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Babské hody 2011 - Milešovické mladé stárky, foto: Nikola Kratochvílová 

 
 

Kalendář akcí 
 

Datum Akce Pořadatel 

17. 6. Dámský klub „ BABINEC“ Kulturní komise 
25.6. Pytlácká noc Myslivecké sdružení Hubert 

30.6.  Koloběžkiáda Kulturní komise 

2.7. Country posezení na hasičce SDH Milešovice 

30.- 31.7. Anenské hody SDH Milešovice 

26.8. Country posezení na hasičce II SDH Milešovice 
změna termínů vyhrazena 
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Zprávy z obce 

Zastupitelstvo 
Níže uvádíme výběr z projednávaných bodů z jednání zastupitelstva obce (ZO) 
s případným komentářem. Kompletní zápisy jsou zveřejněny na obecní vývěsce u 
obchodu a na webových stránkách obce - viz www.milesovice.cz, záložka „Úřední 
deska“. 

Zasedání ZO č.4/2011, konané dne 23.03.2011 
Probrala se obvyklá agenda, kromě bodu ad7) „rozpočtové opatření“, ve kterém se 
projednávalo získání významné dotace pro školu. Na základě projektu vypracovaném 
paní ředitelkou Mgr. Lenkou Fillovou obec získala finanční prostředky pro nákup a 
instalaci interaktivní školní tabule. 

Zasedání ZO č.5/2011, konané dne 18.04.2011 
Ad3) ČEZ a.s. nám oznámil, že obec Milešovice získala na základě předložené žádosti 
dotaci na realizaci dětského hřiště. Pan starosta byl pověřen vypracováním výzvy na 
dodavatele, aby mohlo proběhnout výběrové řízení. 
Ad4) Pan starosta byl také pověřen vypracováním výzvy na dodavatele chodníků, aby 
mohlo proběhnout výběrové řízení. 
Ad6) ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled na rok 2012 – 2015. 
Ad7) ZO projednalo darovací smlouvu od firmy Respono na částku 14072,- Kč a bylo 
dohodnuto, že se tato částka využije na platby za odvoz odpadů (kontejnery) z obce. 

Zasedání ZO č.6/2011, konaného dne 9.5. 2011 v sále obecního úřadu 
Ad4) ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, kterou se 
stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Milešovice. 
Zásadní body jsou tyto: 
1) Suché rostlinné materiály lze spalovat za vhodných klimatických podmínek (pouze 

ve dnech, kdy není bezvětří nebo teplotní inverze), a jen tak, aby ostatní obyvatelé 
nebyli obtěžováni kouřem. 

2) Suché rostlinné materiály dle podmínek  uvedených v čl. 1 lze spalovat v tyto dny: 
                                                            středa v době od 14:00 do 19:00 hodin 
                                                            sobota v době od 09:00 do 15:00 hodin 
Ad5) Starosta shrnul a zhodnotil činnost obecního úřadu a spolků v období leden až 
duben 2011, poděkoval organizátorům, kteří připravili Velikonoční jarmark a 
Čarodějnice, informoval občany o uzavření místní posilovny, o funkci Czech Pointu, 
získání dotací na hřiště a chodníky, atd. 



Milešovický zpravodaj                                                                                      č.2/2011 
 

Toto číslo vyšlo: 15.06.2011                                                                                                          strana: 3 

Ad7) Z různého vybíráme informaci o postupující přípravě obnovy vodní nádrže 
v katastru Kobeřic „Pod Mlýnským“. Nádrž bude v těsném sousedství Milešovického 
katastru, v dubnu bylo vydáno územní rozhodnutí. 

Zasedání ZO č.7/2011, konaného dne 23.5. 2011 
Ad5) ZO projednal a schválil Závěrečný účet obce Milešovice za rok 2010. 
Ad9) Romana Kratochvílová oznámila ZO, že vystupuje z kulturní komise. 

