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Úvodní slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
jsou tu letní prázdniny a rok se nám pomalu překlopil do druhé poloviny. Obec musí 
čelit novým i starým problémům a výzvám. Rád bych zmínil, co vše se nám od 
začátku roku již podařilo uskutečnit.  Především je to výběrové řízení na dodavatele 
zateplení budovy hasičské zbrojnice. Na tuto rekonstrukci jsme získali dotaci ve výši 
800.000,-Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Vítězná firma začala v červnu tuto 
zakázku realizovat. Dále máme vypracovanou projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci kapličky a obec požádala o dotaci Ministerstvo zemědělství. Nyní už 
víme, že naše žádost byla schválena a na rekonstrukci nám ministerstvo poskytne 
dotaci ve výši 635.935,-Kč. Firma Čáslava, která bude rekonstrukci provádět, 
předpokládá, že s pracemi začne během měsíce srpna. Pokud se to podaří, bude 
kaplička opravena do konce letošního roku. V sále obecního úřadu jsme pořídili 
nové desky na stoly, sál je nově vymalovaný a také oplechování střechy, které bylo 
celé shnilé je nové. Boční vchodové dveře do sálu jsme také vyměnili. Dále byla 
provedena očista severní stěny na budově školy, kde byla již viditelná plíseň. Jak 
jste si všimli, i fasáda obecního úřadu dostala nový nátěr. Během prázdnin probíhá 
výměna plechové střechy na budově mateřské školy, kde již na mnoha místech 
zatéká. Kompletní výměna vyjde na cca 600000,-Kč a bude zaplacena z obecní 
pokladny. V posledních dnech byla dokončena výstavba nového mostu, který 
financoval Jihomoravský kraj. V červnu jsme vydávali občanům zahradní 
kompostéry, které byly financovány z dotace Evropské unie, částečně se podílela i 
obec. Celkem naše obec rozdala 150 ks kompostérů. Ještě doplním, že se stále 
pracuje na projektové dokumentaci chodníku, bohužel se zatím nedaří dojít ke 
zdárnému konci.  
 Jak jistě víte, blíží se volby do komunální politiky a budeme rozhodovat o vedení 
naší obce. Moje přání je takové, abychom si vybrali zastupitele a starostu takového, 
který bude mít rád obec a nebude vykonávat funkci jen kvůli penězům.  
Tato moje zpráva z pohledu starosty je poslední a tímto Vám všem děkuji za 
spolupráci. Přeji Vám hodně zdraví a krásný život v naší obci. 
 
Michal Polanský, starosta 
 

 
Starosta obce srdečně zve všechny seniory na společné 

setkání, které se uskuteční v sobotu 22. září 2018 od 
14:00h v sále obecního úřadu. 
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Knihovna 
Vážení čtenáři, 
knihovna je tu každé pondělí otevřena. Je v ní možné získat nové poznatky, pobavit se, 
něčemu se přiučit a samozřejmě, účel knih je dobře známý. V naší knihovně je okolo 2 500 
knih. Můžeme zde najít například velkou spoustu kriminálních případů a detektivek, 
romány pro ženy, nové knihy od současných autorů apod. V mnoha případech také 
zahraniční publikace. Je zde dostatečné množství časopisů s nejrůznějšími tematikami. A 
konečně, můžeme zde najít i literaturu naučnou. Pro děti naše knihovna disponuje také 
množstvím knížek. 
Je tomu celý rok, co jsem prostřednictvím Milešovického zpravodaje informoval, že 
v knihovně přibudou nové knihy pro děti. Podařilo se mi, ve spolupráci s Knihovnou Karla 
Dvořáčka ve Vyškově, získat zajímavé publikace. Knihovní fond jsem dále doplnil 
především o knihy s naučnou tematikou, ve kterých si najdou své i dospělí. Jedná se 
zejména o knížky o lidském těle, a rovněž o přírodě, která je v současné době 
vystavována stále větším hrozbám. 
 
Přeji hezké léto  
 

Lukáš Krahula 
 

 Základní škola a Mateřská škola Milešovice 

 

I ve druhé polovině školního roku jsme měli ve škole i školce napilno. Výuku ve škole 
značně obohatil nákup počítačů, který byl financováno z obecního rozpočtu. Děti počítače 
od prvního dne nadšeně využívají k procvičování probrané látky nebo při práci na 
projektech.  

