
 Milešovický zpravodaj č.5 2012 
březen 

 

Toto číslo vyšlo: 16.03.2012  

 

 
Z milešovických předzahrádek 

 
Vítejte u prvního čísla našeho zpravodaje v tomto roce. S podivnou zimou bez sněhu 
a s neobvykle silnými mrazy jsme se snad rozloučili. Těšme se, že sluníčko konečně 
začne hřát, probudí jarní květenu a milešovické zahrádky opět rozkvetou do krásy. 
 

Kalendář nejbližších akcí 

Datum Akce Pořadatel 

25.03. Velikonoční jarmark Kulturní komise 
31.03. Sběr železného šrotu Sokol 

30.04. Pálení čarodějnic  

16.05. Vystoupení dětí ke dni matek ZŠ a MŠ 

02.06. 1. setkání rodáků a přátel obce Milešovice  Obec 

23.06. Závody mladých hasičů – O pohár starosty Milešovic SDH 
změna termínů vyhrazena 
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Zprávy z obce 

Zasedání zastupitelstva 
Výběr bodů, kompletní zápisy viz obecní vývěska a www.milesovice.cz. 

Zasedání ZO č.14/2011, konané dne 19.12.2011 
Ad 6) ZO schválilo přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na věcné vybavení  
zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve výši 7 000,- Kč. 
Ad 9) ZO projednalo Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Respono, týkající se zavedení 
sběru biologického odpadu v naší obci 
Ad 10 a 11) ZO schválilo Dohodu s obcí Otnice a Brno-Slatina o úhradě neinvestičních 
nákladů na žáky naší obce, kteří navštěvují školské zařízení tohoto zřizovatele. 
Ad 15) ZO schválilo přidělení výtěžku z provozu výherního hracího přístroje pro 
kroužek Milešováček (částka 10 954,- Kč). 

Ad 16) ZO bere na vědomí Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice 
JMK, která konstatuje nevyhovující zařízení školní kuchyně. Jedná se o nesoulad 
zařízení naší kuchyně s nově vyžadovaným vybavením. Vyhovění požadavkům 
(přestavba, nákup nerezových zařízení atd.) bude pro obec finančně náročné, 
nevyhovění by ale mohlo vést k vynucenému uzavření kuchyně. 

Zasedání ZO č.1/2012, konané dne 9.1.2012 
Na zastupitelstvu se projednávaly zejména položky, které bude nutné zahrnout do  
nového rozpočtu. Jednalo se zejména o řešení jednorázových nákladů a vyhovění 
žádostí jednotlivých organizací v obci o dotace. 
Bylo projednána a k zahrnutí do rozpočtu schválena: 
⋅ realizace sádrokartonové desky v kuchyni ve školce za cenu 4 524,- Kč, 
⋅ výroba a dodávka nábytku do mateřské školy za cenu 91 100,- Kč, 
⋅ výroba a dodání nábytku a zařízení do školní kuchyně za cenu 285 500,- Kč, 
⋅ dodávka nového rozhlasu pro celou obci včetně sirény v ceně 255 000,- Kč, 
⋅ dodávka a montáž koberce a PVC do mateřské školy v ceně 107 500,- Kč, 
⋅ částka na pokrytí očekávaných nákladů akce Rodáci ve výši 100 000,- Kč, 
⋅ částka na provoz Sboru dobrovolných hasičů vč. provozu družstva mladých 

hasičů a nákladů na realizaci dětské soutěže ve výši 148 000,- Kč,  
⋅ částka na pokrytí rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2012 ve výši 628 000,- Kč. 

Zasedání ZO č.2/2012, konané dne 30.1.2012 

Zasedání se kromě zastupitelů účastnilo i 8 občanů. 

Ad 6) Byl schválen návrh rozpočtu na rok 2012. Rozpočet je navrhován jako 
vyrovnaný.  
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Nejvýznamnějšími položkami na straně příjmů jsou: 

⋅ daně (nejvíce z DPH, z příjmů právnických osob, z příjmů ze záv. činností a funk. 
požitků) celkem: 4 643 000,- Kč, 

⋅ poplatky (nejvíce za odpad 320 000,-Kč) celkem 399 000,- Kč, 
⋅ dotace (nejvíce ze státního rozpočtu 221 900,- Kč) celkem 279 000,-Kč, 
⋅ ostatní příjmy (nejvíce pronájem nemovitostí 245 000,- Kč, odvádění odpadních 

vod  75 000,- Kč, pronájem pozemků aj.) celkem 452 200,- Kč. 

Příjmy celkem: 5 835 600.- Kč. 

Nejvýznamnějšími položkami na straně výdajů jsou: 

⋅ Provoz a investice v ZŠ a MŠ, celkem 1 117 200,- Kč  
⋅ Činnost místní správy, celkem 1 253 800,- Kč 
⋅ Komunální služby, celkem 522 200,- Kč 
⋅ Splátka úvěru, celkem 474 000,- Kč 
⋅ Svoz odpadů, celkem 360 000,- Kč 
⋅ Základní školy – jiné obce, kam chodí naši žáci, celkem 300 000,- Kč 
⋅ Budování nového obecního rozhlasu, celkem 259 000,- Kč  
⋅ Kultura (rodáci, hody, důchodci aj.), celkem 190 300,- Kč. 

Výdaje celkem: 5 835 600,- Kč. 

Ad 11) ZO schválilo žádost ZŠ a MŠ Milešovice o povolení výjimky na školní rok 
2012/2013. Kapacita ZŠ je 40 dětí, ve školním roce 2012/2013 bude docházet 41 dětí. 