Sdělení 

Služby obecního úřadu 
Vážení občané,  
jak už jistě víte, tak i naše obec poskytuje občanům nové služby a to od roku 2008, kdy 
se v Milešovicích na obecním úřadě zřídil CZECH POINT (Český Podací Ověřovací 
Informační Národní Terminál). Skončila doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová 
čekání, či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit 
např. výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Také je mnoho lidí, kteří stále 
neví, co všechno si mají pod názvem CZECH POINT představit. 
Co poskytuje CZECH POINT: Výpis z katastru nemovitosti, Výpis z obchodního 
rejstříku, Výpis z živnostenského rejstříku, Výpis z rejstříku trestů, Žádost o výpis nebo 
opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb, Výpis z bodového hodnocení 
řidiče, Vydání ověřeného výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Podání do 
registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, Výpis z insolvenčního rejstříku, 
Autorizovaná konverze dokumentů a v neposlední řadě Datové schránky. 
Dále provádíme přihlášení se k trvalému pobytu po souhlasu majitele nemovitosti, 
ověřování podpisů (legalizace), ověřování listin (vidimace), kopírovaní, možnost 
nahlédnutí do Sbírky zákonů ČR, vyřizování žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo 
les, přidělování čísel popisných, pronajímání hrobových míst a na žádost provádíme 
hlášení místním rozhlasem. 
Všechny podrobné informace k možným službám získáte na obecním úřadě 
v Milešovicích. Není nad to ušetřit čas, nervy i peníze. Na  závěr  Vám chceme popřát 
krásně strávené letní měsíce a těšíme se na setkání s Vámi. 

                             Iveta Polanská, administrativní pracovnice,  

                                Ilona Ondrová, účetní 

Nové dětské hřiště na Homoli 
V měsíci květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Ucházelo se celkem 
5 společností a vítězem se stala společnost Flora Servis, která zajistí kompletní 
dodávku herních prvků, oplocení a dopadové plochy. V průběhu letních měsíců 
plánujeme zahájit výstavbu. Hřiště bude obsahovat kvalitní herní prvky (např. 
pružinová houpadla, šplhací sestavu, houpačku a mnoho dalších) i dostatek posezení 
pro návštěvníky.  Těšíme se společně s Vámi na slavnostní otevření 

Ivo Petlák, místostarosta obce 
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Nové pohledy obce Milešovice 
Na obecním úřadě a v obchodě je možné zakoupit nové pohledy obce. 

Základní škola a Mateřská škola Milešovice 
Informace o ZŠ a MŠ  byly zpracovány z podkladů od učitelek z MŠ a ZŠ. Fotky z akcí 
školy si můžete prohlédnout na http://www.zs-milesovice.cz/. 

Co nás čeká 
Na obzoru jsou prázdniny, na které se všechny děti už jistě moc těší.  
Poslední školní dny, po závěrečných písemkách, kdy už se tak moc učit nemusí, čeká  
naše žáčky např. vycházka do Lovčiček, atletické závody, cyklistický den na hřišti, 
beseda s policií, besedu o Brazílii a samozřejmě školní výlet. 
Děti se se školou slavnostně rozloučí 30.6. a pak už opravdu hurá na prázdniny. Pro 6 
našich čtvrťáků to bude už rozloučení poslední. 
Prázdninový provoz školní družiny a MŠ bude probíhat od 1.7. do 15.7. 

Co zajímavého proběhlo 

Interaktivní tabule 

Do naší ZŠ byla v dubnu 
nainstalována tzv. interaktivní 
tabule. K této tabuli je připojen 
počítač a datový projektor, který 
promítá obraz z počítače na povrch 
tabule. Dotykem na tabuli, fixy, 
nebo dalšími nástroji lze počítač 
ovládat, lze také pracovat přímo s 
tabulí. Tato novinka je umístěna 
zatím v jedné třídě ZŠ, do 
druhé třídy by se měla dostat 
v příštím roce. 
Instalace probíhá v rámci projektu „EU peníze školám“. Na jejím zprovoznění se 
podíleli p. Nevoránek, p. Rodr a p. Kypr ml. Tabule rozšiřuje možnosti výuky, což ale 
na druhou stranu přináší pro učitele větší nároky na přípravu. Tato novinka, 
samozřejmě, jen doplňuje klasickou tabuli a křídu, které ze tříd určitě nevymizí. 
Možnosti této tabule bylo využito mj. při poutavé přednášce ing. R. Klvače z Bošovic, 
který fotkami a videoukázkami doplnil své povídání z cesty po Japonsku a Tchajwanu. 

Turnaj ve vybíjené ve Ždánicích 

Dne 13.4. žáci 3. a 4. třídy reprezentovali naši ZŠ ve Ždánicích na 1. ročníku soutěže 
ve vybíjené. V konkurenci žáků ze škol ze Ždánic, Otnic a Nížkovic obsadili pěkné 
3. místo. Vítězem se staly Otnice. 
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Den matek 

Naše milé maminky, přišli jsme Vám přát, 
za lásku a péči kytičku Vám dát. 

