Pokud to počasí a další okolnosti letos dovolí, přijďte se sami přesvědčit, jak to chodí.

Jiří Daněk

1. milešovická traktoriáda

Poslední víkend v září, uspořádal Luděk Šidla s pomocí rodiny a kamarádů 1. milešovickou
traktoriádu. I když byla akce pořádaná v docela nejistém období, zúčastnilo se nakonec dost
zvědavců.
Bylo připraveno posezení, občerstvení, možnost zakoupit si triko s motivem traktoriády.
Mohli jsme si také vyslechnout zajímavé komentáře a představení jednotlivých strojů, něco
z historie hlavně traktorů Zetor, došlo i k předvedení jízdy do vrchu (meze) jedním pekelným
strojem.
Přijelo dvanáct  traktorů  a fréz,  od desítek let  starých,  prvních sériově vyráběných Z25A i
Z25K až po úplně nejmodernější traktor Zetor 170HD Crystal.
Pozvání  přijal  i  farář  p.  Buchta,  který  všechny stroje  posvětil,  aby  všem dobře sloužily  a
ulehčovaly práci. 
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Na závěr akce byly rozděleny cenné poháry v následujících kategoriích -  nejhezčí  traktor,
nejhezčí traktorista, nejhezčí traktoristka, nejlepší podomácku postavený traktor .. 
Škoda  jen,  že  se  nezúčastnilo  víc  domácích  majitelů  různých  strojů.  Snad  budou  mít
příležitost, pokud se akce bude příští rok opakovat.

Jiří Daněk , úpravy Luděk Šidla

Anenské hody 2020

S přípravami na letošní Annenské hody, které se uskutečnily
24.7-26.7. 2020, jsme začali začátkem června.Kvůli vládním
opatřením jsme nevěděli do poslední chvíle, jestli se vůbec
hody uskuteční. I přesto jsme ale nezaháleli a s přípravami
jsme začali v plném nasazení. Začátkem června jsme se sešli
v hojném počtu 13 páru. I přes těžší organizační problémy
jsme se nakonec shodli na spoustě nových věcí, jako byli
například skleničky s hodovým motivem a už tradiční
stárkovská trička. Spoustu věcí jsme zařídili i přes to, že jsme
nevěděli zda hody budou, bylo to velká nejistota.
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Začátkem července jsme se začali radovat
v uskutečnění letošních hodů. Doufali jsme
v pěkné počasí, které bylo do poslední chvíle
nejasné, kvůli vládním opatřením bylo ve
vnitřních prostorách povoleno pouze 500 osob.
Naštěstí nám počasí přálo. Dva týdny před
hody se v Milešovicích uskutečnila i Pytlácká
noc, a toho jsme využili jako hodovou přípravu
a připravili jsme si pro myslivce malé půlnoční
překvapení, které mělo úspěch.
Finální hodové přípravy odstartovaly ve čtvrtek,
kdy naše stárky odjeli pro kroje a stárci odjeli
pro májky a pro víno, které jsme letos brali z jiných zdrojů - z Dambořic a z Heršpic. Se 
změnou jsme byli příjemně překvapeni. Večer jsme dokončovali vázání rozmarýnů a přípravy 
areálu pro uskutečnění hodů.
V pátek  24.7.2020  ráno  odjeli  stárci  a  chlapi  z dědiny  pro  máju  do lesa.  Stárky  chystaly
krepáky na májový věnec a chystaly si věnečky před dům. Protože nás počasí překvapilo a
před  stavěním  máje  začalo  poprchávat,  museli  jsme  rychle  zakrýt  výzdobu,  aby  nám
nezmokla. Začátek stavění máje se proto protáhlo. Jakmile mája stála, stárci uhlídali máju až
do druhého dne za zpěvu hodových písní.
V sobotu v 9h ráno byli stárci nastoupeni před OÚ, aby svým stárkám zatloukli věneček před
dům za pomoci  povozu  s koňmi  ze statku.  Stárci  se  poté  šli  převléct  do kroje a  šli  zvát
občany Milešovic na večerní hodovou zábavu.
Sobotní hodová zábava odstartovala ve 20 hodin s kapelou Impuls Blučina. Stárci si připravili
rozmarýnkové sólo a poté půlnoční překvapení. I přes nepříznivou situaci přišlo na letošní
sobotní zábavu rekordní počet návštěvníku. 

V neděli se stárci sešli ve 14h u OÚ a tím zarojovaný průvod obcí. Po průvodu následoval
nástup stárku za OÚ. Po večeři se stárci sešli u hlavní stárky a vyrazili na nedělní krojovanou
zábavu. Celým dnem doprovázela stárky dechová kapela Hovorané. Stárci o půlnoci předali
své hodové právo a tím zakončili letošní anenské hody. 
Jsme rádi, že se tyhle hody mohly uskutečnit i za takových podmínek a tímto bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se podíleli na letošních Anenských hodech, především OÚ Milešovice,
TJ  Sokol  Milešovice.  Dále  Radkovi  Sloupovi  za  krásné  fotografie,  Luďovi  Šidlovi  za
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poskytnutí koní s povozem, Bohdaně Němcové za ušití košíčků na hodové skleničky a všem
rodičům stárků za pomoc a trpělivost. 
Úspěšný hodový víkend jsme zakončili posezením s TJ Sokol Milešovice na fotbalovém hřišti.
Budeme rádi, když nám situace dovolí se sejít v hojném počtu i příští rok. Budeme se na Vás
všechny těšit.

