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P�ejeme Vám  

p�íjemné prožití 
váno�ních svátk�

a 
vyda�ený rok  2011
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Vážení a milí spoluob�ané,  
dostává se Vám do rukou úvodní �íslo obnoveného Milešovického zpravodaje. Voní 
ješt� váno�ními p�ípravami, ale už se moc t�ší na plný vstup do nového roku. 
Cílem zpravodaje je p�inášet informace o d�ní v naší obci. Krom� informací ze 
zastupitelstva zde bude prostor pro spolky a sdružení a samoz�ejm� i pro Vás, budete-
li chtít do zpravodaje p�isp�t  Z toho vyplývá i �len�ní na t�i �ásti - zprávy z obce, 
informace od spolk� a sdružení a záv�rem „to ostatní“, kde bychom rádi p�inášeli 
r�zné zajímavosti a také prezentovali Vaše p�ísp�vky.  
P�ipomínky a nám�ty do zpravodaje m�žete p�edávat na obecní ú�ad nebo m�žete  
využít nov� založené e-mailové adresy zpravodaj_zaviná�_milesovice.cz. 
Obsah zpravodaje a rozd�lení jednotlivých rubrik považujte za návrh, který m�že být 
dle Vašeho ohlasu a zájmu upravován, zkrácen, �i rozší�en.  
Naší snahou je vydávat zpravodaj v p�ibližn� 2 m�sí�ních intervalech a hlavn� vytrvat. 
D�kujeme všem, kte�í poskytli informace do tohoto �ísla. A t�m, kte�í se práv� chystají 
k listování Milešovickým zpravodajem, p�ejeme p�íjemné pro�ítání. 

Vaši  zastupitelé 

Kalendá� p�ipravovaných akcí 
Datum  akce    po�ádá 
26.12.2010  Mariášový turnaj  Sokol Milešovice  
8.1.2011  T�íkrálová sbírka  Charita �S 
12.2.2011  Hasi�ská zabija�ka SDH Milešovice 
19.2.2011  Maškarní ples  ZŠ a MŠ Milešovice 
12.3.2011  Tradi�ní ostatky  Sokol Milešovice 

1. Zprávy z obce 
1.1. Zprávy ze zastupitelstva 

V této �ásti zpravodaje budeme uvád�t výb�r z  jednání zastupitelstva. Kompletní 
zápisy budou i nadále zve�ej�ovány na obecní výv�sce u obchodu a na webových 
stránkách obce (viz www.milesovice.cz). 
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Zasedání ZO �.12, konané dne 19.11. 2010 
Ad3) Byl zvolen finan�ní výbor obce: p�edseda Bohdan Tišer, �lenové Romana 
Kratochvílová a Pavel Hradský. 
Ad4) Byl zvolen kontrolní výbor obce: p�edseda:  Stanislav Postbiegl, �lenové  Radek 
Gamba a Vlastislav Veselý. 
Ad5) Byla nov� založena kulturní a sociální komise ve složení: p�edseda Lenka �erná, 
�lenové Romana Kratochvílová, Hana Burišková, Margita Boušková a Eva Gargošová. 
Pozn: Komise bude rozší�ena o Jaroslavu Krahulovou a Janu Je�ábkovou. 
Ad13) Bylo schváleno, že výt�žek z provozu výherního hracího p�ístroje (7.906,- K�) 
bude poskytnut ZŠ a MŠ Milešovice. 
Ad14) Byly jmenovány 2 inventariza�ní komise, 
a) drobný hmotný a nehmotný majetek, stavby, operativní evidence, materiál, 
samostatné movité v�ci: p�edseda B. Tišer, �lenové R. Gamba a R. Kratochvílová 
b) pozemky, dlouhodobý finan�ní majetek, dokladová invent. - pohledávky, závazky, 
ceniny: p�edseda S. Postbiegl, �lenové R. Gamba a L. �erná. 
Ad15) Do školské rady byly jmenováni B. Tišer a S. Postbiegl. 