Zdraví, štěstí životem, ať Vás provází, 
ať Vám úsměv na tváři nikdy neschází…  

 
Touto krásnou básničkou začalo 11.5. v sále OÚ pásmo dětí z MŠ, které pokračovalo 
dalšími básničkami, zpíváním, tanečky… Následoval program žáků ZŠ (aerobic, 
veršovaná scénka Rozum a štěstí, lidové písně, flétny a dechové nástroje a žáci 
z družiny předvedli vystoupení Májová pohádka. 

 

Celé Česko čte dětem 

V rámci projektu “Celé Česko čte dětem“ měli žáci 2., 3., 4. tříd za úkol do konce 
května napsat svoji vlastní knížku. Děti si tak na vlastní kůži vyzkoušely, že vyrobit 
knížku není jen tak. Úkolu se ale zhostily zodpovědně a vytvořily opravdu pěkná dílka. 
Většina knížek byla o zvířátkách, některé o dětech a věcech. Jedna knížka byla o 
Milešovicích a jedna dokonce encyklopedická. 

Zápis do MŠ  

Dne 17.5. byl zápis dětí do MŠ pro školní rok 2011/2012. Podle zákona č.561/2004 
Sb. a vyhlášek č.14/04 Sb. a č. 43/06 Sb. lze do jednotřídní mateřské školy umístit 
maximálně 24 dětí. Pokud kapacita provozu a hygienické podmínky dovolí, může 
ředitel po dohodě se zřizovatelem přijmout další 4 děti. Této možnosti naše MŠ 
využívá. Kapacita je max. 28 dětí je již několik let zcela naplněna. K zápisu se 
dostavilo 13 dětí, přijato může být pouze 11 dětí, protože právě s tolika dětmi se MŠ 
letos loučí. 
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Sběr papíru  

Při této akci, kterou jako obvykle v květnu organizuje ZŠ a MŠ, se sebralo 4,7 t papíru. 
Výtěžek bude využit na pokrytí části nákladů rekonstrukce pískoviště na školní 
zahradě. Děkujeme všem, kteří papír nachystali i těm, kteří se sběrem pomáhali. 

Den dětí 

Dne 1.6. děti z MŠ a ZŠ společně prožily pěkné dopoledne na školní zahradě se 
spoustou soutěží. Podívejme se, jak tento den viděly děti…  

Jak jsme slavili den dětí 
Na Den dětí skoro všichni měli kola a jezdili z kopca do kopca. Pak jsme šli do školy. Hodně 
dětí mělo hry, někdo nic. O půl desáté škola se školkou šly na zahradu. Kde se děti rozdělily 
do družstev a šlo se na disciplíny. Bylo 6 stanovišť: hledání míčků, házení botou, lanová 
dráha, hledání kroužků, skládání tvarů, házení mincí. Pak byla chvilku volná zábava. A potom 
byl nástup, rozdaly se oplatky a pak se šlo na oběd. Ve 12 hodin se šlo uklidit ze zahrady: 
lana, kroužky, míčky, stavebnice, mince a tak dál. 

A takový byl Den dětí. 
 Adam Kratochvíl, 2.tř. 

Můj den dětí 
Včera byl Den dětí. Byl jsem s ním spokojený, ale chtěl jsem být v družstvu s bráchou. Skoro 
všichni jsme něco donesli. Já jsem donesl pálky na suchý zip. Simona donesla Monopoly, 
Jirka (její brácha) donesl Scrable. Julie donesla Tajemství přírody a Adam donesl Dámu a 
jakési Otázky. Ihned na začátku jsme dostali zmrzlinu. Na konci jsme dostali Delisu. Potom 
jsme šli na oběd. Pak jsme šli na flétnu. Nakonec jsme jeli s big boyem k babičce. Hráli jsme 
si s pejskem. Tak skončil Den dětí. 

Jakub Viliš, 3.tř. 

Výlet MŠ do Dinoparku 

Dne 8.6. proběhl výlet dětí z MŠ s rodiči do dinoparku ve Vyškově. Výlet se povedl, 
děti se pravěkých zvířat nebály a deštivé mraky nás sice honily, ale první kapky spadly 
až když se v Milešovicích vystupovalo z autobusu. 