Ad 12) ZO schválilo vymalování chodeb a schodiště OÚ a schválilo cenovou nabídku 
od pana Zdeňka Masaře za cenu 5.630,- Kč 

Ad 14) ZO projednávalo žádost TJ Sokol Milešovice a schválilo příspěvek 27.000,- Kč 
s tím, že částka je určena na realizaci přípojky elektrické energie a případný zbytek 
částky bude použit na materiál opravy WC. 

Dále ZO schválilo částku 18 000,- Kč, která bude použita pouze na kroje pro stárky 
Anenských hodů. 

Zasedání ZO č.3/2012, konané dne 20.2.2012 
Ad 3) ZO schválilo přidělení výtěžku 5 525,- Kč  za provoz výherního hracího přístroje 
za II. pol. roku 2011 kroužku Milešováček na zakoupení ozvučovací aparatury. 

Ad 5) Základní škola a Mateřská škola Milešovice skončila v roce 2011 s kladným 
výsledkem  hospodaření ve výši 76 900,95 Kč. ZO schválilo přidělení částky 
76.900,95,- Kč do fondu rezerv na provoz ZŠ a MŠ Milešovice. 

Zasedání ZO č.4/2012, konané dne 12.3.2012 
Ad 3-4) ZO schválilo zrušení peněžního fondu a převedení prostředků na účet obce.   

Ad 8) Z výroční zprávy hospodaření školy vyplývá, že se škole podařilo uzavřít minulý 
rok s přebytkem. 
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Ad 10) V obci proběhl externí audit hospodaření minulého pololetí. Ze zprávy vyplývá, 
že nebylo shledáno závad. 

Ad 12) Byla uzavřena smlouva s panem Mlatečkem, archivářem ze Slavkova, který se 
bude významně podílet na zpracování brožury k setkání Milešovických rodáků.  

Nejbližší termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce 
02.04.2012 kancelář starosty 18.00 
23.04.2012 sál obecního úřadu 18.30 
14.05.2012 kancelář starosty 18.00 
11.06.2012 kancelář starosty 18.00 
 

Vítání nových občánků obce Milešovice 
proběhne 1.4.2012 ve 14 hodin  v zasedací místnosti OÚ.  

Separovaný sběr bioodpadů 

Firma Respono, která pro naši obec zajišťuje odvoz odpadů, 
rozbíhá na vyškovsku projekt odděleného sběru biologicky 
rozložitelných odpadů neboli bioodpadů. Na realizaci se jí 
podařilo získat významné dotace z EU, za které pořídila 
speciální popelnice hnědé 
barvy (viz obrázek). Tyto 

popelnice budou v průběhu března v obci rozmístěny 
a do nich mohou naši občasné vyhazovat vytříděný 
bioodpad. 

Popelnice se budou svážet pravidelně v pátky jednou 
za 14 dní. První svoz bude 13.4. 

Co do popelnice pat ří? 
Bioodpady – tedy odpady z domácností jako jsou 
zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a 
zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový 
odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky 
a odpady ze zahrad jako je tráva, plevel, košťály a 
celé rostliny, listí, seno, sláma. 

Co do popelnice nepat ří? 
Plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad (chemikálie, léky, postřiky, barvy, 
baterky), stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, uhynulá 
zvířata. 

 
1a 5 - větrací otvory 
2 – žebra proti přilepení odpadu na stěny 
3 – rošt 
4 – prostor na zachycení případné vlhkosti 
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Sběrný dvůr Otnice 
Firma Respono začala provozovat v Otnicích sběrný dvůr odpadů, který je určen i pro 
obyvatele Milešovic. Do sběrného dvora je možné vozit a bezplatně ukládat veškerý 
odpad, i nebezpečný, kromě pneumatik a suti (cihel), které jsou zpoplatněny. 
Otvírací doba:   Sobota 08.00 – 12.00 

Sdělení - vandalové v obci 
Společnost VYDOS, která u nás zajišťuje autobusovou dopravu, informovala obecní 
úřad o opakovaném poškozování zaparkovaného autobusu. Jedná se o autobus, který 
v naší obci čeká přes noc na ranní rozjezd. Poškození již bylo několikrát tak zásadní, 
že autobus ani nemohl na ranní linku vyjet. 
Toto nepochopitelné chování vandalů komplikuje práci řidičům, omezuje cestující 
spoluobčany, poškozuje pověst naší obce a narušuje vztahy mezi obcí a dopravní 
společností. Slíbené nasazení nového autobusu na naši linku je tak ohroženo. 
Upozorňujeme, že vandalismus v naší obci nemůžeme tolerovat. 

Milešováček - Posezení při folklóru 
V neděli 19. února 2012 si pro vás Milešováček připravil malé posezení při folkóru. 
Během tohoto odpoledne jste mohli zhlédnout vše, co už děti umí. 
Na úvod se mladší i starší Milešováček představil svým folkórním vystoupením, které 
již mnozí z vás viděli při posezení s důchodci. Mladší děti si pak zatančily taneček ze 
známých lidových písniček a starší se mohly pochlubit Moravskou besedou. Děti si 
také poprvé zatančily na živou hudbu, a to např. Letkis a Žabičku, verbuňk či vrtěnou. 
Celým odpolednem nás provázela živá hudba, na klarinety a saxofony hráli Petr 
Jeřábek a Milan Volf, bicí Leoš Bednařík, na klávesy a zpěvem doprovázel Slávek 
Černý. Děvčata Martina Hroudná a Klára Jeřábková si vyzkoušela, jaké to je 
moderovat naživo. 
Jedním z hlavních cílů tohoto odpoledne bylo také poděkování všem, kteří jakkoli 
Milešováčku pomohli, ať už finančně, svými šikovnými ručkami nebo materiálem či s 
přípravami na vystoupení. Ale hlavně, děti se chtěly pochlubit svou pílí a šikovností. 
Jejich snaživost mohlo ocenit mnoho z vás, kteří jste se přišli podívat a svou 
přítomností podpořit činnost Milešováčku.       Jana Jeřábková 
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Kulturní komise 