Klára Jeřábková a Simona Němcová

Tříkrálová sbírka

Možná letos nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do
roku 2021 chtějí  koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením.
Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se
tři králové pilně připravují na koledu s rouškami i koledu virtuální.
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. Jen se ještě neví, v jaké podobě.
I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání 
koledníků s dárci tváří v tvář. Jak na to Charita zareaguje?

Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten optimistický počítá s uvolněním všech restrikcí a 
klasickou tříkrálovou koledou v období od 1. do 14. ledna 2021. Realističtěji se však 
v současné chvíli jeví koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení. Charity 
na všech úrovních jsou v kontaktu s příslušnými hygienickými stanicemi, aby byly 
stoprocentně připravené
neriskovat zdraví svých 
přispěvatelů a dobrovolníků. A
pochopitelně zaměstnanců,
protože do sbírky se velmi často
jako dobrovolníci zapojují i
pracovníci Charit z terénu, kteří za
sebou budou mít náročné měsíce
a jejichž pomoc bude i nadále
nepostradatelná. Organizátoři
sbírky se však musí brát v potaz
také hrozící nepříznivou situaci:

„Jen velmi neradi bychom
koledovali pouze virtuálně,
protože osobní setkávání je
jedním z pilířů sbírky. Přesto se i
na tuto variantu pilně chystáme,“
říká hlavní koordinátorka Gabriela
Víšová. Sbírka se podle ní
intenzivně připravuje na vpád do
virtuálního prostoru a své věrné
příznivce se pokusí oslovit on-line.
Nechce přitom připravit dárce o
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zážitek z koledy, ani požehnání, které koledníci do domů přinášejí. „Snažíme se využít 
všechny možnosti, které nám on-line prostor nabízí,“ dodává Gabriela Víšová.

Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno společné – ani tentokrát se neobejdou 
bez armády dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto sbírky totiž zůstávají stejné 
– hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Pracovníci Charity mají s 
dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenosti ze sociálních i zdravotních služeb, a 
proto věří, že se jim povede je dodržet i při koledování. „Úplný zákaz koledování by nás velmi
mrzel,“ zní z Charit. Vás však mrzet nemusí. Radostnou zvěst roznesou Tři králové po České
republice děj se co děj!

Převzato z www.trikralovasbirka.cz 

Pyžamová párty

Začíná  se  stávat  tradicí,  že  si  na  přelomu  ledna  a  února  zatančíme  tak  trochu  jinak  -
v převleku.  Letos se večerní  róbou většiny účastníků stala pyžama nejrůznějších barev a
střihů. Měli jsme možnost vidět pyžama ve stylu huňatých zajíčků, klasická dvojdílná pyžama,
trenýrky  vkusně  doplněné  župánkem,  pánské  noční  košile  a  samozřejmě  dámské  noční
košilky neřku-li přímo negližé… Někomu nechyběl ani přítel do postele – huňatý plyšák. Na
úvod jsme zatančily pro pobavení příchozích vystoupení na motivy Večerníčku. Při  hudbě
z reproduktorů DJ Jarka se opravdu nikomu nepodařilo usnout a tak jsme se protančili až
k nočnímu vystoupení nás děvčat z KK – při kterém jsme na sebe vzaly podobu šmoulů a
střihly si šmoulí taneček  😊 Nechyběla ani pěkná tombola, jejíž hlavní cena – automatický
kávovar - skončila na tom nejlepším místě – v rukou našeho hostinského Václava. A proto si
výbornou kávu může nyní vychutnat každý, kdo do místní hospůdky zamíří! 
A co si oblékneme na příští akci? - Vaše tipy uvítáme přes messenger nebo facebook. 

Tereza Gregorová
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Letní noc
S  odcházejícím létem jsme se letos v Milešovicích rozloučili Letní nocí. 

V sobotu 12.9. bylo počasí příznivé, a tak se večer v areálu za obecním úřadem sešlo docela 
dost návštěvníků. K tanci hrál DJ Jarek, který brzy rozpohyboval celý parket. Ženy předvedly 
své vystoupení na píseň „Sofia“ a přidalo se k nim i pár odvážlivců. Noc byla pohodová, 
nálada veselá, a tak se tančilo až do pozdních hodin.

                                                       Monika Postbiegelová

Dětský maškarní ples

Dětský maškarní ples se nám letos vydařil. Přišla spousta pohádkových a filmových postav. 
Každý z malých návštěvníků si domů pro potěšení odnesl malý dáreček. Dovádění a soutěží 
se ujali Šmoulové z vesničky taťky Šmouly. Za věcné i finanční dary děkujeme kulturní komisi
a dobrovolným sponzorům. Poděkování patří i Luďkovi Šidlovi, který všechny hudebně 
provedl celým odpolednem.