Družina a kroužek keramiky 
V družině je stále pilno. Vrcholí celoroční hra “Škola kosmonautů“. Na základě 
poznatků ze hry společně vytváříme velkou mapu Země, která symbolizuje pohled 
astronautů z rakety. Na závěr nás čeká “let do vesmíru“ a zopakování všeho, co jsme 
se během roku naučily. 
Zapojily jsme se do soutěže Zahrada snů, ve které děti kreslí vlastní návrhy zahrádek. 
Společně s dětmi jsme si ve školní zahradě zasadily smrčky a okrasnou vrbu, 
abychom je pak mohly na Vánoce a Velikonoce zdobit. Bohužel měsíc po vysázení 
stromků jich po sečení zbyla jen polovina. Pro děti to bylo velké zklamání. 
A co ještě děti v družině dělaly? Kromě stavění z lega a hraní společenských i 
sportovních her mnohé děti vyráběly např. létající balóny z krabiček od sýrů, včeličky 
z buráků, kohoutky z korkových zátek nebo ptáčky papíráčky. 
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V naší nepravidelné chvilce vaření jsme “upekly“ kuřátka z piškotů a prasátka z kiwi. 
V rámci dopravní výchovy jsme si připomněly povinné vybavení jízdního kola, 
bezpečnost při cestě do školy a důležité dopravní značky. 
V  kroužku keramiky děti vyráběly kočičky, tužkovníky, zahradní trpaslíky a další. 
Skupinka dětí navíc společně vytváří keramický hrad. 

Dagmar Mynarčíková 

Knihovna 
V minulém čísle jsme informovali o knihách z tzv. výměnného fondu Knihovny Karla 
Dvořáčka ve Vyškově. O knihy z „jarního“ výměnného fondu byl mezi našimi čtenáři 
velký zájem, doba jejich navrácení se však již blíží. Prosíme občany, aby tyto knihy 
vrátili do 3.8.2011, aby bylo možné uskutečnit další kolo výměny. 
Upozorňujeme, že v době prázdnin bude knihovna otevřena jen omezeně. 

dle podkladů od Vladimíry Stejskalové 

Kulturní komise 

Co nás čeká  

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku roku 2011 

Kulturní komise spolu s obecním úřadem vyhlašuje Soutěž o nejkrásn ější 
předzahrádku roku 2011  (květinová výzdoba, úprava okolí domu, aranžmá). Soutěž 
probíhá od 1.6. do 31.12.2011  formou fotografování a vyhodnocení veřejností, kdy 
budou mít občané možnost svým hlasem vybrat vítěze. Občany budeme vždy dopředu 
informovat. 

Babinec  

Dne 17.6.2011 v 18.00 hod.  pořádáme další Dámský klub „BABINEC “. Všechny 
milešovické ženy jsou srdečně zvány do prostranství za sál, pokud nám to počasí 
dovolí, posedíme venku. S sebou si vezměte dobrou náladu, recepty, fotky, písničky a 
třeba i něco na zub. 
 
 

Kulturní komise zve srdečně všechny děti na 

Kolob ěžkiádu, 
která se koná dne 30. 6. 2011 v 16 hod  na spodní ulici u Jeřábkového. 

Jedná se o soutěž na koloběžkách, vyhodnocení, ocenění nejlepších a zakončení 
sportovního dne táborákem v areálu za hospodou. 

Soutěž se týká dětí všech věkových kategorií!!! 
Lenka Černá 
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Jednodenní kurz PATCHWORKU - připravujeme na podzim 

Patchwork (z angl. patch = záplata) je technika sešívání malých barevných kousků 
látek, které spolu vytvářejí větší vzory. Hra s látkou, tvarem a barvou. Tato technika 
původně sloužila k využití zbytků látek. V poslední době se stává opět populární. 

Pro ty, které by chtěly tuto techniku vyzkoušet nebo se v ní zdokonalit, připravujeme 
na podzim jednodenní kurz. Povede jej zkušená lektorka Hana Dolejší. Vyrábět 
můžeme např. zde uvedené výrobky. 

  
Zájemkyně se už nyní mohou předběžně hlásit u paní Rodrové, abychom věděly, jaký 
bude o kurz zájem. 