Babinec 
V pátek 2.3.2012 v 18 hod se sál opět zaplnil milešovickými ženami, protože se konalo 
další setkání s Dámským klubem Babinec. Sešly jsme se opět ve velkém počtu a 
abychom splnily náš program - zahájení, diskuze, závěr, tak tedy po zahájení a 
přípitku dobrým vínkem od pana starosty, diskuze mohla začít. Tentokrát jsme se 
zajímaly o domácí lékárnu, babské rady, probraly jsme opět zaručeně nejlepší recepty 
a  některé jsme i ochutnaly. Dále jsem si přečetly něco málo z textu pana Miloše 
Navrátila, rodáka z Milešovic. Nezapomněly jsme ani vyrábět, Renata Rodrová nám 
ukázala a naučila techniku zdobení velikonočních vajíček mašličkami. Je to velice 
pěkná práce, zvládne ji každý, jen mít trošku trpělivosti. Nakonec se diskuze změnila 
ve zpěv milešovických písní proložených vtipy a příhodami ze života. Nálada byla opět 
výborná, proto se už nyní velice těšíme na další setkání v červnu. 

Lenka Černá 

Co se chystá? Velikonoční jarmark! 
Vážení občané, pojďte s námi přivítat jaro, potěšit své oči 

velikonočními dekoracemi, vyzkoušet recepty, vyrobit si vlastní 
ozdoby a třeba si i něco pěkného koupit na velikonoční stůl. 

Zveme Vás na Velikonoční jarmark, který se koná 
v neděli 25.3. od 14 hod v sále OÚ. 

Jedná se o výstavní a prodejní jarmark, kde si můžete zakoupit velikonoční dekorace, 
vyzkoušet různé techniky, zejména výrobu kraslic, výrobky z přírodnin, ozdobit si 
perníkového zajíčka nebo si jen tak prohlédnout výstavu a odnést si pár rad a nápadů. 
Obracíme se proto na všechny občany, kteří nám chtějí s velikonočním jarmarkem 
pomoci, zejména s výstavou. Uvítáme zapůjčení velikonočních dekorací, ozdob, 
kraslic, květin, atd. Můžete je nosit v sobotu 24.3. od 14 hod do sálu, kde se bude 
výstava právě chystat. Vaše výrobky Vám můžeme i prodat. 
Velice se těšíme na spolupráci s Vámi a také, že společně přivítáme to pravé JARO. 

Kolektiv děvčat z kulturní komise a obecní úřad Milešovice 

Základní škola a Mateřská škola Milešovice 

Na co se těšíme 
od 21.3.2012 5 dvouhodinových lekcí plavání ve Vyškově, 
23.3.2012  divadélko Rolničky - pohádka s ekologickou tematikou, 
29.3.2012  přednáška pro rodiče a děti na  téma „Výživa dětí“, 
2.5.2012  Mahenovo divadlo – Popelka,  
16.5.2012   vystoupení dětí ke Dni matek, 
květen 2012 příprava na setkání rodáků, 
25.6.2011  školní výlet. 
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Čím jsme se bavili? Maškarním plesem! 

 
V sobotu 28.1. bylo opět veselo. Maškarního plesu si užili jak děti, tak i rodiče. 

Co nás stále trápí 
Škola se stále potýká s výskytem vší. Případné další kroky k zamezení výskytu tohoto 
parazita se řešily na lednové schůzce rodičů, dokonce za účasti pana starosty. I přes 
opakovaná poučení nejsou v některých rodinách dodržována doporučená preventivní 
opatření a situace se opakuje stále dokola. Škola začíná být bezradná...    Karla Pitáková 

Jarní prázdniny 
Děti prožily od 6.2. do 10.2.2012 jarní prázdniny. Jak vypadaly jejich skutečné a jak by 
si představovaly svoje nejlepší - o tom napsaly krátká slohová cvičení.  

Karla Pitáková 

Jak jsem prožil jarní prázdniny 
Jeli jsme do Olešnice lyžovat. Měl jsem na hodinu učitele. Potom jsem chvíli ještě 
jezdil. Vrátili jsme lyže a jeli domů. Druhý den jsme jeli do Rakouska do města Laa na 
koupaliště. Pořád jsem byl s taťkem v solné vodě: před solnou vodou byla voda s 26 
stupni Celsia, z té vřelé vody s 38 stupni jsem vlezl do studené. Potom jsme měli jet 
domů. Příští sobotu jsme jeli zas. Užil jsem si celé prázdniny. 