Marta Bartalosová
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Noc pod hvězdami

Rozloučení  s  letními prázdninami  jsme naplánovali  na  sobotu  29.  srpna.  Akce pro
malé i velké spojená s opékáním špekáčků, pro zájemce spaní pod širákem. 
Meteorologové  předpovídali  vydatné  deště  a  bouřky,  my  však  do  poslední  chvíle
doufali,  že  akci  uskutečníme.  Podařilo  se!  Táborák  byl.  Špekáčky  jsme  opekli.
Zazpívali pár písniček v doprovodu kytary. Děti přišel potěšit klaun. Děti dováděly až
do tmy. Užili si to malí i velcí.
Vše bylo připravené na možnost přespání (včetně postaveného párty stanu). Nakonec
jsme se rozhodli, že deštivou noc přečkáme každý ve svých domovech, pěkně v teple
a  v suchu.  Akci  jsme  tak  s prvními  kapkami  deště,  hlásající  přicházející  bouřku,
ukončili.
Pevně věříme, že příští rok už nám počasí dovolí akci uskutečnit i se spaním. 

Lucie Peričková

„Babinec“
Dne 18.  ledna 2020 se v 17 hodin otevřely  dveře do sálu OÚ, kde se mohly sejít
všechny milešovické ženy, aby si spolu popovídaly, zavzpomínaly, poradily se nebo
jen  tak  strávily  příjemné  okamžiky  ve  společnosti.  Účast  sice  nebyla  příliš  hojná,
nicméně se přišlo  pobavit  celkem 22 žen v různých věkových kategoriích  a každá
z nich přinesla i něco na chuť. Hned v úvodu přišel i pan starosta a popřál nám všem
příjemnou a ničím nerušenou zábavu. Společně jsme si užívali nejen dobrou pohodu,
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ale  také  jsme  se  dozvěděli
něco  z historie  naší  obce,  o
starých  zvycích  a  tradicích,
kdo  peče  jaké  cukroví  na
Vánoce.  Takto  společně
strávené  chvíle  s přáteli
dokážou  vykouzlit  úsměv  na
tváři a nechají zapomenout na
běžné  starosti  všedních  dnů.
Věřím, že na dalším setkání se
k nám přidají  i  ostatní  ženy  a
přijdou  s  námi  společně
posedět.

Iveta Polanská

Z  okolí Milešovic – Výletní kvíz s přáním
Obec Milešovice má pestré okolí. Zvlněná krajina, blízkost Ždánického lesa i Slavkovského bojiště,
síť polních a lesních cest, nádherné pohledy do krajiny,  malebná zákoutí i  drobné zajímavosti na
cestách. To vše láká k výletům pěšky či na kole. 

Výletní  kvíz  nabízí  fotky z míst,  u  kterých  jste  se  na  svých  cestách možná také  zastavili.
Všechna místa jsou od Milešovic vzdálena do 20 km. U každé fotky je  otázka a místo na
odpověď, ve které je jedno písmeno zvýrazněné. Zvýrazněná písmena vám dají tajenku.
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Foto 3 Foto 4

Na  někdejší  obchodní  stezce  Těšance,  v
blízkosti  vrcholu  Písečná  najdeme  repliku
císařského  kamene  s nápisem  „F.J.I.  1848-
1898“.  Připomíná  50.  výročí  vlády  jednoho
panovníka. Kterého? Napište jeho první jméno.

Novodobá kaple Panny Marie stojí na návrší
nad  rybníkem  a  vinicemi,  nedaleko  obce,
jejíž název hledáme. V obci je známá barokní
kovárna  a  odehrává  se  tu  děj  dramatu
Maryša. Jak se obec jmenuje?

Foto 5 Foto 6

U polní cesty do Otnic je nevelká loučka „U Tří
kamenů“. Dříve se tu scházely hranice panství
označené hraničníky. Dnes se na tomto místě
stýkají  katastry  tří  obcí.  Jedná  se  o  Otnice,
Těšany a … doplňte. 

Vydáme-li se z Milešovic směrem na Kobeřice,
u rybníka Urbanec narazíme po levé straně na
výrazný hřbet. Jak se tento částečně zalesněný
kopec dosahující výšky 283 m n. m. Jmenuje? 

TAJENKA:
Do nového roku přejeme všem hodně

Monika Postbiegelová
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5 TIPŮ, JAK V ZIMĚ PEČOVAT O SEBE A SVOU ENERGII

Nastal čas, kdy je brzy tma, méně sluníčka, jsme zabalení do vícero vrstev oblečení.
Přirozeně trávíme venku méně času. K těmto pro toto období typickým skutečnostem
se přidává pro mnoho lidí i „strašák“ jménem COVID. To vše mnohonásobně zvyšuje
nároky na naši energii. O to důležitější je naslouchat svému tělu a pečovat o sebe a
svou energii.
Zde je pár tipů, jak na to.

1 Pěstujte si dobrozvyky – hlavně po ránu

Správné návyky dělají den lepší a přispívají ke spokojenějšímu životu. I když nemáme
ráno náladu něco udělat, správný návyk nás povzbudí a rozproudí pozitivní energii.
Ranní protažení, procházka, oblíbená písnička, nebo zdravé jídlo nám dodá energii na
celý den. 
Denně se snažte  udělat  něco pro  sebe.  I  maličkosti,  které vám udělají  radost.  Je
důležité se na něco každý den těšit. Pokud se rozhodnete do svého života včlenit nový
návyk (nebo se budete chtít nějakého zbavit), myslete na to, že cítit na začátku určité
nepohodlí, je normální. Když vytrváte alespoň 3 – 4 týdny, stane se návyk součástí
vašeho dne. Pokud jednou vynecháte, začne vám i chybět.