Informace a předběžné přihlášky Renata Rodrová 

Co proběhlo 
Fotky z jednotlivých akcí jsou průběžně doplňovány na http://www.milesovice.cz/ 

Velikonoční jarmark 

V neděli 10. dubna proběhl v sále OÚ první Velikonoční jarmark. Kromě bohaté 
výstavky velikonočních dekorací od dětí i dospělých bylo možno vidět a vlastnoručně si 
vyzkoušet různé techniky výroby velikonočních kraslic, zdobení perníčků, pletení 
košíků a ošatek, drátkování aj. Jarmark se setkal s velkým úspěchem a lze 
předpokládat, že se bude opakovat. Děkujeme všem ženám, které se zapojily. 
Foto na str. 15 a další na stránkách obce. 

7. Babské hody 

Mezi slunnými dny konce května se objevil jeden úplně deštivý. Naneštěstí to byla 
právě sobota 28. května, kdy se milešovické ženy těšily, že zanechají vaření a budou 
se věnovat tancování. Ano, 7. babské hody se kvůli nevlídnému počasí nekonaly pod 
širým nebem, nýbrž v kulturním sále OÚ. Toho se však velké i malé stárky nezalekly a 
s nadšením předvedly svá vystoupení, která během posledních měsíců připravovaly. 
Nějaká voda navíc nerozhodila ani kapelu Voděnku z Kozlan, a tak se téměř celé 
odpoledne hrálo, zpívalo a tančilo. 
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Když se později mraky nad obcí na chvíli umoudřily, prošel průvod stárek alespoň částí 
vesnice. Večer v sále pokračovala taneční zábava. Po půlnoci hlavní stárka Alena 
vrátila hodové právo panu starostovi, který tak obec pomyslně opět převzal pod svoji 
ochranu. Ženy pak napochodovaly na značky a proměnily se v “poupata“. Někdejší 
spartakiádní skladba starších žákyň z roku 1985 v úpravě a podání milešovických 
stárek se divákům líbila a musela se dokonce i opakovat.  
Poděkování patří všem 18 stárkám, především Romaně Kratochvílové a Aleně 
Machové, které se již tradičně a zkušeně ujaly vedení akce. Další velké díky paní Janě 
Jeřábkové a Renatě Rodrové a 16 mladým dívkám, které společně připravily pásmo 
lidových tanečků. No, a samozřejmě muzikantům, sklepníkům, obci a všem, kteří 
přispěli k tomu, že se i mokrá varianta hodů podařila.  
A věřme, že až půjdou příště stárky vesnicí, bude jim do krojů svítit sluníčko. 
Fotky – strana15 a fotogalerie na www. stránkách obce. 

Monika Postbieglová 

Vítání občánků 

V neděli 12.6. proběhlo na obecního úřadu další Vítání občánků. Přivítali jsme mezi 
nás 4 nové občánky Milešovic. Do života jim přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky.  

Spolky a sdružení 

Sbor dobrovolných hasičů Milešovice 

Závody mladých hasičů 
V neděli 22.5.2011 se naše fotbalové hřiště ocitlo v obležení hasičských vozů, mladých 
hasičů a jejich fanoušků z celého okolí. Ten den se na trávníku neběhalo za balónem, 
ale čerpala se voda, tahaly hadice a stříkalo vodou na terče. A co že se to dělo? Za 
slunného a teplého počasí se uskutečnily pečlivě připravované a v Milešovicích poprvé 
organizované závody mladých hasičů “O pohár starosty obce“ . 
Soutěží se zúčastnila družstva z celkem 12 
obcí v kategoriích přípravka, mladší a starší. 
Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě 
požárních dvojic. Byla radost pohledět, jak 
mladí hasiči, včetně těch úplně maličkých, 
bojovali. Ale každý vyhrát nemůže. S největší 
radostí a úspěchy odjížděli soutěžící z Drnovic, 
kterým se u nás podařilo vybojovat 8 pohárů, 
hasičský dorost z Topolan si odvezl 3 poháry a 
jeden pohár si odvezli mladí hasiči z 
Hostěrádek - Rešova. Naši soutěžící se snažili, 
co mohli a zejména ti mladší to měli ve štafetě 
ke stupni vítězů jen malý kousek. 
Blahopřejeme! 
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Kompletní výsledky jsou uvedeny na stránkách SDH Milešovice (http://www.sdh-
milesovice.wz.cz/), fotky z akce jsou na straně 16 a dále například na 
http://nikynnka.rajce.idnes.cz/Hasicske_zavody_22.5.2011/ 