Žáci naší školy se zúčastnili hned několika sportovních akcí. Vybraní sportovci 
reprezentovali školu na 
turnaji ve vybíjené ve 
Slavkově, kde soutěžilo 
hned několik okolních škol. 
I když se nám cenné kovy 
vybojovat nepodařilo, děti 
si i tak ze hry odnesly 
spoustu krásných zážitků. 
Přátelské utkání ve 
vybíjené se uskutečnilo 
v Kobeřicích, kde si děti 
měly šanci zahrát v místní 
nové tělocvičné. Jako 
bonus jsme měli možnost 
nahlédnout do celé 
zrekonstruované školní budovy.  V rámci školy jsme pro děti zorganizovali atletickou 
soutěž na fotbalovém hřišti v Milešovicích. Děti se zkusily porovnat s ostatními spolužáky 
v běhu, hodu kriketovým míčkem a skoku z místa. Výkony některých, zejména mladších 
žáků, nás velice překvapily. 

„Čtvrťáci“ se loučí



 
 
23. května jsme uspořádali tradič
hudební, sportovní i jiný talent. P
nemůžeš, tak přidej“ rozloučili
docházkou v ZŠ a MŠ Milešovice.
V druhém pololetí školního roku se také uskute
ze školky jsme se byli nechat postrašit od hodné 
Kounice. Absolvovali jsme také návšt
vystavovány práce žáků místní základní um
prohlédnout papoušky v Papoušč
hradu Bouzov a nechat se okouzlit historickou atmosférou starobylé Olomouce p
společném výletu na konci školního roku. Žáci z
Královna Koloběžka, které jsme m
vydařené a již se těšíme, jakou další pohádku bošovické u

Spolky a sdružení

závod v požární všestrannosti, který se konal v
krásné 3. a 8. místo. Po závodu požární všestrannosti a uzlování, jsme za

Odměna za sběr starého papíru 
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ádali tradiční vystoupení ke dni matek, kde mohly d
hudební, sportovní i jiný talent. Při závěrečném vystoupení se č

čili nejen s celým odpolednem, ale i celou
ZŠ a MŠ Milešovice. 

druhém pololetí školního roku se také uskutečnilo hned několik výlet
ze školky jsme se byli nechat postrašit od hodné čarodějnice Kamily na hrad
Kounice. Absolvovali jsme také návštěvu výstavy V lese ve Slavkov

 místní základní umělecké školy. Školáci si m
Papouščí zoo v Bošovicích, společně s rodič

ouzov a nechat se okouzlit historickou atmosférou starobylé Olomouce p
ném výletu na konci školního roku. Žáci z bošovické školy nacvi

, které jsme měli také možnost zhlédnout. Př
šíme, jakou další pohádku bošovické učitelky s dě

V letošním roce se poda
množství starého papíru. Díky tomu škola 
získala nejenom nezanedbatelné finan
prostředky, které využije na nákup pot
pomůcek pro děti, ale také se jí poda
umístit se na pátém míst
Popelou. Vzhledem k
většina škol z celého Jihomoravského kraje,
jedná se o velký úsp
k tomuto úspěchu přispě
Poslední školní den jsme
všemi žáčky, ale zejména s osmi 
kteří od příštího roku př
Otnic. Přejeme jim, ať se jim na nové škole
daří alespoň stejně tak dob
milešovické. 

Spolky a sdružení 
SDH Milešovice 

kategorie p
Raubí

Naši nejmladší 
sezóně vedli velmi dob
soutěží uzlováním v
Rešově kde jsme vybojovali  7. a 13. 
místo. Další  závod se konal v
Bosonohách a tam jsme se umístili na 
5. a 8. Místě.  Dále jsme absolvovali 

požární všestrannosti, který se konal v Pístovicích dne 7.4.2018.,zde jsme vybojovali 
krásné 3. a 8. místo. Po závodu požární všestrannosti a uzlování, jsme zač

dni matek, kde mohly děti předvést svůj 
ném vystoupení se čtvrťáci písní „Když 

s celým odpolednem, ale i celou svojí školní 

kolik výletů. Společně s dětmi 
jnice Kamily na hradě Dolní 
ve Slavkově, na které jsou 

lecké školy. Školáci si měli možnost 
rodiči pak obdivovat krásy 

ouzov a nechat se okouzlit historickou atmosférou starobylé Olomouce při 
bošovické školy nacvičili představení 

li také možnost zhlédnout. Představení bylo velmi 
dětmi nacvičí příští rok. 