Zasedání ZO �.13, konané dne 6.12. 2010
Ad4) Byla schválena aktualizace webových stránek obce, za které odpovídá 
místostarosta Ivo Petlák s pomocí administrativní pracovnice. 
Ad10) Bylo schváleno navýšení �ástky za odstra�ování komunálního odpadu na 
�ástku 490,-K� na osobu a rok. D�vodem jsou výrazn� vyšší náklady obce na 
zabezpe�ení odvozu odpad� již letos a o�ekávané navýšení cen na rok p�íští. Obec 
bude i nadále odvoz odpad� dotovat. 
Ad11) Byla schválena žádost o zap�j�ení sálu na po�ádání soukromé silvestrovské 
zábavy. Odpov�dnou osobou za žadatele je Michal Sk�ítecký. P�ejeme, a� se akce 
vyda�í. 

Zasedání ZO �.14, konaného dne 20.12. 2010 
Ad4) byly schváleny termíny zastupitelstva – uvádíme nejbližší:

10.1.2011 v kancelá�i starosty,  
31.1.2011  v sále obecního ú�adu v 18.30,  
21.2.2011 v kancelá�i starosty, 
14.3.2011 v kancelá�i starosty. 

Ad6) byly projednány schváleny finan�ní p�ísp�vky na aktivity a pot�eby SDH 
Milešovice, TJ Sokol Milešovice, ZŠ a MŠ Milešovice. Dále byly schváleny p�ísp�vky 
na kulturní akce p�edložené zástupcem kulturní a sociální komise. 
Ad8) zastupitelstvo schválilo vydávání Milešovického zpravodaje na rok 2011. 
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1.2. Výzvy a sd�lení 
⋅ Poplatky za popelnice v roce 2011 �iní 490,- K�, ostatní poplatky z�stávají. 

Všechny poplatky pla�te vždy v ú�ední dny a hodiny – v pond�lí a ve st�edu od 
8.00-17.00 hod na obecním ú�ad�. 

⋅ Vážení spoluob�ané, p�ipravujete-li akce, na které byste rádi požádali o podporu 
z obecního rozpo�tu, p�edejte svou p�edstavu na obecním ú�ad�, abychom mohli 
s Vaší aktivitou uvažovat p�i sestavování rozpo�tu na p�íští rok. 

⋅ Máte-li zájem o zasílání zápis� ze zastupitelstva, zpravodaje a p�ípadn� dalších 
informací z obce e-mailem, m�žete p�edat Vaši e-mailovou adresu na obecní 
ú�ad. V lednu bude možné využít formulá� na webových stránek obce. 

⋅ Vážení podnikatelé, máte-li zájem o zve�ejn�ní Vašeho kontaktu na webových 
stránkách obce, m�žete jej nahlásit na obecním ú�ad� �i v lednu p�es formulá�
z webových stránek obce. 

⋅ Vážení ob�ané, máte-li zájem, aby obecní ú�ad mohl s Vámi komunikovat  
prost�ednictvím mobilního telefonu, m�žete své telefonní �íslo na ú�ad� nahlásit. 

⋅ Zastupitelstvo obce d�kuje všem ob�an�m, kte�í se podílejí na organizaci 
spole�enských, kulturních a sportovních akcí. 

⋅ Zastupitelstvo obce d�kuje všem ob�an�m, kte�í udržují sch�dné chodníky 
kolem svých dom�. 

