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vyšlo 22.4.2015 

Datum Akce Pořádá 

25.04. Sběr železného šrotu SDH 

30.04. Pálení čarodějnic Kulturní komise 

23.05. Babské hody Milešovické ženy 

30.05. Dětský sportovní den Sokol 

13.06. O pohár starosty obce SDH 

Červen Sběr papíru ZŠ a MŠ 

26.06. Country posezení se Savanou SDH 
Upozornění: termíny akcí se mohou změnit 

 

Několik informací o průběhu výstavby kanalizace a ČOV v naší obci 

Vážení občané, 

na začátek uvedu několik čísel pro vaši informaci o postupu prací od začátku stavby 
do konce března 2015: 
- z celkových nákladů činí prostavěnost 51,6%. 
- celkem bylo realizováno 3 282,27m stok a 92ks odbočení v délce 470,38m. 
Objem prací na kanalizaci je tak v souladu s platným harmonogramem stavby. 

Jak jste si mohli někde všimnout, dochází ke změnám oproti původní projektové 
dokumentaci, a to v důsledku změn vyvolanými samotnými stavebními pracemi 
(zejména kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi v trasách budované kanalizace). 
Tyto změny jsou průběžně řešeny tak, aby přesto bylo zajištěno standardní připojení 
pro všechny stavby. 
Projektování kanalizačních přípojek pokračuje vzhledem k pomalému přístupu 
některých občanů poněkud komplikovaně, ale na druhé straně je nutné poděkovat 
těm, kteří reagovali na písemnou výzvu nebo následná hlášení ihned. 
Dále byla již projednána otázka zkušebního provozu ČOV a kanalizace. Dle 
aktuálního harmonogramu prací je zprovoznění ČOV (provedení komplexních 
zkoušek) zhotovitelem stavby plánováno na 30. týden 2015, tzn. polovina července. 
Předpokládá se dodržení tohoto termínu, aby následně proběhla administrativa 
(povolení) zkušebního provozu a bylo možné začít napojovat jednotlivé nemovitosti.  
Proto, vážení občané, zahajte práce na přípravách připojení, nebo úpravách domovní 
kanalizace co nejdříve tak, aby dokončovací práce před samotným připojením stavby 
byly co možná nejméně náročné.  
Závěrem, jak je již vidět v obci, byly zahájeny také práce na opravách chodníků a 
pokládka nového povrchu komunikací, které byly odstraněny nebo poškozeny stavbou 
kanalizace. Současně začaly být prováděny i práce na obnově zeleně. 

S blížícím se koncem stavby tak již bude ubývat bláta a prachu v naší obci, takže 
prosíme občany o ještě kousek strpení, než bude stavba zdárně a úplně dokončena. 

Bohdan Tišer, místostarosta 



  

 

Mladí Hasiči  

Předběžný přehled soutěží mladých hasičů: 

Termín SDH Název soutěže Disciplína 

18.04. Pístovice 
Závod požárnické 
všestrannosti  

Závod požárnické všestrannosti 

Výsledky:  
Mladší: 12 a 13 (z 36 družstev) 
Starší:    3 a 13  (z 29 družstev) 

01.05. 
Ivanovice 
na Hané 

Memoriál Zdeňka Pitnera 
Požární útok mládeže (dále PÚ) dle 
Plamene, Přebor jednotlivci 60m 

02.05. Kroužek Memoriál Antonína Bartáka PÚ, Požární útok CTIF 

10.05. Velešovice O pohár obce Velešovice PÚ,  Štafeta dvojic 

16.05. Dražovice O pohár starosty obce PÚ dle Plamene, Přebor jednotlivci 60m 

23.05. Pustiměř VIII. Memoriál Fr.  Kaplánka PÚ, Štafeta dvojic 

30.05. Luleč Memoriál Oldřicha Nedomy PÚ dle Plamene, Štafeta 4 x 60m 

31.05. Hlubočany Putovní socha sv.Floriána PÚ dle Plamene, Přebor jednotlivci 60m 

13.06. Milešovice O pohár starosty obce Požární útok, Štafeta dvojic 

21.06. Křenovice Memoriál B.Spáčilové PÚ, Přebor jednotlivci 60m 

28.06. Topolany O pohár starosty obce PÚ, Přebor jednotlivci 60m 

 

Sokol – fotbalové zápasy 

Žáci E1B - Okresní soutěž žáků skupina B -  jaro 2015: 

Datum Den Domácí Hosté Výsledek 
14.04.  Úterý  Pustiměř Milešovice 13:1 

19.04. Sobota Hodějice Milešovice 3:0 

26.04. Neděle Milešovice Šaratice  

Po základních kolech se týmy rozdělí na dvě skupiny (4 + 3), ve kterých se bude hrát o konečné 
pořadí. Naši žáci jsou zatím na 4. místě ze 7 týmů, tedy v horní půlce tabulky. 

Muži A3B - IV. třída dospělých skupina B - jaro 2015: 

Datum Den Domácí Hosté Výsledek 

05.04. odloženo Milešovice Křenovice C  

19.04. Neděle Milešovice Vážany B 2:0 

26.04. Neděle Křižanovice B Milešovice  

03.05. Neděle Milešovice Kobeřice B  

10.05. Neděle Šaratice B Milešovice  

24.05. Neděle Nížkovice B Milešovice  

31.05. Neděle Milešovice Hodějice B  

06.06. Sobota Rašovice Milešovice  

Muži jsou nyní na 3. místě (z 10 týmů) a mají zápas k dobru. 