letošním roce se podařilo nasbírat velké 
množství starého papíru. Díky tomu škola 

nezanedbatelné finanční 
edky, které využije na nákup potřeb a 

ti, ale také se jí podařilo 
umístit se na pátém místě v Soutěži s panem 

. Vzhledem k tomu, že soutěžila 
tšina škol z celého Jihomoravského kraje, 

jedná se o velký úspěch. Všem, kteří 
řispěli, moc děkujeme. 
n jsme se rozloučili se 

zejména s osmi čtvrťáky, 
íštího roku přestupují na školu do 

ť se jim na nové škole 
ě tak dobře, jak na té 

Krásné prázdniny! 
Jitka Hrnčířová 

SDH Milešovice – 
kategorie přípravka – 

Raubíři   

Naši nejmladší členové si v této 
 vedli velmi dobře. Začalo se 

ží uzlováním v Hostěrádkách-
 kde jsme vybojovali  7. a 13. 

místo. Další  závod se konal v Brně-
Bosonohách a tam jsme se umístili na 

ě.  Dále jsme absolvovali 
Pístovicích dne 7.4.2018.,zde jsme vybojovali 

krásné 3. a 8. místo. Po závodu požární všestrannosti a uzlování, jsme začali trénovat na požární 



 
 

5 

útoky, kdy první závody byly v Ivanovicích na Hané dne 28.4.2018, kde jsme se umístili na 5. a 6. 
místě. Další závody v požárním útoku se konaly v Kroužku dne 5.5.2018 odkud jsme si dovezli 
krásné 2. a 4. místo. Druhý den jsme jeli do Velešovic, odkud jsme si dovezli „zlato“ a druhé 
družstvo skončilo na pěkném 5. místě. Další soutěž se konala 19. května 2018 v Lulči, kde 
soutěžilo jen jedno naše družstvo a to vybojovalo 2.místo. Další víkend byl náročný, čekaly nás 
dvoje závody a to v sobotu 26. května v Pustiměři, kde soutěžily už obě naše družstva a 
vybojovaly si nádherné 1. a 6. místo. V neděli 27.května v Hlubočanech jsme se umístili na 4. 
místě a druhé družstvo mělo bohužel neplatný pokus. Následovaly závody v Dražovicích dne 
2.6.2018, kde jsme se umístili na krásném 2. a 5. místě. Jako předposlední závody v požárním 
útoku se 16. 6. 2018 jelo do Topolan, kde jsme opět stoupli na stupeň nejvyšší . Závěr sezóny se 
tentokrát přesunul do Drnovic u Vyškova, kde jsme vybojovali 3. místo, ale i tak nás to neohrozilo 
a v celkovém hodnocení 
Vyškovského Soptíku jsme 
skončili na 1. místě.  
      Naši jednotlivci 

Kluci:  
 2. místo - Ríša Pokorný 
4.  místo - Jakub Matyáš 
5. místo - Tomáš Sloup  
8. místo – Matouš Práchynský 
11. místo – David Gregor 
14. místo – Stanislav Ingr 
21. místo – Robin Gregor 
Holky: 
7. místo – Eliška Matulová 
8. místo – Tereza Polanská 
15. místo – Lucie Šindelářová  
22. místo – Matylda Práchynská 
23. místo – Anna Matyášová 
 
Dne 8.července se naše družstvo nejmenších požárníků vypravilo na týdenní stanování 
v Hostěrádkách-Rešově, jako odměnu za vynikající výsledky a celkové umístění v sezóně 2018. 
Kromě přípravy na další soutěžní rok jsme našim „prťatům“ připravili spoustu soutěží a zábavných her. 

       Poděkování patří všem, kteří se podílí na přípravě tréninků a absolvování všech závodů. 

    Iveta Polanská 

Mladí hasiči a dorost 
V letošním roce jsme navštívili 13 závodů pořadí VIZ. tabulka 

  
Disciplína  

Kategorie 

Mladší Starší 1 Starší 2 

Drnovice  Uzle  14 7 18 

Hostěrádky-Rešov Uzle  7 3 12 

Pístovice ZPV 12 9 14 

Ivanovice PÚ 10 6 11 

Kroužek PÚ 9 6   

Velešovice PÚ /ŠPD 9 | 12 6 | 10   

Luleč  PÚ / 4x60 10 |14 12 | 7 15 | 16 

Pustiměř PÚ / ŠPD 8 | 13 6 |12   

Hlubočany  PÚ  13 9 15 

Dražovice PÚ/ 4x60 12 | 11 2 | 10 7 | 8 

Drnovice  PÚ /ŠPD 13 | 14 3 | 9 7 | 10 

Vyškov ŠPD   10   
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Uzle.  (Uzlová štafeta čtyř uzlů) 

ZPV.   (Závod požární všestrannosti) 