1.3. Základní škola a Mate�ská škola Milešovice 
Zde bychom rádi uvád�li zajímavosti z provozu školy a školky. 
Nyní stru�n� ZŠ a MŠ Milešovice p�edstavujeme, další informace najdete na www.zs-
milesovice.cz/. 
Základní škola Milešovice je venkovská škola malot�ídního typu, pracuje podle 
Školního vzd�lávacího programu „Nová škola“. Ve školním roce 2010/2011 navšt�vuje 
školu 32 žák�. 	editelkou školy je paní Lenka Fillová, u�itelkou je paní Karla Pitáková. 
Školní družina má kapacitu 20 d�tí, vychovatelkou je paní Dagmar Mynar�íková. 
Krom� kvalitního a nápaditého školního programu nabízí škola svým žák�m také 
zájmové kroužky keramiky, flétny, aerobiku a náboženství. Vlastní školní vzd�lávání 
bývá obohaceno o další aktivity, jako jsou vycházky a výlety, návšt�vy kina, divadla, 
hv�zdárny, plavecký výcvik apod. Za�átkem �íjna m�ly d�ti nap�. neobvyklou možnost 
strávit noc ve škole. 
Mate�ská škola Milešovice má v tomto školním roce 28 d�tí. Vedoucí školky je paní 
Hana Burišková, u�itelkou je paní Edita Da�ková. Ve školce probíhá krom� základního 
programu také logopedická pr�prava, p�íprava p�edškolák�, hra na flétnu „Zdravé 
pískání“ a plavecký výcvik. 
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Milešovické d�ti se setkávají s vlídným a tv�r�ím pedagogickým p�ístupem, hrají si a 
pracují v p�íjemném prost�edí, �asto bývají venku. V��íme, že do školky, školy i družiny 
chodí s radostí.  
D�ti se ur�it� t�ší na prázdniny, proto p�ipomínáme, kdy je �ekají nejbližší dny volna:  
23.12.2010 – 2.1.2011  váno�ní prázdniny 
3.2.2011    ukon�ení 1. pololetí 
4.2.2011    jednodenní pololetní prázdniny 
14.3.2011 – 20.3.2011  jarní prázdniny 
D�ti ZŠ a MŠ tradi�n� p�ipravují pod vedením svých u�itel� r�zná vystoupení a  
besídky pro rodi�e a spoluob�any. Vystoupení bývají vždy velice milá a p�kn�
p�ipravená. V poslední dob� d�ti vystupovali na setkání milešovických d�chodc�
4.12.2010 a dále na Váno�ní besídce, jejíž sou�ástí byl také jarmark a váno�ní tvo�ení. 

ZŠ a MŠ Milešovice po�ádá 19.2. 2011 Maškarní ples 
Zahájení v 15.00 v sále OÚ. S programem pom�že agentura 

Vendulka, nebude chyb�t                                                        
tombola, diskohrátky, létající balónky s p�ání�kem 

1.4. Knihovna 
V této �ásti zpravodaje Vás budeme informovat o novinkách v obecní knihovn�. 
Knihovna byla v obci založena v roce 1923, v sou�asnosti je umíst�na vedle obchodu. 
Knihovní fond má cca 2800 svazk�. Krom� �ady knih pro malé i velké �tená�e je zde 
také možnost nahlédnout do kopie obecní kroniky. Upozor�ujeme, že v knihovn� je 
k dispozici ve�ejný internet. 
Otvírací doba knihovny je st�eda od 14.00 do 18.00 hod. Odpov�dnou pracovnicí je 
paní Vladimíra Stejskalová. 

2. Spolky a sdružení 
Zde si dovolujeme stru�n� p�edstavit spolky a sdružení, které v obci p�sobí. 
Omlouváme se, pokud jsme n�koho opomenuli. V dalších �íslech bude tato �ást 
obsahovat p�edevším aktuální informace o jednotlivých akcích i aktivitách. Rozsah 
bude závislý na dodaných p�ísp�vcích. 