Tomáš Novák, 3. ročník 

Jak jsem prožil jarní prázdniny 
Jarní prázdniny byly od 6.února a naše rodina jela 8.února na hory. Odjížděli jsme 
v 11 hod. a dorazili jsme v 13.30 hod. Večeře nám začínala v 17 hod. Ale my jsme se 
šli vybalovat. Byla tam i televize, ale měla jen pár pořadů. Až jsme si vybalili, tak jsme 
šli do jídelny. Byla dobrá večeře - žemlovka. Pak byl večerní program: bylo tam plátno 
a promítačka připojená na počítač. Měli jsme puštěnou pohádku Krysáci. Ale jenom 
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my jsme se na to nedívali - bylo tam celé naše seskupení, asi 31 lidí. Vyjmenuji jména, 
která si pamatuji: Sebík, Adam, Verka, Silva, Kryštof a taky jejich maminky a u 
některých i tatínci. Pak už jsme šli spát. Ráno byla snídaně v 8.30 hod. Paní vedoucí 
nám řekla program, my jsme ale šli lyžovat. Lyžovalo se dobře, byla tam čtyřsedačka, 
skokánek a já jsem na něm skákal. Tak to šlo asi dny. Pak jsme se začali zase balit a 
už jsme jeli domů. 

Martin Postbiegl, 3. ročník 

Jak bych si představovala svoje nejlépe prožité prázdniny  
Svoje prázdniny bych si představovala přesně tak: první den bych jela na lyže a chtěla 
bych, abych se je hned první den naučila a chtěla bych ještě rychle na brusle. V 
sobotu bych šla do Bonga, jako můj spolužák. Ještě v tu sobotu bych šla do restaurace 
a pořádně bych se najedla. V neděli bych jela do akvaparku v Praze, protože to mají 
děti do konce března jen za kačku. Do pětihvězdičkového hotelu, ale jen na noc. V 
pondělí bych šla na brusle, ale tam, kde se pořádá hokej. Já totiž slyšela, že když tam 
není zápas, tak tam můžete bruslit. V úterý bych šla do sekáče a pořádně se 
vyparádila. V úterý bych šla ještě do restaurace a najedla se špaget. Ve středu by to 
bylo jednoduché, protože jsem pořád někde lítala - tak bych byla doma. Ve čtvrtek 
bych si chtěla koupit jednu hru, která se jmenuje Minecraft. V pátek bych se chvíli učila 
do školy a nachystala věci, ať to mám z krku. V sobotu bych si koupila nový okraj brýlí. 
V neděli, v poslední den jarních prázdnin, kdyby to bylo možné, bych chtěla prodat 
mistrovské dílo v malířství a přála bych si, aby jarní prázdniny byly zase zpátky.  

Marcela Bučková, 4.ročník 

Výzva MŠ 
Při příležitosti setkání rodáků obce Milešovice připravujeme v MŠ výstavu fotografií a 
také výstavu starých hraček. 
Obracíme se na občany s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv fotografií z p ředškolního 
vzdělávání  do roku 1987 . Po okopírování Vám budou fotky vráceny. 
V MŠ jsou vedeny kroniky a fotoalba až od roku 1987. Je velká škoda, že dřívější 
kroniky a fotky chybí. Pokusíme se tedy vytvořit album fotografií a zachovat je pro další 
generace. 
Žádáme občany také o zapůjčení starých hra ček. Máte-li chuť se na naší výstavě 
hraček podílet, nakoukněte do svých starších dětských pokladů, zda tam neobjevíte 
nějaké zajímavé hračky po Vás nebo třeba i po Vašich babičkách a dědečcích. Za 
zapůjčení všem předem děkujeme. 

Hana Burišková 

Keramický kroužek 
Děti z naší školy si hezké prostředí vytvářejí samy. Keramické práce, které zdobí 
interiér školy, vyrobili naši žáci v rámci keramického kroužku. K otiskům rukou tak letos 
přibudou nádherně zdobené mandaly. Nejdříve jsme si o nich povídali, jakou mají 
historii, proč jsou kruhové, a že mohou přispět nejen k uvolnění nebo soustředění, ale i 
k rozvoji kreativity. 
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Mandaly jsme zdobili barevnými skleněnými korálky, které po vypálení v peci vytvořily 
duhové dekory. Tato práce děti bavila a výsledkem jsou originální keramické výtvory, 
které tak zpříjemňují prostředí, ve kterém se žáci učí a pracují. 
Samozřejmě, a to především, si 
v keramickém kroužku děti modelují 
předměty, které si odnášejí domů. Mohou 
se tak pochlubit, co nového se naučily. 
Začátkem letošního roku jsme vyráběli 
indické slony zdobené barevnou 
mozaikou. A protože se blíží Velikonoce, 
byly dalším dílem našich malých umělců 
velikonoční kuřátka a slepičky. Musím 
pochválit všechny děti, které náš 
keramický kroužek navštěvují. Zvláště 
pak ty nejmladší, které se vše teprve učí 
a od začátku školního roku se velmi vypracovaly. Výsledkem všech jsou pěkná dílka, 
ze kterých mají radost nejen děti, ale i obdarovaní dospělí. 

Dagmar Mynarčíková 

Školní družina 
V rámci výuky ve školní družině jsme probírali téma Člověk a jeho zdraví. Povídali 
jsme si o tom, co jsou vitamíny, v jakém jídle jsou obsaženy a proč jsou pro člověka 
důležité. Také jsme si připravili ovocný salát s jogurtem. Do něj si děti přidávaly oříšky, 
med, marmeládu nebo cereálie, každý podle chuti. Zda se dětem salát povedl a jak jim 
chutnal, je patrné z následujících fotografií. 