PÚ.   (Požární útok) 

ŠPD.  (Štafeta požárních dvojic) 

4x60   (Štafeta 4xšedesát metrů s překážkami)   

 

      12.5. jsme se zúčastnili Okresního kola hry 
Plamen. Toto okresní kolo se skládá 
z těchto disciplín: Závod požární 
všestrannosti, kde se mladší umístili na 7. 
místě a straší na 10. Místě. Další disciplína 
je ŠPD a tam mladší skončili na 14. místě a 
starší na 8. Místě, dále je zde také PÚ kde 

skončili mladší na 8. místě a starší na 6. 
místě, 4x60 mladší 7. místo a starší 6. 
místo, Požární Útok CTIF mladší 7. místo 
a starší také 7. místo, Štafeta CTIF 
mladší 9. místo 4. místo, celkové umístění 
je součtem všech umístění na 
jednotlivých disciplínách. Mladší celkové 
8. místo a starší 7. místo.  

Dále se naši jednotlivci zúčastnili 4. 
závodů na 60 metrů s překážkami a to ve 
Vyškově,  

Ivanovicích na Hané, Hlubočanech a Topolanech. Celkové umístění z těchto 4. závodů 
je následující: Viktor Pokorný 20. místo, 
Markéta Svobodová 3. místo, Anna 
Roubíková 10. místo, Marie Roubíková 
24. místo, Michal Svoboda 4. místo, 
Eliška Jeřábková 2. místo, Aneta 
Jeřábková 5. místo, Zuzana Nováková 
7. místo a Iva Nestrojilová 9. místo. 

      16.6., jak všichni víte, náš sbor oslavil 
130. výročí založení. Těchto oslav jsme 
se také zúčastnili. Pro přiblížení naší 
činnosti jsme si připravili nějaké ukázky 
a drobnou výstavku naší současné i 
minulé činnosti. Nevíme, čím to bylo, 
ale našim svěřencům se ukázky 
obzvláště povedly, za co jsme na ně moc pyšní.  

      17.6. se konalo krajské kolo dorostu v požárním sportu. Na tyto závody postoupily 3 
dorostenci a to Eliška Jeřábková, která skončila na 5. místě, Michal Svoboda, rovněž 
na 5. místě a Jiří Chudáček na 8. místě.  
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      Dále máme družstvo dorostenek, které se drží na druhém místě ve Velké ceně Okresu 
Vyškov a družstvo dorostenců, které je na 12. místě.  

      2.-7.7 jsme na ukončení sezóny 
2017/2018 uspořádaly již tradiční 
soustředění, kterého se zúčastnilo 33 
dětí ve věku 6 až 18 let a 10 
dospělých. V rámci soustředění jsme 
navštívili stanici profesionálních 
hasičů na brněnské přehradě. Jelikož 
i přes návštěvu musí být v pohotovosti, 
tak jsme museli chvíli počkat, než se 
vrátí z výjezdu od dopravní nehody. 
Na oplátku k nám byli velice vstřícní a 
provedli nás po celé zbrojnici a 
ukázali veškerou techniku i vybavení. 

Za což jim velice děkujeme. Dále jsme na tomto soustředění hráli různé hry a 
zdokonalovali jsme se v hasičském sportu. Poslední dvě noci jsme, jako tradičně, 
uspořádali stezku odvahy. První noc strašili dospělí děti a druhou noc tomu bylo 
naopak. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Obecnímu Úřadu za finanční podporu 
tohoto soustředění a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu soustředění.  

 
      Děkujeme Obecnímu úřadu a všem příznivcům Mladých hasičů a těšíme se na další 

pěknou spolupráci do příštích let.  
       7.9. bude první schůzka mladých hasičů, kam mohou přijít i nový zájemci o požární      sport.  

      Napsal Jan a Jana Floriánovi, vedoucí mladých hasičů. 

Fotbalový oddíl TJ Sokol Milešovice 

 

Starší žáci 
V loňském zimním čísle zpravodaje jsme 
Vás informovali o výborném 1. místě po 
podzimní části, kdy se podařilo všechny 
zápasy vyhrát a celkové skóre bylo 74:8. 
V rámci zimní přípravy vybraní kluci doplnili 
tým Otnic a zúčastnili se zimního turnaje 
v Telnicích, 2. místo.  
Na termín před zahájením sezóny se 
podařilo domluvit přátelský zápas proti 
juniorkám Zbrojovky Brno (celé hřiště, 
jedenáctka), prohráli jsme 3:2. 
Jarní část byla dle očekávání náročnější, 
protože na jsme na rozdíl od podzimu hráli 

mnohem víc zápasů venku (7 x), než doma (2 x). Podařilo se ale vyhrát hned první zápas 



 
 

s druhým týmem tabulky ve Švábenicích a zdálo se, že cesta za dalším celkovým vít
v okresním přeboru bude jednoduchá. Ale
hrajícími Křižanovicemi (výborný zápas). Asi bylo dob
uvědomili, že nelze nikoho podce
zápasech od začátku. No a ná
zejména v druhých poločasech dominovali a vyhrávali pak zápasy s
rozdíly. 