2.1. Sbor dobrovolných hasi�� Milešovice 
Hasi�ský sbor má v obci Milešovice dlouhou tradici, vznikl již v listopadu roku 1888. P�i 
založení m�l 24 �len�. Dnes má 39 dobrovolných �len� a oddíl mladých hasi�� s 14 
chlapci a 12 d�v�aty. 
Starostou sboru je David Novák, vedoucím mládeže Miroslav Hon a Jana Floriánová. 
Další informace a fotky z akcí jsou uvedeny na http://www.sdh-milesovice.wz.cz/. 
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Naši hasi�i se krom� držení hotovosti a výjezd� v�nují i dalším aktivitám, jako je 
výchova hasi�ského dorostu a po�ádání kulturních, sportovních a spole�enských akcí. 
Mladí hasi�i se úsp�šn� ú�astní okresní ligy „Vyškovský Soptík“. Minulou sezonu 
skon�ili v kategorii mladší na p�kném 10. míst� (z 19ti ú�astník�), v kategorii starší se 
umístili také na 10. míst� (a také z 19ti ú�astník�) 
Velkým úsp�chem byl zisk 3. místa v sout�ži O pohár Boženy Spá�ilové v K�enovicích. 
Naposledy mladí hasi�i úsp�šn� reprezentovali 13.11.2010 v Drnovicích, kde v sout�ži  
O Putovní pohár starostky obce obsadili vynikající 2. místo (z cca 400 ú�astník�). 
Blahop�ejeme! 
Velkou p�ipravovanou akcí jsou závody mladých hasi�� v požárním útoku a štafet�
dvojic. Akce prob�hne dne 22.5.2011 na fotbalovém h�išti Milešovice. 

  
Pozvánka 

SDH Milešovice zve ob�any na akci:  
Hasi�ská zabija�ka,  

dne 12.2.2011, od 8.00 za hasi�kou. 

2.2. Sokol Milešovice 
Sokol byl v obci založen v roce 1919. V sou�asnosti jsou v �innosti oddíly fotbalist�
žák�, fotbalist� muž� a dále probíhá cvi�ení starších a mladších žáky�.  

Fotbalisti – žáci 
Žáci hrají okresní sout�ž. Minulá sezóna byla velmi úsp�šná - žáci vybojovali výborné 
3. místo. Trenérem je Vlastislav Veselý. 
Sou�asné umíst�ní vypadá po podzimní �ásti sout�že následovn�. 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

1. Letonice 11 10 0 1 101: 14 30 (12) 

2. Hod�jice 11 10 0 1 96: 9 30 ( 15) 

3. Otnice 11 9 0 2 80: 12 27 ( 12) 

4. Slavkov A 11 8 0 3 60: 6 24 ( 9) 

5. K�enovice 11 8 0 3 71: 29 24 ( 6) 

6. Milešovice 11 5 1 5 52: 32 16 ( 1) 

7. Velešovice 11 5 1 5 41: 38 16 ( -2) 

8. Bošovice 11 3 0 8 34: 42 9 ( -9) 

9. Vícemilice 11 3 0 8 29: 71 9 ( -6) 

10. Šaratice 11 2 0 9 19: 90 6 (-12) 

11. K�ižanovice 11 2 0 9 14: 93 6 ( -9) 

12. Lov�i�ky 11 0 0 11 4:165 0 (-18) 



Milešovický zpravodaj Prosinec
2010

7

Naším nejlepším st�elcem je nyní David Ondra, který je se 32 vst�elenými góly na 
druhém míst� v tabulce st�elc� sout�že. Blahop�ejeme a a� to dále dob�e st�ílí!  
Žáci jsou i v zimní p�estávce aktivní, schází se pravideln� jednou týdn� ke sportování 
v sále OÚ (vedoucí Lud�k Partika), v novém roce se p�ipravují výjezdy do sportovní 
haly v Šaraticích. 