 

Připomenutí 
24. dubna to bude 70 let, co přes naši obec prošla fronta II. světové války. Kolem obce 
se intenzivně bojovalo a padli zde jak vojáci Sovětské armády, tak i ustupující Němci. 



  

 

Škola a Školka 

Datum Akce Pořádá 

27. 4. Divadlo Radost Brno MŠ 

28. 4. Antropos Brno ZŠ 

6. 5. Den matek MŠ 

20. 5. Den matek ZŠ 

20. 5. Zápis dětí do MŠ na r. 2015 / 2016  

10. 6. Výlet ZOO Lešná MŠ 

26. 6. Výlet ZŠ ZŠ 

Červen Sběr papíru ZŠ a MŠ 

Dále přidáváme texty našich dětí – výběr ze slohových cvičení žáků 3. a 4. třídy - tentokrát na téma 
"Co se mi nelíbí v dnešním světě" aneb "Musí to tak být?" 

Nelíbí se mi zlí lidé z Iráku, jak podřezávají lidem hlavy. 

Nelíbí se mi, že lidi kácejí Amazonii, protože by na Zemi nebyl kyslík a lidi by umřeli. 

Doslechl jsem se, že kouření je nezdravé a škodí lidem. 

Nelíbí se mi, jak Rusi ničí Ukrajinu. 

Nelíbí se nám, jak lidi znečišťují přírodu, protože celý svět je zasypaný odpadky. 

Nelíbí se nám válka na Ukrajině, protože je to blízko České republiky a útoky ve Francii, protože je to 
zbytečný. 

Nelíbí se nám, že zloději okrádají staré lidi, protože staří lidé pak nemají peníze. 
výběr Karla Pitáková 

 

Jarní úklid příkopů – akce Ukliďme Česko 
Opět po roce nás čekalo uklízení příkopů u komunikací přiléhajících k naší obci. Za krásného 
slunečného počasí jsme se sešli v sobotu 11.4.2015 již v devět ráno.  

Nevelký zástup brigádníků se rozdělil do tří malých skupinek, a každá se vydala jiným směrem. 
Jedna šla sbírat Otnickou, druhá Koberskou a třetí Šarackou . 

Ve stejnou dobu nám vyráželi naproti šikovní dobrovolníci z Kobeřic a také Šaratic. Díky krásnému 
počasí jsme si chvílemi připadali jako na procházce. Většinou jsme se však museli ohnout pro 
nejrůznější malé i velké smetí, které dokáží lidé vyhodit podél cest. Nasbírali jsme toho celkem dost, 
zabralo nám to dvě hodiny. 

Na Koberské byl nejšikovnější tým, skončil s úklidem první, i když se tam sesbíralo tradičně nejvíc 
odpadků, tentokrát dohromady 17 pytlů. Krátce na to skončil s úklidem i tým na Šaracké – celkem 13 
pytlů a jedna pneumatika. Pak se oba tyto týmy vydaly na pomoc skupince na Otnické, tam se 
sesbíralo 9 pytlů. Sesbíraný odpad hned v pondělí ráno odvezla Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje ve Slavkově u Brna, které patří  dík za skvělou spolupráci. 

Byli bychom rádi, kdyby v současném stavu okolí obce zůstalo co možná nejdéle a my nemuseli 
každý rok dělat tuto brigádu. Do dalších let jen můžeme doufat, že se řidiči, cyklisté a turisté polepší.  

Je nám velice líto, že se akce nezúčastnilo více lidí. Poukazuje to na lhostejnost nezanedbatelné 
části lidí ke svému okolí. Zájmy mnohých občanů zkrátka často začínají a končí s plotem – hranicí 
jejich vlastních pozemků, a to rozhodně není dobře. 

Všem zúčastněným proto patří velké poděkování. 

Na závěr ještě malá rekapitulace úklidů pro představu: 

První ročník úklidu byl v roce 2010 a záznamy bohužel nemáme  
Rok 2013 - 97 pytlů odpadu + lednice, role koberců apod.- úklid trval 9,5 hodiny 
Rok 2014 - 29 pytlů a 16  pneumatik - úklid trval cca 2 hodiny 
Rok 2015 - 39 pytlů a 1 pneumatika -  úklid trval cca 3 hodiny 

Magda Veselá



 

 

 

 

 

Výsledky: 

Letní ovoce:  
1. místo Kunderka Jakub ml. 
2. místo Jeřábek František 
3. místo Hudeček Vladimír 

Modré ovoce:  
1. místo Slabotínský Ondřej 
2. místo Rangl Martin 
3. místo Kunderka Milan 

Tlačenka:  
1. místo Novák Antonín ml. 
2. místo Němec Ivan 
3. místo Navrátil Libor st. 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrté folklórní odpoledne 
ze společného vystoupení našeho 
Milešováčku s Jamírkem a Líšňáčkem 
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Příští Zpravodaj vyjde začátkem 

července, příspěvky prosíme posílat 
do 20.6.2015 

 
 

Ostatky 

Z koštu  
domácích 
pálenek a  
tlačenek 

Tým jarního úklidu příkopů 
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