 

Žáci starší 7+1, Okresní p

Slavnostní ukončení sezóny probě
svazu a společně s panem starostou p
pěkné věcné dary a krásný dort

Slavnostní den byl ukončen zápasem jedenáctek starších žák
zápas skončil vítězstvím žáků.

Tým žák

Dres č. 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Poděkování patří všem hráčům za reprezentaci, Sokol
podporu při výjezdech a diváků
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Švábenicích a zdálo se, že cesta za dalším celkovým vít
eboru bude jednoduchá. Ale hned v dalším kole přišla prohra 4:2 s

ižanovicemi (výborný zápas). Asi bylo dobře, že ta prohra př
domili, že nelze nikoho podceňovat a je potřeba hrát zodpovědně a naplno ve všech 

átku. No a následující utkání pak byla celkem jednozna
asech dominovali a vyhrávali pak zápasy s více jak p

Žáci starší 7+1, Okresní přebor, konečná celková tabulka

ení sezóny proběhlo 23.6., kdy k nám přijeli zástupci Okresního fotbalového 
panem starostou předali celému týmu krásné zlaté medaile. Kluci dostali 

cné dary a krásný dort 

en zápasem jedenáctek starších žáků x milešovickým muž
zstvím žáků. 

Tým žáků hrál na jaře ve složení 

Hráč 

Bohdan Tišer  

Jiří Andrysík  

Štěpán Jelínek  záloha, branká

Jaroslav Stejskal  záloha, obrana

Martin Postbiegl  

Tadeáš Jelínek  záloha, útok, obrana

Petr Špunar  

Tomáš Novák  

Jan Pokorný  

Prokop Škoda  obrana, záloha

Dominik Černý  

Jaromír Kalouda  

m za reprezentaci, Sokolům za zázemí, rodičů
i výjezdech a divákům za jejich přízeň. 

Švábenicích a zdálo se, že cesta za dalším celkovým vítězstvím 
išla prohra 4:2 s nadšeně 

e, že ta prohra přišla, protože si kluci 
ě a naplno ve všech 

sledující utkání pak byla celkem jednoznačná, kdy naši kluci 
více jak pětigólovými 

ná celková tabulka 

 

ijeli zástupci Okresního fotbalového 
edali celému týmu krásné zlaté medaile. Kluci dostali 

 x milešovickým mužům. Pohledný 

Pozice  

brankář 

útok 

záloha, brankář 

záloha, obrana 

záloha 

záloha, útok, obrana 

obrana 

obrana, 

záloha 

obrana, záloha 

útok 

obrana 

zázemí, rodičům za spolupráci či 



 
 

9 

Následující sezóna  

Zajištění sezóny 2018/2019 pro 
milešovické žáky byla velmi 
problematické. 8 hráčů z týmu 
starších žáků nemůže v další sezóně 
pro svůj věk za žáky hrát. Pro ně se 
připravovala spolupráce s Újezdem u 
Brna, kde měli posílit místní 
dorostenecký tým pro krajský přebor. 

Pro ostatní hráče se připravilo 
pokračování spolupráce se Sokolem 
Otnice. Byl založen spojený tým 
Milešovice/Otnice s tím, že mladší 
žáci budou opět hrát v Otnicích a 
starší žáci 7+1 v Milešovicích, ale 
tým starších bude možné v případě 
potřeby doplňovat o mladší hráče. 

Takto byly týmy přihlášeny.  

Vznikl ale velký problém ve vyškovském fotbale. Před prázdninami jsme se dozvěděli, se do 
okresní soutěže starších žáků 7+1 se přihlásily pouze 4! týmy a soutěž byla zrušena s tím, že 
na okrese budou hrát starší žáci pouze jako jedenáctky (dnes je na okrese přihlášeno 9 různě 
poskládaných týmů). 