2 Ve zdravém těle, zdravý duch

Tyršovo heslo „ve zdravém těle, zdravý duch“ je stále platné. V dnešní době je ještě
významnější. Je vhodné do svého života zařadit takový pohyb, který nás baví. Alespoň
30 minut chůze denně nám pomáhá udržet si pevné zdraví. Všichni víme, že pobyt
venku a pohyb přirozeně posiluje naši imunitu, přirozený boj proti nemocem. Málo se
ví, že pohyb posiluje i imunitu psychickou. Díky pohybu lépe zvládáme zátěž, náročné
životní  situace  a  nové  výzvy,  které  nám  život  přináší.  Pomáhá  nám  zastavovat
negativní  myšlenky,  které  nám  mnohdy  naskakují  automaticky  a  my  z nich  dále
rozvíjíme negativní  scénáře.  Když se při  tom přistihneme,  měli  bychom mít  vlastní
„stopku“, která nás převede na jiný způsob myšlení. Takové, které nám nebude brát
vnitřní energii, ale naopak nás povzbudí.

3 Ukliďte kolem sebe i v sobě

Úklid  je  nutným  krokem  k vytvoření  příjemného  prostředí  kolem  nás.  Samotným
úklidem věcí kolem sebe si uspořádáme své myšlenky i pocity. Uklizené prostory nám
umožní lépe relaxovat. Být více v pohodě a mít chuť se pustit do něčeho nového v
plné síle. 
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Při této příležitosti možná na půdě objevíte staré vzpomínky. Dlouhé zimní večery jsou
ideálním časem připomenout sobě i svým blízkým, co všechno jsme v minulosti zažili a
co nám to do života přineslo.

4 Napište si seznam svých úspěchů

Napište si  seznam, do kterého zahrňte  vše,  co se vám v uplynulém roce povedlo.
Můžete začít formulí, jsem hrdá (hrdý) na to, že jsem… V klidu si popřemýšlejte, co se
vám podařilo, co nového jste zkusili, zažili,  jaká nová poznání máte za sebou, jaké
překážky jste zdolali. Sebeuznání a schopnost ocenit sebe je velkým darem pro život.
Přidat  můžete  i  seznam  toho,  co  byste  chtěli  začít  dělat,  zkusit  a  dosáhnout
v následujícím roce. Tento seznam začnete úvodní větou – v roce 2021 se mi podaří…

5 Nechte se vést svým vnitřním hlasem

Náš vnitřní hlas je nejlepším rádcem pro všechny situace, kdy nevíme, kudy dál. Ptejte
se sami sebe, co můžete v tuto chvíli udělat, abyste se cítil (cítila) o něco lépe? Třeba
zjistíte, že potřebujete zavolat svým blízkým, změnit na chvíli  prostředí, nebo si jen
sednout a dovolit si bez výčitek vědomě odpočívat a spát. V zimním čase potřebujeme
být  v úsporném režimu mnohem víc.  Zpomalit  a  být  více  času v kontaktu  sami se
sebou.  Přemýšlíte,  jak  toho  docílit?  Vypněte  na  chvíli  televizi,  zahoďte  noviny.
Vnímejte  jen  sami  sebe,  svou  vlastní  přítomnost.  Naslouchejte  svému  tělu,  svým
potřebám a emocím. A pokud zjistíte, že jsou věci, které nemůžete sami změnit, nemá
smysl se jimi dále trápit.

Přejeme vám vše dobré! Ať ve vašich všedních i nevšedních dnech převládá
vnitřní klid, pohoda a radost ze života! 