Dagmar Mynarčíková 
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Spolky a sdružení 

Sbor dobrovolných hasičů Milešovice 

Zabijačka 
Hasičská zabijačka proběhla 4.-5.2.2012. V pátek 4. února se od ranních hodin až do 
pozdního večera připravovaly veškeré zabijačkové pochutiny tak, aby v sobotu od rána 
mohla probíhat veřejná zabíjačka s prodejem hotových výrobků.  
Na této akci se spotřebovalo na 1000 kg masa. 
Hasiči děkují všem občanům, kteří přišli i v krutých mrazech a snad si i pochutnali na 
zabíjačkových specialitách.         Antonín Novák 

 

Ostatky 
Tradiční ostatky, které letos pořádal sbor dobrovolných hasičů, se konaly 25. února. 
Průvodu obcí se účastnilo celkem 61 nádherných masek, 8 muzikantů a 5 členů SDH. 
Na večerní zábavě zahrála skupina SONET Hrušovany u Brna a přišlo se pobavit 
180 platících hostů. 

Antonín Novák 

A ještě přidáváme dva postřehy k ostatkům v Milešovicích od dětí: 
 

Dne 25.2.2012 se konaly ostatky. Ostatky začínaly v 9 hodin, jenže jsme začali ve čtvrt 
na deset. Šli jsme ke Kaloudovému, tam jsme otravovali želvy, což byli Karel a Mara. 
Ti zmalovali Andreu. I mě zmalovali, ale hodně to smrdělo. Honil nás také mušketýr a 



Milešovický zpravodaj                                                                                      
 

strana: 11 

měl plastový meč - hodně to bolelo. Hlavně do lýtka to bolelo. Šli jsme na vrchní konec 
a tam jsme se schovali do keřů. A Ivo na strom. Pak jsme šli naposledy do "svaté". 
Honil nás tam medvěd. Nakonec jsme šli do hospody, kde se tancovalo. V sále se 
počítaly i masky - bylo jich 62. 

Miloš Kachlíř, 4. ročník 

 

Průvod masek začal v 9.00, byly tam hezké masky, jako třeba Muchomůrka, Beruška. 
Nejvíc se mi líbila Voda. A neumíte si představit, kolik tam bylo dětí jako smetí. Hodně 
tet a strýců, babičky dělaly koblížky, chlebíčky a i něco jiného. Takový průvod se mi 
líbil a myslím, že na tyhle ostatky nezapomenu. 

Jakub Kunderka, 4. ročník 

 

Mladí hasiči - přípravka 
Letos od 21. ledna se zcela nově začali každou sobotu  od 15.00 do 16.00  scházet 
v klubovně na hasičce předškoláci v Přípravce mladých hasi čů.  
Na svých schůzkách se malí hasiči učí ve zjednodušené formě základy některých 
disciplín požárního sportu, základy požární ochrany atd. A aby to dětem lépe utíkalo a 
učení jim šlo od ruky, jsou schůzky doplněné o hry. Děti se tak připravují na soutěže 
přípravek, kterých se budou účastnit.  
O naše hasičské naděje se v Přípravce stará Radek Gamba se Zdeňkou Laštůvkovou. 
Milí rodiče, máte-li zájem zapojit svého předškoláčka do hasičské Přípravky, neváhejte 
a stavte se na naši schůzku, dveře jsou otevřené. 
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Mladí hasiči - soutěže  
Jaro je tady a s ním i zahájení seriálu soutěží mladých hasičů okresu Vyškov. První 
letošní závod proběhne v Pístovicích, příprava na něj již běží v plném proudu. Kromě 
účasti v Pístovicích předpokládáme i účasti na dalších závodech. Samozřejmě také 
nelze opomenout přípravu na pořádání soutěže u nás  „O pohár Starosty obce“. 
 

Termín a čas SDH Název soutěže Disciplína 
14.04., 7,30 Pístovice Závod požárnické všestrannosti  Závod požárnické všestrannosti  
05.05., 9,00 Kroužek Memoriál Antonína Bartáka Požární útok, požární útok CTIF 

19.05., 09:00 Hostěrádky - Rešov O pohár starosty sboru SDH 
Požární útok mládeže dle Plamene 
Štafeta 4 x 60m 

26.05., 09:00 Luleč Memoriál Oldřicha Nedomy 
Požární útok mládeže dle Plamene  
Štafeta 4 x 60m 

03.06., 09:00 Kobeřice O pohár starosty obce  Štafeta dvojic 
09.06. 13:00 Hlubočany Putovní socha sv.Floriána  

10.06.,11:00 Dražovice O pohár starosty obce 
Požární útok mládeže dle Plamene 
Přebor jednotlivce 60m 

23.06., 13:00 Milešovice O pohár starosty obce 
Požární útok 
Štafeta dvojic 

dle podkladů od Jany Florianové 

Sokol Milešovice 

Fotbal - žáci  
Jarní část okresní soutěže žáků se již brzy rozběhne. Kluci začínají už 31. března 
zápasem ve Vícemilicích. Prvním domácím zápasem pak bude zápas s Otnicemi 
v neděli 8. dubna. Trénovat na trávě se už začalo, tréninky budou probíhat opět v úterý 
a ve čtvrtek. 
Tak držte palce, a třeba i přijďte kluky podpořit na zápasech, ať se podaří nějaké 
bodíky vybojovat a v tabulce poskočit kousek výš.  