Hledalo se řešení jak pro naše hráče zajistit optimální soutěž a dnešní stav je takový, že se pod 
Sokolem Milešovice přihlásil dorostenecký tým, jako pokračování týmu starších žáků, který 
bude hrát okresní přebor v Brně venkov (na okrese Vyškov dorostenecká soutěž není) a 
v Otnicích se budou hrát mladší žáci 7+1. 

Sepsal Standa Postbiegl 

 

Milešováček 
První naše vystoupení tohoto roku se 
konalo v Kobeřicích u Brna na 
Velikonočním jarmarku na smrtnou neděli  
18. 3. 2018. Děvčata vystoupily s 
pásmem „Vařila jsem trnku“ , po 
vystoupení si mohly vyzkoušet různé 
techniky zdobení vajíček, vyrobit ozdobu 
ze slámy nebo ochutnat domácí 
mazance.  
Vzhledem k tomu, že na smrtnou neděli 
jsme měli vystoupení v Kobeřicích, 
vynášení Moreny se uskutečnilo ve 
středu 21. března v rámci Milešováčku. 
Vajíčky ověšenou Morenu jsme vynesli do Milešovického potoku. Poté jsme nazdobili 
Létéčko a přinesli symbol jara do vsi.  
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V pátek 24. 5. 2018 se konala Noc kostelů v Otnicích, na které i Milešováček mohl svým 
vystoupením zpestřit program. Připravili jsme si vystoupení „Královničky“, které dříve 

děvčata předváděla při Svatodušních 
svátcích. Po vystoupení jsme si mohli 
prohlédnout kostel až na půdu 
a věž, ze které byl krásný výhled na 
Otnice. 
Hned druhý den se konaly 2. Květnové 
hody v Milešovicích. V průvodě starší 
dívky z Milešováčku roznášela koláče.  
Po průvodě a nástupu krojovaných 
přišlo na řadu i naše vystoupení  
s „Královničkama“. Odměnou 
vystupujícím dětem byl výborný řízek. 
Ve středu 6. 6.  2018 v rámci zkoušky 
Milešováčku, jsme se symbolicky 
připojili k celorepublikové 

happeningové akci „Namaluj ornament“, kde děti křídami malovaly různé květinové 
obrázky. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dětěm za jejich snahu a nadšení při 
zkouškách a vystoupeních, která se jim hezky vydařila. Rodičům děkujeme za pomoc a 
podporu jejich ratolestí. 
Poděkování patří hlavně Janě Jeřábkové a Renatě Rodrové za to, že mají s dětmi 
trpělivost a snahu je něco nového naučit. 
 
Přejeme všem krásně prožité prázdniny.  
 
 

Klára Jeřábková 

Myslivci Milešovice (MS OTNICE) 
V loňském roce jsme uspořádali 3 hony na 
drobnou zvěř: 17.listopadu v Milešovicích, 
16.prosince v Lovčičkách a 30.prosince 
v Otnicích.  
V Milešovicích jsme ulovili 29 bažantů, 19 zajíců 
a 1 lišku. V Lovčičkách 20 bažantů a 19 zajíců. 
V Otnicích 45 bažantů a 32 zajíců. 
S ohledem na počty ulovené zvěře v jiných 
obcích a špatné hospodaření zemědělců, 
můžeme být s úlovky spokojeni. 
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V loňském roce jsme ulovili 72 ks srnčí zvěře. Před dvěma lety jsme vyplenili, poorali a 
zaseli 2 hektary mysliveckých políček dole u jezera u cestičky, o které stále pečujeme a 
slouží nám jako zdroj krmení zvěře v zimních měsících.  
V naší obci je 7 myslivců: Ing. Petlák Miroslav, Laštůvka Vojtěvh, Gargoš Jan, Kunderka 

Tomáš, Bednařík Leoš, Masař 
František a Hudeček Vladomír, 
který v březnu úspěšně složil 
zkoušky z myslivosti. 
Blahopřejeme! Máme i jednoho 
adepta, Tůmu Petra, který bude 
zkouška absolvovat příští rok. 
Žádáme majitele psů, aby 
nenechávali volně pobíhat psi 
po revíru. 