Lucie Peričková

Myslivci Milešovice

Myslivecký spolek Hubert Otnice má pronajatou honitbu od Honebního společenstva Otnice 
na dobu 10let (Honební společenstvo je sdružení vlastníků půdy). Myslivecký spolek je 
složen z obcí Lovčičky, Milešovice a Otnice.
V Milešovicích je celkem 5 řádných členů (Tomáš Kunderka, Jan Gargoš, Leoš Bednařík, 
Miroslav Petlák a nejstarší člen Vojtěch Laštůvka – 75let), dále jsou tam 2 čekatelé – Vladimír
Hudeček ml. a Petr Tůma, kteří čekají, až se uvolní místo. Tomáš Kunderka je za obec 
Milešovice členem výboru mysliveckého spolku. Je znát, že myslivost díky panu Kunderkovi 
v obci Milešovice stoupla. Pan Kunderka je i majitelem jediného lovecky upotřebitelného psa, 
Musterlandského ohaře.
Myslivecký spolek pořádal o prázdninách v roce 2019 a 2020 v Milešovicích za hospodou 
Pytláckou noc.
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Myslivci z Milešovic každým
rokem osévají políčka pro zvěř.
Obec Milešovice podporuje
zkvalitnění podmínek pro zvěř a
každoročně dostává spolek od
obce finanční podporu na tuto
činnost.
V letním období jsou pořádány
brigády na těchto políčkách. 
Po  revíru  jsou  rozmístěny
myslivecká  zařízení  (krmelce,
slaniska,  napáječky  na  vodu  a
posedy.
Od října do dubna začíná zimní
přikrmování zvěře našimi členy.
Každým  rokem  je  v každé  obci
uspořádán  1  společný  hon  na
drobnou  zvěř.  V roce  2019  byl
v obci Milešovice uspořádán 16.11.2019 hon, kde se ulovilo celkem: 24 ks zajíc, 28 ks bažant
kohout a 1 ks bažantí slepice. Po honě je vždy v hospodě U Václava uspořádáno posezení
pro účastníky honu tzv.  „Poslední leč“,  kde je potřeba probrat  myslivecké zážitky z honu.
V Milešovicích máme vždy připravenou vynikající večeři „Se šípkovou“. 
Ostatní  druhy  zvěře  (srnčí  jelenní,  zvěř  černá  –  divočák)se  loví  individuálně  dle  státem
nařízené doby lovu.
V letošním roce je naplánovaný Štěpánský hon na 26.12.2020, ale zřejmě díky koronavirové
situaci  a  nařízení  vlády  nebude  Poslední  leč  v hospodě  umožněna☹.  (Co  se  na  honu
v letošním roce uloví, tak počty dodáme).

Myslivosti zdar  Pavel Muric
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Jak je to s odpady
Snad každý z nás řešil nerudovský problém, kam s tou či onou věcí. Jestliže koupím
novou  televizi , stará musí z domu……..
Pro  tyto    podobné   případy  existuje  jednoduché  řešení  jak  se  zbavit  všeho
nepotřebného.
V Otnicích dobře funguje sběrný dvůr odpadů. Tam  většinu   nepotřebných věcí berou
zcela  bez poplatků a zde je možné uložit veškerý odpad včetně nebezpečného. Je
třeba si ale uvědomit, že za uložení některých druhů odpadů naše obec platí. Také
podnikatelé  by  si  měli  uvědomit,  že  tím  když  svůj  odpad,  který  jim  vznikne
z podnikatelské činnosti  likvidují  na náklady obce, zatěžují  svým jednáním rozpočet
obce.
Prosíme občany, aby se snažili i oni udržovat pořádek v obci tím, že nebudou házet
odpady na místa, která k tomu nejsou určená. 
Ještě se chci zmínit o naší nově zbudované čističce odpadních vod.
Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje  velké problémy s vodou a jejím vlivem na
prostředí a život kolem nás. S její ochranou by měl  každý z nás začít především sám
u sebe. Je to velmi jednoduché, jen je třeba se trochu nad svým jednáním zamyslet.
Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností .  Kanalizace
je určena k odvádění odpadních vod  - tj. vody mírně znečištěné během běžné denní
hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí  nádobí. Co do kanalizace patří a co ne
určuje   kanalizační  řád  a  schopnost  čistírny  odpadních  vod  vodu  vyčistit  a  plnit
předepsané limity při vypouštění vyčištěných odpadních vod do toků.
Do kanalizační sítě nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme k blahodárnému životu
potkanů, zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami  na které se váží zejména
tuky,  což může mít  za následek snížení  průtočnosti   kanalizačních přípojek až do
úrovně plné neprůtočnosti. Co taková skutečnost může v domácnosti napáchat je snad
každému zcela zřejmé.
Do kanalizace nepatří  ani  žádné hygienické potřeby,   jako například dětské pleny,
vlhčené  ubrousky,  dámské  hygienické potřeby,  vatové  tyčinky  a  jiné  čistící  textilní
materiály. Plastové části  těchto potřeb ve vodě nepodléhají   rozkladu  na rozdíl od
toaletního  papíru   a  dokáží  zanést,  případně  zcela  zničit  čerpadla  v čistící  stanici
odpadních  vod.  V případě  ,že  přece  jen  takový  materiál  projde  celým  procesem
v čistírně  odpadních  vod,  skončí  bez  jakéhokoli  úbytku  v odpadu,  produkovaném
čistírnou odpadních vod a je třeba jej na náklady nás všech také jako součást odpadu
zlikvidovat.
Provoz  čistírny  odpadních  vod  může  výrazně  zkomplikovat  řada  chemických  a
nebezpečných látek které mají výrazný vliv na biologické procesy čištění odpadních
vod. Jedná se o ropné látky, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek
může  zcela  zlikvidovat  bakterie,  které  v čističce  odstraňují  biologicky  odbouratelné
látky. Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě
rozhodně neprospívá. 
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Jestliže do kanalizace vylijeme něco co tam nepatří, tak s velkou pravděpodobností
chod čističky přestane fungovat. Obnovení správného chodu čističky odpadních vod
nás potom stojí nemalé finanční prostředky což se projeví na ceně za stočné.  
Kam tedy s odpadem?
K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme nádoby  na tuhý domovní
odpad  –  popelnice.  Tuky  z domácností,  ale  i  motorové  oleje  po  jejich  vychlazení
slijeme do PET lahví a odevzdáme ve sběrné středisku, které následně zajistí jejich
odbornou likvidaci.
Obdobně postupujeme při  likvidaci  ředidel,  kyselin,  mořidel,  louhů  a  barev  –  vždy
odevzdáme do sběrného střediska – tzv. Ekodvora.
Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob
k tomu určeným.
Uvědomme si, že odpady nejsou totéž co odpadní vody.
Opakovaně si připomínejme, že voda je život. Myslíme však vždy vodu čistou. Z vody
znečištěné  nemůže  být  život  kvalitní  a  zdravý.  Udržme  si  zdravý  rozum  a
neznečišťujme  vodu jen za cenu svého pohodlí. 