E1B - Okresní soutěž žáků skupina B – termíny zápasů jaro 2011/2012 
 kolo den termín  hodina soupeři 

12.kolo So   31.3.2012 15:00 Vícemilice - Milešovice  

13.kolo Ne   8.4.2012 13:30 Milešovice  - Otnice 

15.kolo Ne   22.4.2012 13:30 Milešovice  - Letonice 

16.kolo Ne   29.4.2012 13:30 Velešovice - Milešovice  

17.kolo Ne   6.5.2012 13:30 Milešovice  - Křenovice 

22.kolo Út   8.5.2012 15:00 Bošovice - Milešovice  

19.kolo Ne   20.5.2012 13:30 Milešovice  - Nížkovice 

20.kolo Ne   27.5.2012 12:00 Šaratice - Milešovice  

18.kolo Ne   3.6.2012 10:00 Křižanovice - Milešovice  

dle podkladů od Vlastislava Veselého 
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Myslivecké sdružení Hubert 
V sobotu 14. ledna tohoto roku se konal tradiční Myslivecký ples v Otnicích. Jako 
každoročně s hojnou účastí místních i přespolních občanů. Tombolu, speciality ze 
zvěřiny a dobrou zábavu ocenili všichni přítomní příznivci myslivosti. Příjemná zábava 
s taneční hudbou byla účastníky jako vždy kladně hodnocena. 
Výtěžek z této akce myslivci využívají k úhradě nájemného za honitbu, kterou jsou 
povinni každoročně uhradit Honebnímu společenstvu v Otnicích. Získané prostředky 
dále slouží k nákupu krmiva pro zvěř, částečné úhradě nákladů spojených s chovem 
loveckých psů a k budování mysliveckých zařízení, které myslivci využívají 
k uskladnění krmiva i k lovu. Myslivecké sdružení přispělo, stejně jako v minulém roce, 
na pořádání Dětských plesů v jednotlivých obcích částkou 3 x 500 Kč. 
V loňském roce bylo u několika ulovených kusů srnčí zvěře zjištěno napadení nosními 
a podkožními larvami střečků. Zvěř bývá invazí střečků značně oslabena a velmi trpí. 
Napadení podkožními střečky ve hřbetní části také způsobuje znehodnocení zvěřiny. 
Zvěř často ještě navíc trpí parazity dýchacího a trávicího ústrojí. Z těchto důvodů 
myslivci zajistili 18. - 19. února přeléčení srnčí zvěře granulemi s léčivem  Cermix. Tato 
akce je každoročně prováděna na větších územních celcích tak, aby bylo zajištěno 
léčení proti parazitům u co největšího počtu kusů jelení, daňčí, srnčí a černé zvěře 
v jednom termínu. 
V pátek 2. března se konala valná hromada Honebního společenstva v Otnicích. Valná 
hromada zhodnotila hospodaření v minulém roce a rozhodla o využití prostředků 
získaných z pronájmu honebních pozemků.   
Školkám bylo i v letošním roce rozděleno podle počtu žáků celkem 20 000 Kč, do 
Otnic 9 600 Kč, do Milešovic 5 400 Kč a do Lovčiček 5 000 Kč.  
Myslivecký hospodář seznámil členy honebního společenstva s odlovem zvěře 
v loňském roce. Myslivci v roce 2011 ulovili 171 bažantích kohoutů, 18 zajíců, 60 ks 
srnčí zvěře, 9 divokých prasat a 44 divokých kačen. 
Sčítání zvěře bylo letos naplánováno na sobotu 3. března. V současnosti probíhá 
projednávání výsledků s okolními zástupci mysliveckých sdružení. Hlavně u srnčí 
zvěře není určení stavů jednoduché. Srnčí zvěř je soustředěna převážně do několika 
tlup a je třeba se dohodnout, jak velký podíl to které sdružení započítá. Výsledky 
sčítání jsou podkladem pro výpočet očekávaného přírůstku jednotlivých druhů zvěře a 
z toho vyplývající plány jejich lovu. 
Každoroční přehlídka trofejí se letos uskuteční 24. 3. v Drnovicích. 
Adepty mysliveckého sdružení jsou v tomto roce Tomáš Brtník a Tomáš Kunderka. 
Přejeme jim úspěšné získání zbrojního průkazu a složení zkoušek z myslivosti.  

Mirek Petlák 
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Český svaz chovatelů drobného zvířectva 

Stolní bodování králíků 
Naši chovatelé uspořádali tradiční stolní bodování králíků, spojené s besedou, které 
proběhlo 7.1. v prostoru obecního úřadu. Pod dohledem posuzovatele p. Milana 
Volentiera z Újezdu u Brna bylo prohlídnuto a bodováno 36 králíků. Akce se zúčastnili 
nejen naši chovatelé, ale i chovatelé z okolních obcí (Zvýšov, Vážany, Heršpice, 
Slavkov, Blučina). 
Tyto akce nejsou určeny výhradně členům svazu chovatelů, ale i veřejnosti. Je škoda, 
že možnosti účasti na akci naši občané nevyužili. 