Kunderka Tomáš 

 
 
 

Dětský koutek 
O dvou kopcích 

 

Není výjimkou, že i uprostřed léta sněží. Celkem běžně v televizi, nebo rádiu slyšíme, že „…. k 
našemu území se od západu blíží fronta nízkého tlaku, která s sebou přináší výrazné ochlazení. 
V nížinách vydatné deště a v nadmořských výškách nad 1000 metrů slabé sněžení …..“ Ale aby 
sněžilo ve Ztracené Lhotě a ještě k tomu, aby padaly duhové vločky, tak to se jen tak nevidí. A 
přece se to stalo. 
Daleko za lesem, vysoko nad pramenem říčky Všudybylky se tyčí dva vysoké kopce. Ledový, celý 
rok pokrytý sněhovou peřinou,  a  Květinový, který už z dálky hraje všemi barvami. A právě v údolí, 
mezi oběma kopci, leží Ztracená Lhota. Je to maličká vesnička, která, jak už název sám napovídá, 
je celému světu, jakoby ukrytá. Lidí je tam málo, ale jsou k sobě milí a laskaví a žádný svár a 
žádná půtka nikdy dlouho netrvá. Za oba kopce jsou vděční.  Pán toho Ledového jim plní studny 
křišťálovou vodou a paní Květinového jim dovoluje sbírat bylinky a koření, které tam rostou celý 
rok. 
Bylo tomu tak od nepaměti, ale jednoho dne se mělo vše pokazit. 
 Ledový pán s Květinovou královnou se, jako každých sto let, vydali na maškarní ples do Bezedné 
rokle na zámek čaroděje Uranise. Pokaždé tam jedou spolu, jako dva dobří přátelé a jako dobří 
přátelé se zase vrací. Tentokrát se ale v zámku stalo něco, co na dlouhou dobu narušilo život ve 
Ztracené Lhotě.  
Oba se připletli do debaty lesních víl a zimních skřítků, co je krásnější. Jestli ranní rosa, třpytící se 
v prvních slunečních paprscích letního dne, nebo křupání zmrzlého sněhu pod kroky brzké zimní 
procházky. Netrvalo dlouho a mezi Ledovým pánem a Květinovou královnou vzplála prudká hádka. 
Šlo o úplnou hloupost, ale jak už to tak bývá, ty největší konflikty vznikají právě kvůli hloupostem. 
Od té doby už nic nebylo jako dřív.  
Lidé ze Lhoty nejdříve slýchali jen pokřikování, které se neslo z jednoho kopce na druhý. To jak 
hádka pokračovala. Později, ale na sebe začali Ledový pán a Květinová královna posílat kouzelná 
mračna. Ledový pán čaroval mraky plné vánic a třeskutého mrazu, aby Květinová královna viděla, 

Oprava můstků přes potok u Milešovického remízku 
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jak je to krásné, když je vše pod ledem a Květinová královna zase na Ledový kopec posílala 
mračna plná jarního tání a třpytivých jarních rozbřesků, aby viděl, že není nic krásnějšího, než 
Sněženky, Krokusy a Podléšťky, vykukující z tajícího sněhu. 
A tak to šlo stále dál a dál. Jenomže lidem ve Ztracené Lhotě se nevedlo dobře. Voda ztékající 
z Ledového kopce po každém tání, které tam královna poslala, jim zaplavovala pole i domy a 
ničila úrodu a na stráních Květinového kopce také nebylo co nasbírat. Pokaždé vše pomrzlo. 
Ve Ztracené Lhotě zavládl strach. Co s nimi bude, jestli se jejich dobrodinci neudobří?! 
Jednoho horkého letního dne kácel mladý drvoštěp Filip v lesích na konci údolí, když se do sebe 
Ledový pán s Květinovou královnou zase pěkně pouštěli. Křičeli jeden na druhého, až Filipovi 
zaléhaly uši a lidem ve Ztracené Lhotě se otřásaly okenní tabulky. Z jednoho kopce na druhý zase 
létala kouzelná mračna a ničila panství toho druhého. Pak se stalo, že Ledový pán a Květinová 
královna poslali své mraky současně a ty se nad Ztracenou Lhotou srazili. Ozvala se tak obrovská 
rána, že ve Lhotě popadaly tašky ze střech a všechna okna popraskala. Jakmile utichla poslední 
ze snad tisíce ozvěn, začaly se k zemi snášet sněhové vločky. Protože se ale oba kouzelné mraky 
pomíchaly, sněžila duha. Pohled to byl krásný, to ano, ale když Vám sněží na poničené střechy a 
na čerstvě vypraném prádle zůstávají barevné skvrny, tak moc velkou radost nemáte. 
A radost neměl ani Filip. Už měl dost toho, jak se ti dva pořád dohadují o hloupostech, ale teď to 
vážně přehnali. Vylezl na nejvyšší smrk, který kolem sebe viděl, a začal halekat on. Nebudu vám 
vyprávět, co všechno na ně křičel, ale je pravda, že i když se to ani Ledovému pánu, ani Květinové 
královně nelíbilo, museli uznat, že má Filip pravdu.  Přestali se hádat a dělat si naschvály a Lidem 
ve Ztracené Lhotě se zase dobře žilo. 
Šlo přece jen o to, podívat se na vše očima toho druhého a snažit se ho pochopit. A tak je to i u 
lidí. Nemůžete se přece hádat s kamarády jen proto, že se jim líbí jiné autíčko, jiná panenka, nebo 
pohádka. 
Ale zkuste si v zimě dobře prohlédnout námrazu na oknech, uvidíte tam namalované květiny. A na 
jaře, když vyběhnete po ránu na louku, že vám pod botkami křupe jinovatka? To je proto, že i když 
se ti dva přestali hádat, přece jen se čas od času tomu druhému snaží dokázat, že mají pravdu oni. 
 