Fotbalisti – muži 
Muži hrají IV. t�ídu, trenérem je Antonín Handlí�ek s Romanem Krautem. Sou�asné 
umíst�ní vypadá následovn�. 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
1. Heršpice 14 10 2 2 37: 21 32 ( 11) 

2. K�enovice C 14 9 3 2 49: 23 30 ( 9) 

3. Rašovice 14 9 2 3 47: 22 29 ( 8) 

4. K�ižanovice B 14 8 2 4 47: 27 26 ( 5) 

5. Velešovice B 14 6 5 3 36: 33 23 ( 2) 

6. Kobe�ice B 14 6 1 7 43: 47 19 ( -2) 

7. Slavíkovice B 14 6 1 7 32: 37 19 ( -2) 

8. Vícemilice B 14 5 3 6 33: 27 18 ( -3) 

9. Milešovice 14 5 2 7 22: 36 17 ( -4) 

10. Otnice B 14 5 1 8 25: 36 16 ( -5) 

11. Nesovice B 14 2 8 4 39: 46 14 ( -7) 

12. Bošovice B 14 4 2 8 36: 46 14 ( -7) 

13. Zbýšov B 14 4 1 9 23: 37 13 ( -8) 

14. Nížkovice B 14 2 1 11 24: 55 7 (-14) 

Další informace lze najít na stránkách �MFS – viz  http://www.fotbal.cz 
Naším nejlepším st�elcem je nyní Roman Kraut, který je s 11 vst�elenými góly celkov�
na pátém míst� v tabulce st�elc� sout�že. Blahop�ejeme a fandíme! 

Cvi�ení starších a mladších žáky�
Cvi�ení probíhá každé úterý ve školní t�locvi�n�. Mladší žákyn� cvi�í od 17.00 do 
18.00 hod., starší žákyn� od 18.00 do 19.00 hod. Cvi�ení vede paní Jana Je�ábková  

Sokolové se krom� sportovních aktivit v�nují také dalším aktivitám, jako je po�ádání 
kulturních a spole�enských akcí.  
Sokol bude 12.3.2011 po�ádat tradi�ní OSTATKY. Pr�vod masek bude za�ínat v 9.00, 
sraz u hospody. Od 20.00 bude hrát kapela SONET. 
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Pozvánka 
Sokol zve zájemce k ú�asti na Mariášovém 
turnaji, který prob�hne 26.12.2010 v naší 

hospod�. 
Zaregistrovat se m�žete u hospodského – 

pana Václava Skalického 

2.3. Chovatelé 
�eský svaz chovatel� drobného zví�ectva místní organizace Milešovice byla založena 
v roce 1954. V sou�asnosti má cca 20 �len�, kte�í mají ve svých chovech dr�bež, 
králíky, okrasné a užitkové holuby a okrasné ptactvo. P�edsedou našich chovatel� je 
Josef Hon. 

2.4 . Myslivecké sdružení Hubert Otnice 
Sdružení hospoda�í v katastrálním území obcí Otnice, Lov�i�ky a Milešovice. Z naší 
obce ve sdružení pracuje Leoš Bedna�ík, Jan Gargoš, Vojt�ch Lašt�vka a Miroslav 
Petlák. 

2.5.  Další aktivity 
V obci ješt� probíhají další sportovní aktivity.  
Cvi�ení pro ženy - vede paní Jana Florianová. Cvi�í se v úterý od 19.30 aerobik a ve 
�tvrtek od 19.30 zumba ve škole.  
Jóga - vede paní Jaroslava Krahulová , cvi�í se ve st�edu od 18.00 ve školní družin�. 
T�íkrálová sbírka - v sobotu 8. ledna 2011 budou obcí putovat t�i skupinky kolední�k�
(t�i d�ti jako králové a jeden dosp�lý, který bude mít u sebe i pr�kazku) s prosbou o 
dar na pomoc lidem v nouzi. Oblastní charita d�kuje všem, kte�í koledníky vlídn�
p�ijmou a p�isp�jí do jejich pokladni�ek (další informace paní Jana Je�ábková). 

3. K�ížem krážem – to ostatní 
3.1. Listárna 

Zde se t�šíme na Vaše p�ísp�vky, nápady a podn�ty. 

3.2. Zajímavosti o obci a okolí 
V této �ásti bychom rádi p�íležitostn� uvád�li informace o obci a jejím okolí, 
zajímavosti z obecní kroniky apod. 

Toto �íslo vyšlo 22.12.2010 
sestavil Standa Postbiegl 