dle podkladů Jaroslava Stejskala 

Proč očkovat králíky? 
Chovatelé se v minulých letech potýkali s řadou vážných nemocí králíků a ztráta 
mnohdy celého chovu je od podnikání s nejistým výsledkem odrazuje. Nejčastěji se 
vyskytují a největší škody v chovech králíků způsobují kokcidióza, myxomatóza a 
králičí mor. 
Kokcidiózu, jako bakteriální onemocnění, účinně léčíme antibiotiky. Myxomatóza a 
králičí mor jsou nemoci virového původu a králíky je možné proti těmto chorobám 
chránit pouze preventivně -  očkováním. 
Plošné a opakované očkování může během několika let šíření těchto nemocí potlačit 
nebo úplně vymýtit. Příkladem může být třeba virové onemocnění – vzteklina.  
Soustavnou vakcinací psů a lišek se u nás podařilo toto nebezpečné onemocnění 
přenosné na člověka zcela potlačit. 
Bohužel řada chovatelů králíky neočkuje a vytváří tak vhodné podmínky pro přežívání, 
vytváření odolnějších forem a další šíření původců těchto nemocí. Častým 
argumentem je: „ Já jsem letos neočkoval a králíků mám plnou králíkárnu.“ Ano, někdy 
díky náhodě, průběhu počasí, malému výskytu komárů a jiných přenašečů těchto 
nemocí, se králíky podaří odchovat i bez očkování. Jiným argumentem bývá: „ Já jsem 
naočkoval a králíci mně stejně uhynuli!“ I to se stává. Příčinou často bývá přechodné 
období, kdy mladí králíci získávají imunitu od kojící králice (4 týdny) a po odstavení 
ještě nezískají imunitu po provedeném očkování. Vytvoření protilátek trvá podle údajů 
výrobce vakcíny 7 – 14 dnů a v této době mohou králíci onemocnět. Nejvíce jsou 
králíci ohroženi ve stáří  10 týdnů. Vakcinace králíků se zpravidla provádí ve věku 6 – 
10 týdnů. Při velkém ohrožení chovů je možné očkovat i ve stáří 4 týdnů a po 
2 týdnech provést přeočkování. Často se již nemoc v chovu skrytě vyskytuje nebo je 
přítomná v blízkém okolí. Očkování má v tomto případě jen malou šanci králíky 
ochránit. Může se také stát, že králíci uhynou po vakcinaci na zcela jinou nemoc, 
kterou chovatel bez dalšího vyšetření není schopen rozeznat. Ojediněle  může být na 
vině vlastní vakcína, její špatné skladování, nevhodná aplikace nebo odlišný 
zmutovaný kmen viru.  
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Šíření myxomatózy mohou chovatelé částečně ovlivnit sítěmi proti komárům a chovem 
králíků v zimním období. Obecně by mělo platit, že nakažené králíky je třeba co 
nejdříve utratit a uhynulé kusy hlouběji zakopat do země. 
Neobstojí ani argument, že je očkování příliš drahé. Za očkování chovatel zaplatí ani 
ne 10% ceny jatečného kusu. 
Vážení chovatelé, očkujte králíky!  
Je to ohleduplné vůči chovaným zvířatům i ostatním chovatelům. Je to v konečném 
důsledku ekonomické a výhledově jediná možnost, jak chovy králíků zachovat. 

Mirek Petlák 

Křížem krážem – to ostatní 

Drobné ohlédnutí za malou pietou 
Konec loňského roku byl poznamenám 
vyhlášením státního smutku. Dne 18.12. zemřel 
exprezident, pan Václav Havel. Po celé republice 
spontánně vznikala pietní místa se zapálenými 
svíčkami.  
I u nás v Milešovicích si občané vytvořili malé 
pietní místo, kde si zapálenými svíčkami 
připomněli osobnost pana Havla. Malá pieta 
vznikla před školou při patce stožáru s českou 
vlajkou.     Stanislav Postbiegl 

Tříkrálová sbírka  
I letos se v naší obci konala Tříkrálová sbírka, kterou již 12 let pořádá Charita České 
republiky. Naši malí "králové" se již v pondělí 2. ledna 2012 zúčastnili mše svaté v 
katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, kde mons. Jiří Mikulášek, generální vikář požehnal 
všem asi 400 přítomným koledníkům. 

Sbírka se v naší obci konala v sobotu 7. ledna 
2012. Pět skupinek koledníků se po účasti na 
ranní mši svaté vydalo do ulic s tříkrálovou 
písničkou. Zda se sbírka podařila, posuďte sami, 
celkem se vybralo Kč 13.754,- (o necelé 2 tisíce 
více jak v loňském roce). Tato částka byla 
zaslána na účet Charity ČR, kde se celkový 
výtěžek z Tříkrálové sbírky vyšplhal na 
rekordních Kč 74.685.754,82. Děkujeme všem 
dárcům za příspěvek a milé přijetí koledníků. 
Zvláštní poděkování patří také dětem a 

vedoucím skupinek, kteří se letošní sbírky zúčastnili. 
Jana Jeřábková 
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Velikonoční klepání 
Při přípravách na setkání 
rodáků se u nás v obci 
objevil krásný text našeho 
rodáka pana Miloše 
Navrátila, muzikologa a 
pedagoga. Pan Navrátil 
vzpomíná na své dětství, 
které v předválečném a 
válečném období prožil 
v Milešovicích.  
Z tohoto textu vybírám 
aktuální a, řekl bych, i 
unikátní notový zápis písně, kterou kluci asi před 70 lety zpívali v Milešovicích při 
klepání. A vidíme, že se text i nápěv v téměř nezměněné podobě dochoval, a to pouze 
ústním předáváním mezi kluky až do současné doby.  
Text krásně doplňuje historická fotografie stará cca 70 let, jedna z těch, které jste nám 
zapůjčili k přípravě setkání rodáků. Děkujeme.            Stanislav Postbiegl 

Začátek citace z textu M. Navrátila 
Na jaře přímo milované byly Velikonoce už od Zeleného čtvrtku, kdy odlítly zvony do Říma a kluci 
mohli chodit po celé dědině s trakači, řehtačkami a klapači. Po každém „zastavení“ jsme s nadšením 
zpívali (s ozvěnou zezadu malých kluků) pokornou písničku, která tak nahradila odlétlé zvony: 

 Píseň jsem zpíval 8 roků (každé velikonoce mnohokrát), takže záznam je správný. Nikdy jsem ji 
neviděl v notovém záznamu (kontroloval jsem tento záznam teď několikrát při zpěvu a hře na 
housle). Nemá jak hudba, tak text nic společného s folklórním zabarvením naší oblasti. Tak se prostě 
píseň celá desetiletí zpívala.  Konec citace 
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Listárna 
 
Výtvarný obor ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna vás srdečně zve na výstavu 
 

KOUZLO ŽIVÉ PŘÍRODY 
K vidění budou práce týkající se 

rostlinné říše z různých úhlů 
pohledu vytvořené mnoha 

výtvarnými technikami. 
Vernisáž se koná ve čtvrtek 
22. března v 15.30 hodin v 

Historickém sále Zámku 
Slavkov - Austerlitz. 