 

 
Alena Freibergová 

Křížem krážem 
 

Pálení čarodějnic 
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Lesní divadlo Hlína u Ivančic 
Lotrando a Zubejda 

V letošním roce jsme vyrazili na pohádku Lotrando a Zubejda, kterou, na motivy 
Loupežnické pohádky a Velké doktorské pohádky Karla Čapka, napsal Zdeněk Svěrák. 
Tentokrát se podařilo zajistit dva autobusy, takže se dostalo na všechny zájemce. 
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Bylinkařte s námi 
Kdo si nestihl na jaře udělat bezovou šťávu, tak máte další příležitost!!! A to vyrobit si 
jedinečný bezový likér! S rumem pro dospěláky a bez rumu pro děti  

 
Bezinkový likér 
 
2l vylisované bezinkové šťávy 
1kg cukru 
500ml rumu 
1 citrón 
1 vanilkový cukr 
100 ml přefiltrované kávy 
 
Vylisovanou bezovou šťávu nalijeme do většího hrnce a přivedeme k varu, vsypeme do ní cukr krystal, 
promícháme a vaříme 15 minut (šťáva z bezu je za syrova jedovatá). Šťávu slijeme do demižonu, 
přilijeme rum, šťávu z jednoho citronu, lžičku skořice, vanilkový cukr a kávu. Pořádně promícháme a 
uschováme v chladu, kde necháme likér odležet alespoň 6 týdnů.  

Tip: čím déle necháte odležet, tím lépe!!! V zimě je likér úplně nejlepší! 
 
Likér nebo sirup z černého bezu významně stimuluje imunitní systém, zvyšuje úroveň antioxidantů 
v těle, působí protizánětlivě a je účinným přípravkem proti virové a bakteriální infekci. Snižuje 
cholesterol a celkově zvyšuje obranyschopnost organismu proti infekcím. Většinou se používá při 
prevenci a léčbě nachlazení a chřipek a zejména při onemocněních dýchacích cest a při nosních 
infekcích a angínách. Některé studie uvádějí, že působí velmi účinně na chřipkové viry (i ty u 
prasečí a ptačí chřipky) a zvyšuje imunitu i u pacientů s AIDS. Za veškerými těmito fantastickými 
účinky stojí unikátní proteiny, kteří působí jako správci pomáhající regulovat reakce imunitního 
systému a tak více bránit tělo proti onemocnění. Anthocyaniny obsažené v černém bezu, stejně 
tak jako v borůvkách, mají totiž více antioxidační kapacity než samotný vitamín E nebo vitamín C. 
 
Přírodní repelent 
 
Je naprostou klasikou, že repelent není po ruce, když je potřeba. Kdo na něj má myslet, že jo! Pak 
zbývá jediné …vyrobit si ho. A to je tak strašně „složité“, že nechápu, proč jsem si ho nevyrobila 
už dřív! 
 
1 velký panák jablečného octa 
100ml vody 
25 kapek esenciálního oleje 
 
Tip: mě se osvědčil nejvíc rozmarýnový nebo mátový esenciální olej! 
 
Ocet a vodu nalijeme do lahvičky s rozprašovačem, přidáme 25 kapek esenciálního oleje a 
protřepeme. Ihned můžeme aplikovat  

Veronika Nováková 



 
 

Dětský den 

 

Co všechno se dá vyrobit ze sena a mechu si rodi
Velikonoci.  
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tský den – Člověče nezlob se

 

Jarní vyrábění 
 

Co všechno se dá vyrobit ze sena a mechu si rodiče i děti vyzkoušeli na Jarním vyráb

 
 

Želva Ninja 

nezlob se 

ti vyzkoušeli na Jarním vyrábění před 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Želva Ninja - Leonardo 
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2. květnové hody 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
      

 
 
 
 
 

 
Půl noční př ekvapen 