Pavel Hradský

Vážení spoluobčané, 

končí rok 2020, který nebyl vůbec jednoduchý pro většinu z nás. Dolehla na nás pandemie
koronaviru  a  s  tím  spojené  komplikace  zdravotní,  ekonomické  a   mnoho dalších.  Pevně
věřím, že se situace brzy zlepší a vrátíme se k normálnímu životu.
Všední  život  sebou  přináší  také všední  starosti  a  problémy.  Mezi  ty patří  také vzájemné
sousedské vztahy, které nejsou vždy ideální.
Rád bych zde připomenul jedno ze základních pravidel dobrého soužití mezi lidmi.
Jde o to, chovat se k sousedům, ať už bližším, čí vzdálenějším tak, jak chcete, aby se oni
chovali k vám.
Mohl bych zde citovat vyhlášky obce Milešovice, ale myslím si, že ten, kdo chce znát jejich
obsah, si najde cestu na Obecní úřad, nebo se podívá na webové stránky obce.
Jen pro příklad:
Asi  by se nikomu nelíbilo,  když suší  prádlo  na své zahradě to,  že mu soused udí  právě
vypraný textil kouřem z ohýnku. A zase naopak, by si každý měl uvědomit, že ve dny, kdy je
povoleno pálit, není dobré dát prádlo sušit ven. 
Dále  také  ještě  stále  hodně  lidí  považuje  neděli  za  den  klidu  a  odpočinku.  Takže  bych
poprosil ty pracovité, co ani v neděli nezahálejí, aby pokud možno zvolili činnosti nehlučné a
nijak neobtěžující okolí. 
Nechci tady nijak kázat, protože věřím, že převážná většina obyvatel obce jsou rozumní lidé.
Přeji vám všem mnoho zdraví, klidu, pohody a dobrých sousedských vztahů. 
V neposlední řadě vám přeji také krásné vánoční svátky a hodně štěstí do nového roku 2021.

Michal Rodr, místostarosta
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    Informační kanály

V naší obci se toho děje spousta. Od dětských akcí, přes zábavy pro dospělé, až po
obecně prospěšné činnosti. Poslední zmíněné sice nebývají příliš zábavné, ale jsou
nezanedbatelnou součástí péče o obec a životní prostředí vůbec.
Často bývají slyšet hlasy, že by ten, či onen moc rád přišel například uklízet příkopy,
ale bohužel o tom nevěděl…. 
Zde je  malé  shrnutí,  jak  se k  informacím dostat,  popřípadě  jak  kontaktovat  OÚ a
zastupitele.

Tradiční, léty osvědčený způsob informování občanů je  hlášení místního rozhlasu.
Pravidelná hlášení jsou vždy pondělí a středa 2x denně.
Před konáním jakékoliv akce se objevují  informační letáky.  Plakátky nejrůznějších
velikostí i barev bývají vylepovány nejčastěji na obchod a místní restauraci.
V  neposlední  řadě  je  to  i  milešovický  Zpravodaj,  na  jehož  titulní  straně  najdete
přehled připravovaných akcí vždy dlouho dopředu.
Začátkem roku byla spuštěna facebooková stránka Život v Milešovicích, kam jsou
všechny informace vkládány. Mohou ji využít všichni občané, kteří mají co říct k životu
v naší obci, ale i ti, kteří něco nabízejí, nebo naopak poptávají.
Klasickým zdrojem informací je webová stránka obce https://www.milesovice.cz/, kde
v  případě  akutnosti  situace  najdete  telefonní  čísla,  kam  je  možné  se  se  svým
problémem obrátit.
A nakonec jeden z nejdůležitějších způsobů, jak se svými zastupitely řešit vše, co Vás
trápí.  A to Zasedání zastupitelů obce.  Choďte, prosím, na tato zasedání. Nejen, že
my, jako zastupitelé, uvítáme zpětnou vazbu občanů, ale i Vy, jako občané, budete mít
možnost se vše dozvědět, takříkajíc z první ruky a nebudou Vás muset znepokojovat
„zaručeně pravdivé“ informace, které Vám kdokoliv sdělí na ulici.

Přejeme všem krásné prožití  nadcházejících svátků a  v  novém roce hodně štěstí,
zdraví a úspěchů.