Požární útok – kategorie mladší Požární útok – kategorie starší 
Celkem 12 družstev + 1 přípravka Celkem 14 družstev 

Soutěžní družstvo čas pořadí Soutěžní družstvo čas pořadí 

Drnovice B 21,21 1 Drnovice 1 17,23 1 
Topolany 21,40 2 Drnovice 2 19,33 2 
Drnovice A 22,58 3 Topolany 20,12 3 
Milešovice 24,29 5 Milešovice 26,88 7 
 
 

Štafeta – kategorie mladší Štafeta– kategorie starší 
Celkem 12 družstev Celkem 17 družstev 

Soutěžní družstvo čas pořadí Soutěžní družstvo čas pořadí 

Drnovice 1 69,66 1 Drnovice 2 58,53 1 
Topolany 88,53 2 Drnovice 4 59,65 2 

Hostěrádky-Rešov 100,71 3 Drnovice 3 69,09 3 
Milešovice1 105,73 4    
Milešovice3 110,53 5 Milešovice1 77,16 6 
Milešovice2 121,37 7 Milešovice2 108,81 14 

Celkově se závodů zúčastnilo 190 soutěžících a přihlíželo přibližně 400 diváků. 
Organizátorům se akce vydařila a ukázali, že jsou schopni být důstojnými hostiteli 
podobných soutěží i do budoucna. Poděkování patří všem pořadatelům, obecnímu 
úřadu, Sokolům a paní Jitce Fabiánové, starostce OSH Vyškov, která velmi pomohla 
svými zkušenostmi z obdobných akcí.      dle podkladů od Jany Florianové 

A co nás čeká?  
⋅ Dne 19.6. od 10,00 proběhnou poslední závody  našich mladých hasičů v této 

sezóně. Pro fanoušky to nebude daleko - v Křenovicích.  
⋅ Dne 2.7. proběhne v Otnicích okrsková sout ěž v požárním útoku mužů, na 

kterou se chystají i naši dobrovolní hasiči. Pro fanoušky je to ještě blíž. 
⋅ Dne 2.7. proběhne na hasičce Country posezení  s kapelou.  
⋅ Od 4.7. do 9.7.  se mohou mladí hasiči těšit na již tradiční soust ředění, které jako 

vždy proběhne na Koberské myslivně. Kromě spousty her a zábavy budou mít 
příležitost natrénovat a vylepšit vše, co je třeba, aby se jim v příští sezóně dařilo 
přinejmenším tak dobře jako doposud. 

⋅ O víkendu 30.-31.7. proběhnou Anenské hody . Přípravu mají na starosti SDH. 
⋅ Dne 26.8. proběhne na hasičce druhé Country posezení  s kapelou. 

dle podkladů od Jany Florianové a Davida Nováka 
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Sokol Milešovice 

Fotbal - žáci  
Soutěž žáků se v této sezóně naposled před domácím publikem hrála 29.5. Byl to  
vítězný souboj s žáky z Lovčiček. Kromě našich tradičních střelců Davida Ondry a 
Davida Krauta bodoval i náš brankář Peťa Bouška a poprvé se trefil Martin Dobrovolný 
a Tomáš Novák. Po posledním zápase sezóny v Letonicích, kde jsme nebodovali,  
jsme stále byli o bod před Velešovicemi na 6.tém místě a jen se čekalo, jak dopadne 
jejich zápas s Otnicemi, bojujícími o 3. místo. Velešovice celkem nečekaně vyhrály a 
naši kluci tak nakonec skončili na 7. místě. Je to velmi pěkné umístění, za kterým je 
spousta chutě kluků trénovat a hrát, spousta práce a času trenérů, tátů zajišťující 
výjezdy týmu k zápasům a maminek při praní dresů… 

 
Příští sezóna žákovského týmu bude náročná. Z týmu totiž odchází zkušení hráči - 
útočník David Ondra (druhý nejlepší střelec soutěže – 57 gólů), brankář Petr Bouška a 
obránce Jan Florian, kteří pro tým příkladně bojovali a bude obtížné je nahradit. 
   Okresní sout ěž žáků skupina B 