Alena Freibergová

MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ CHYSTÁ REGIONÁLNÍ ZNAČKU 
Místní  akční  skupina  (MAS)  Slavkovské  bojiště  se  snaží  dlouhodobě  podporovat
místní  podnikatele,  jednak  zpracováním  výzev  z Programu  rozvoje  venkova  nebo
vlastními projekty, např. propagací místních řemeslníků v „Katalogu řemeslné výroby“. 
Na jaře letošního roku spustila MAS provoz nového webu www.slavkovsketrziste.cz a
facebookový  profil  www.facebook.com/Slavkovsketrziste,  kde  shromažďuje  aktuální
nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou kromě
místních potravin a nápojů (např. z farem, pivovarů, vinařů) i zastoupení restaurací,
řemeslníků, masérů, služeb fotografů. V současné době rozšiřujeme portál Slavkovské
tržiště o objednávkový formulář, který urychlí spojení mezi „trhovcem“ a kupujícím. 
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Další připravovanou aktivitou je založení  regionální značky, kterou chceme podpořit
to nejlepší a originální z naší oblasti a samozřejmě tím i místní ekonomiku v současné
nelehké situaci. Regionální značka zviditelní náš region, může být udělena řemeslným
výrobkům  a  uměleckým  dílům  (např.  výrobky  ze  dřeva,  slaměné  ozdoby,  krajky,
šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek), potravinám a
zemědělským produktům (např.  mléko,  sýry,  maso,  vejce,  pečivo,  obiloviny,  ovoce,
zelenina, víno,  nápoje, med), přírodním produktům (např. lesní plody,  léčivé byliny,
čaje,  extrakty  z  rostlin  pro  kosmetické účely,  rákos).  Značka  může zahrnovat  také
služby v cestovním ruchu (ubytovací a stravovací zařízení) a „zážitky“, tj.  specificky
zaměřené služby nebo typické akce.
Regionální  značku  chystáme  ve  spolupráci  s  Asociací  regionálních  značek,  která
aktuálně zaštituje 27 regionálních značek na celém území ČR. Pro zájemce bude hned
po  novém  roce  uspořádáno  setkání,  kde  budou  diskutovány  podmínky  získání
certifikátu.  Dále  pro  zemědělské  i  nezemědělské  podnikatele  chystáme  školení
v oblasti legislativy, účetnictví, public relations včetně exkurzí za příklady dobré praxe.
Pro ty,  kteří  mají  sen začít  podnikat  a neví  čím začít,  chystáme cyklus základních
školení, který jim může pomoci, jakým směrem se vydat, co řešit a krok po kroku je
provést  systémem  založení  a  administrace  jejich  budoucího  projektu.  Aktuální
informace k plánovaným aktivitám najdete na www.slavkovskebojiste.cz.
Děkujeme všem členům a příznivcům za podporu a přejeme klidné vánoční svátky a
úspěšný vstup do Nového roku 2021.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz

www.slavkovskebojiste.c

Dětský koutek

Vánoční hvězda

Teď Vám budu vyprávět příběh, který někteří nevěřící Tomášové považují za pohádku,
ale já vím, že je to pravda pravdoucí. To můžu odpřisáhnou! A na holý pupík!
Takže  byl  jeden  zahradník,  Matěj  se  jmenoval,  a  ten  byl  zamilován  do  princezny
jménem Stela.  A pak  byla jedna princezna,  co se jmenovala  Stela a  ta byla zase
zamilovaná do zahradníka, který se jmenoval Matěj. A byl i král, otec Stely, který této
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lásce vůbec nepřál. Až sem by to bylo, jako každá druhá pohádka, ALE…. A právě to
ALE je důvod, proč tohle  není pohádka, ale naprostá a čistá pravda.
Zastavte  se  někdy,  kolem  Vánoc,  někde  kde  je  úplné  ticho.  Třeba  u  lesa,  nebo
uprostřed  polí,  nebo  kdekoli  jinde,  kde  Vás  nebudou  rušit  projíždějící  auta  a
zaposlouchejte se. Uslyšíte tichounké šustění, skoro až cinkání… Pokud máte to štěstí
a  svítí  sluníčko,  nebo pokud je večer  jasno a září  měsíc,  tak to  i  uvidíte.  Takové
třpytivé  něco,  co  ani  neumíte  pojmenovat….  Tak  to  jsou  střevíčky  vánočních
princezen…. Přesněji řečeno jiskřičky, které jim od nich odletují při tom, jak pobíhají po
mrazivých stupíncích... 
A už to slyším! Vánoční princezny? Mrazivé stupínky? Co to je? Kdo to je? To je zase
nějaký výmysl… ! Ale není, věřte mi…. A zahradník Matěj to ví taky….
Když byl Matěj ještě malý kluk a pomáhal svému tatínkovi na zahradě i v sadu a v
zimě s ním pracoval ve skleníku, stávalo se mu vždy o Vánocích, že právě takové
cinkání slýchal, ale nikdy nepřišel na to, co to je. Tenkrát ještě auta nebyla a všude byl
daleko větší klid než dnes, takže to cinkání bylo mnohem lépe slyšet. 
Jednou, když zase stál na konci zahrady a poslouchal to zvláštní cinkání, zdálo se mu,
že zahlédl několik drobounkých jiskřiček. Bylo krátce po obědě a slunce stálo vysoko
na jasném mrazivém nebi. Zaclonil si rukou oči a soustředil se na místo, kde se mu
zdálo, že jiskřičky viděl. Chvíli se nedělo nic a najednou to zase zacinkalo a škrt. Jako
když křísneš křesadlem, vyskákaly další jiskřičky. Udělal pár kroků tím směrem a zase
cink, cink a škrt, přímo před ním! Rychle natáhl ruku a v ten moment ucítil, jak se mu
kolem prstů zamotal jemný závoj. Sevřel dlaň a nedovolil mu vyklouznou. Závoj sebou
lehce cuknul a najednou se Matějovým očím zjevila dívka… Byla přibližně jeho věku a
krásná a bílá, jako čerstvě napadaný sníh. 
Chvíli  na  sebe  koukali…  Matěj  její  závoj  stále  držel  mezi  prsty…  Dívka  se
vzpamatovala jako první, bázlivě couvla, sklopila oči a pak požádala Matěje, jestli by jí
závoj nevrátil. 
Začali  si  povídat  a bylo jim spolu moc dobře.  Matěj  se dozvěděl,  že je to vánoční
princezna, jmenuje se Stela a ona i její sestry žijí  se svým královským tatínkem ve
sněhových oblacích. Vždy kolem Vánoc, když začíná mrznou, sbíhají po mrazivých
stupíncích na zem a nakukují  lidem do oken.  Moc  se jim líbí  všechna ta světýlka,
vánoční vůně, mají rády jak z lidí, které  na svých procházkách potkají, vyzařuje dobrá
vůle a vánoční nálada. Někteří lidé září tak, že to vypadá, jako by kolem nich vykvetl
nádherný rudý květ.  Kolem takových lidí  pak tančí  na mrazivých stupíncích,  až od
jejich křišťálových střevíčků odletují  jiskřičky. Je jen škoda, že až se z nich stanou
dospělé princezny, už je tatínek na zem nepouští. Ty pak září z nebe jako hvězdy a
zemi mohou sledovat  jen ze svých oblaků.  Ale stále se rodí nové a nové vánoční
princezny, takže lidé o své cinkání nikdy nepřijdou.
Od té doby Stela za Matějem sbíhala rok co rok. Pokaždé kolem něj roztančila spousty
jiskřiček a Matěj  zářil  stále víc a víc.  Pomalu se  ale stalo,  že překrásný rudý květ
rozkvétal nejen kolem Matěje, ale i kolem Stely. To už ale nebyly květy Vánoc, ale
opravdové lásky. Jejich záře si ze svých oblaků všiml i sám vánoční král a okamžitě
pochopil. Stela se na svých procházkách zamilovala. To ale bylo zcela mimo pravidla
vánočního království. Bylo přísně zapovězeno se lidem jen zjevit, natož s nimi mluvit,
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vracet se k nim a dokonce se zamilovat! Král byl vlídný a měl své dcery rád, ale tohle
dovolit nemohl. Proto Stelu zavřel v jejím pokoji a na zem už nikdy nesměla. Mohla jen
zářit na obloze mezi ostatními hvězdami.
Marně Matěj  čekal  na svou Stelu,  už  ji  nesměl  spatřit.  Každý večer  sedával před
domem a vzhlížel k nebi. 
Jednoho večera si všiml, že jedna z hvězd nezáří bíle, ani žlutě, ani jinak, jak zářívají
ostatní hvězdy. Tahle byla červená. Zářila nádhernou červenou barvou, jako by kolem
ní rozkvétal květ. A byla tam každý večer a dívala se na něj a on se díval na ni a věděl,
že právě to je jeho Stela. 
Když se zase blížila zima a všichni se začali těšit na Vánoce, rozhodl se Matěj, že pro
svou  princeznu  vypěstuje  květinu  stejně  krásnou  a  zářící,  jako  je  ona.  Dlouho  to
zkoušel, dlouho se nedařilo, dal do toho všechno vědění a um, kterému ho naučil jeho
otec. Zabralo mu to několik dalších let. Den co den, pracoval, aby vypěstoval květinu
pro svou princeznu a večer co večer, ji sledoval na nebi.  Když se z něj stal dospělý
muž,  podařilo  se.  Vypěstoval  květinu,  která  zářila  stejně rudým květem,  jako  jeho
hvězda na obloze. Jakmile nastal Štědrý večer, vynesl květinu před dům, aby ji Stela
mohla vidět. A Stela zářila, jako nikdy před tím a Matěj věděl, že ho vidí.
Když vánoční král viděl, jak jsou si Matěj a Stela věrni a stále se milují a jejich láska
nejen že neslábne, ale den ode dne sílí, dojalo ho to téměř k slzám. Osvobodil svou
dceru a dovolil jí sestoupit na zem k Matějovi. 
A tak se stalo, že přesto, že je to zcela proti pravidlům vánočního království,  slavila
vánoční princezna Stela a zahradník Matěj slavnou svatbu. Byli tím nejšťastnějším a
nejzamilovanějším párem a měli spoustu dětí… A když zestárli, dovolil vánoční král,
aby se oba připojili k hvězdám zářícím na zimním nebi. 
Od té doby, všichni zahradníci o Vánocích pěstují květiny se zářivě rudými květy a
doufají, že i oni potkají tu svoji princeznu Stelu. 
I vy tu květinu máte určitě doma, jen jí říkáte Vánoční hvězda….
A když se o Štědrém večeru podíváte na nebe, uvidíte dvě hvězdy, které září, jako
nádherné rudé květy....

Alena Freibergová
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Simona Jochová
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