 Tým Zápasů + 0 - Skóre Body  

1. Hodějice 22 20 1 1 188:11 61 
2. Letonice 22 19 0 3 198:30 57 

3. Slavkov A 22 16 2 4 106:11 50 
4. Otnice 22 16 1 5 152:27 49 
5. Křenovice 22 16 0 6 132:55 48 
6. Velešovice 22 10 1 11 71:75 31 
7. Milešovice 22 9 2 11 95:86 29 

8. Bošovice 22 7 2 13 60:91 23 

9. Vícemilice 22 5 1 16 43:132 16 
10. Šaratice 22 4 1 17 32:151 13 
11. Křižanovice 22 4 1 17 49:158 13 
12. Lovčičky 22 0 0 22 6:305 0 
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Fotbal – muži 
Jarní sezóna se nevydařila. Tým se z podzimního 9. místa postupně propadal tabulkou 
až na dnešní předposlední 13. místo. Vzhledem k stavu týmu se proto dohodlo, že 
Milešovičtí muži příští sezónu hrát nebudou a fotbalisti, kteří hrát chtějí, mohou  hrát 
v týmu Lovčiček. 
 

Další aktivity  
Sokol Milešovice a SDH společně s OÚ dále zorganizoval 30.4. tradiční „Pálení 
čarodějnic“ a 11.6. Dětský den. Obě akce proběhly za pěkného počasí. Dobře se 
pobavili děti i dospělí. Na dětském dni se např. skákalo v pytlích, malovalo na obličej, 
rychle se běhalo, jedlo na čas, děti si mohly vyzkoušet použití hasičské techniky…. 

 

Myslivecké sdružení Hubert 
Myslivci na své výroční schůzi zhodnotili uplynulý myslivecký rok.  
V zimním období myslivci vyvezli do krmných zařízení 70 q zrnin, 10 vleků pozadku a 
3 velké balíky sena. Splnili tak svoji povinnost pečovat o zvěř v době zimního strádání, 
kterou jim stanoví zákon o myslivosti. 
V loňském roce byly vybudovány v Otnicích a Milešovicích sklady krmiv. V letošním 
roce plánujeme u skladu v Milešovicích postavit přístřešek na uskladnění sena a oplotit 
celý pozemek.  
Loňský rok byl svým chladným a deštivým počasím v jarních i letních měsících a 
zvýšením počtu divokých prasat nepříznivý pro drobnou zvěř. To se projevilo i na jejím 
přírůstku. Vzhledem k nízkému stavu drobné zvěře myslivci snížili počet honů. Naopak 
vytvoření mokřadu v Milešovicích zlepšilo podmínky pro divoké kachny a rozsáhlé 
porosty kukuřice přispěly k přemnožení černé zvěře. 
Myslivci v uplynulém roce ulovili 60 ks srnčí zvěře a splnili tak plán jejího odlovu. Dále 
byl uloven jeden jelen, 56 ks černé zvěře a 44 kachen. Plán lovu drobné zvěře, 
vzhledem k nízkým stavům, myslivci nesplnili. Bažantích kohoutů bylo uloveno 146 a 
zajíců 86, což je asi polovina plánovaného počtu. 
Myslivci ulovili 78 ks zvěře myslivosti škodící. V tom je započteno 30 lišek, 17 kun, 26 
toulavých koček, 3 straky a 2 vrány. 
I v letošním roce myslivci odvezli komunální odpad z větrolamu při silnici Milešovice – 
Otnice, kam jej neustále nezodpovědní občané vyhazují, ač k tomu nemají žádný 
rozumný důvod a porušují tím zákon. 
Ke zlepšení stavu okolní krajiny určitě přispěla náhradní výsadba 20 ks stromků v obci 
Lovčičky a 43 ks stromků v Otnicích, kterou myslivci zajistili. 
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!!!!! POZVÁNKA !!!!! 
Myslivecké sdružení Hubert Otnice pořádá v Milešovicích 

dne 25. 6. 2011 
za místním pohostinstvím taneční zábavu 

Pytlácká noc 
 

K tanci a poslechu bude hrát místní kapela DOLINKA a DUO PREMIERA. Prodej 
občerstvení ze zvěřiny, nápojů všeho druhu a uzenin z udírny je zajištěn.  Vstupenky 
budou slosovatelné v tombole. Vstupné 70 Kč. V případě špatného počasí se bude 
zábava konat v sále místního pohostinství. 
K návštěvě Vás srdečně zvou a dobrou zábavu přejí pořadatelé. 

Miroslav Petlák 

 

 

 

Křížem krážem – to ostatní 

Listárna 

Něco málo o minulosti Milešovického pivovaru 
V minulém čísle zpravodaje jsme se ptali Vás, občanů, zda nevíte něco o minulosti 
milešovického pivovaru. Jsme rádi, že se nám ozval pan Antonín Šidla, který se o 
historii obce zajímá a poskytl nám zajímavé informace. Uvádíme je zde ve zkrácené a 
mírně upravené formě. Panu Šidlovi děkujeme za příspěvek a přejeme hodně zdaru 
v dalším pátrání po stopách dějin.  
 
Ve středověku býval pivovar téměř v každé obci či osadě. Pivo se vařilo doma a 
nebylo zdaleka bráno pouze jako lehce opojný nápoj, ale i jako potravina. Navíc při 
výrobě piva se sladina a mladina převařovaly, čímž se vlastně pivo zbavovalo 
škodlivějších látek a bakterií. Dalo by se tedy říct, že zvláště v období cholery a moru 
bylo pivo daleko zdravějším nápojem, než voda ze studní.  
Milešovický pivovar býval součástí panského dvora. Dnes je to blok budov za 
obchodem (domy č.p. 1 až č.p. 238). Nové domy pravděpodobně stojí na původních 
sklepeních, z nichž některé jsou již asi zazděné a zasypané. Ve dvoře se však 
pravděpodobně ještě dochovala jedna budova s původními křížovými klenbami. 
Pivovar byl založen před rokem 1588, první známý majitel byl Adam Věžnik z Věžník. 
Součástí byla výroba sladu, k pivovaru přiléhala chmelnice. Roku 1605 koupil obec 
Milešovice Oldřich z Kounic, a to včetně panského dvora a pivovaru. Oldřichovi synové 
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však stáli během stavovského povstání (1618-1620) na straně stavů. Po neúspěchu 
tohoto povstání jim byl majetek, včetně Milešovic, zkonfiskován. 
Obec se pak dostala do rukou Lichtenštejnů, za jejichž působení byl pivovar 
pravděpodobně zrušen. Jak Kounicové, tak i Lichtenštejnové byly bohaté, rozvětvené 
rody, s velkým majetkem i vlivem. Malé pivovary, jako například Milešovice, byly 
neziskové, a tak se výroba postupně přesouvala do větších pivovarů. Ostatně podobně 
postupují velké společnosti také v dnešní době. Inu, dějiny se stále opakují…   

z podkladů poskytnutých od Antonína Šidly 

Pro maminky s dětmi 
Některé z milešovických maminek mi daly impuls k zamyšlení se nad organizováním 
jogového cvičení pro maminky s dětmi nebo pro děti samotné. Cvičení by probíhalo od 
září, pravděpodobně každou středu od 17 do 18 hodin. V případě zájmu se domluvíme 
během prázdnin.           Jarka Krahulová 
 
 
 
 
Milí občané, těšíme se na jakékoliv Vaše příspěvky, náměty či připomínky. Budete-li 
mít chuť napsat cokoliv k dění v obci, reportáže, zápisy nebo jen krátké sdělení, rádi je 
uveřejníme. 
 
 
Závěrem přejeme všem občanům pohodové slunné léto a dětem krásné prázdniny, 
plné pěkných zážitků a radostných návratů. 
 
 
 

 
 
Vydavatel:  obec Milešovice 
Vyšlo: 15. 6.2011 
Náklad: 220 ks 
Sestavil: Stanislav Postbiegl 
Kontakt: zpravodaj@milesovice.cz 
 
Příspěvky a informace poskytli: 
Hana Burišková, Lenka Fillová, Jana Florianová, Lenka Černá, Dagmar Mynarčíková, David Novák, 
Ilona Ondrová, Ivo Petlák, Miroslav Petlák, Iveta Polanská, Monika Postbieglová, Stanislav Postbiegl, 
Karla Pitáková, Renata Rodrová, Vladimíra Stejskalová, Antonín Šidla. 
Příspěvky mohou být upraveny a zkráceny, aniž byl změněn jejich smysl. 

 

Další číslo vyjde v září 2011. 
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7.babské hody  

 
7.babské hody - průvod stárek 

 
Velikonoční jarmark 
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Závody mladých hasičů - požární útok – Milešovičtí mladší žáci  

 
Závody mladých hasičů - Požární útok  

 
Fotbalový tým - žáci (téměř kompletní) 

 

 