Výstava potrvá do 
20. května 2012 

Všechny srdečně zve Mgr. Martina Krahulová, vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Fr. France 
 
 

Letní d ětský tábor ME ČOVÁ 
Ve spolupráci s majiteli horské chaty Mečová opět připravujeme  DĚTSKÝ TÁBOR v Beskydech. 
Tábor je určen dětem ve věku od 6 do 13 let, cena je Kč 2 900,- 
Přihlášky je možné vyzvednout u pí Jarky Krahulové a vyplněné odevzdat do 31. 5. 2012   
kontakt: krahulovaj@centrum.cz, 605 292 354, 544 240 292 

  

Kříž u Jaklového a vzpomínky na jeho obnovu 
Při výjezdu z obce Milešovice nás na křižovatce ve směru na Otnice i Šaratice upoutá 
velká stará lípa a pod ní stojící dřevěný kříž. Jedná se o repliku původního kříže, který 
zde byl postaven při stavbě silnice Nížkovice – Otnice, na místě, kde byly soustředěny 
nalezené pozůstatky po vojácích z bitvy u Slavkova. 
Původní kříž byl již ve špatném stavu a v roce 2005, za vydatného přispění místních 
hasičů, byla vytvořena a zde umístěna jeho replika. Své vzpomínky na tuto událost 
nám zaslal Karel Tůma, jeden z iniciátorů obnovení kříže. 

 
Kříž na rozcestí – doména obce roku 1906 

Na valné hromadě hasičů roku 2005 jsme hovořili o opravě kříže a starosta obce pan Michal 
Polanský tuto akci ihned nazval křížovou cestou….. Křížová cesta proběhla za pomocí 
hasičů, tím náš sbor starosta pochválil.  
Jak to vlastně vše kolem kříže bylo? V hasičské hospodě na Hasičce se to všechno 
domluvilo. Pan starosta Michal Polanský přišel na návštěvu a při rozhovoru s panem Karlem 
Tůmou vzešla myšlenka obnovit historický kříž na rozcestí z roku 1906. 
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Parta hasičů se tedy domluvila a ve volných chvílích mezi vánočními svátky šli hledat do lesa 
„líchy“ materiál. Každý si vzal na žízeň obsah pleskačky a vyrazili. V odpoledních hodinách 
vesele prohlásili „matroš“ máme, ale jen ho vytáhnout a koho ta která lícha je? Nechali jsme 
vypracovat rozpis parcel tohoto lesa. Stáhnutí a doprava dubů by bylo až moc pracné a 
možná drahé. Za několik dnů hlásí starosta, že materiál dubový máme zamluven 
v Křižanovicích na pile.  
Sláva a tak „Křížová cesta“ započala. Materiál byl převezen do dílny podnikatele našeho 
rodáka Ivoše Jakeše na opracování. Zanedlouho po opracování byl tento materiál převezen 
do Dambořic k panu Václavu Levíčkovi (řezbáři). Tento mistr pracně vyřezal veškeré ozdoby 
dle stávající předlohy. Z Dambořic byl dovezen na zimní uskladnění do stodoly k panu 
Jaromíru Gargošovi. Ihned z jara parta z obecního úřadu vykopala základ, do kterého byla 
zhotovena ze železného materiálu konstrukce a ta byla řádně zabetonována. Tím se začala 
domlouvat doba, kdy bude kříž stavěn. 
Poet, co by napsal o té slávě, že cesta skončila a ta práce namáhavá ku prospěchu nás 
všech byla. Starý kříž již 15-20 let se tu vskutku škaredil a ten nový slávu onu historickou 
tímto znovu obnovil. Čest a sláva patří všem, ať ten nový křížek slavný, nám zkrášluje naši 
zem. Hrdě se mi kolem jezdí, vždy mě symbol připomíná a tu naši krásnou vísku zase repre jí 
má. Kluci, krásnou užitečnou věcí jste k tomu přispěli a do dalšího století jste dědinku poslali. 
Moc jsme k tomu přispět chtěli a jsme na to hrdí, hasiči jsme parta pracovitá, o nás občan 
tvrdí. Proto naši občané, koukejte se kolem sebe, ať vesnička vzkvétá, věřte, že rodáci k nám 
sem rádi na návštěvu přijedou, za to teda krk svůj dám. 
Nesmím zapomenout, že obecní úřad zažádal JMK Brno o povolení místních občanů ke 
sbírce. Tato kasička byla umístěna v obchodě, kde mohli naši občané svoje peněžní dary 
vložit. Mnozí si všimli hned a sbírku podpořili, ale byli i tací, že se slepě k tak krásnému dílu 
nepřipojili. 
Vybralo se kolem třinácti tisíc. Tento doplatek byl vyrovnán rodinou pana Polanského. Ale 
přesto, jak již bylo mnohokráte děkováno (na různých sešlostech), znovu všem patří díky. 
Tedy děkujeme ještě jednou za přístup našim přispívajícím občanům. Ti, co se nezúčastnili, 
jsou svědomím za to dloubáni. 
Toto jsem si dovolil napsat, protože mnoho občanů si myslí, nebo ani neví, jak to všechno 
doopravdy bylo a co to práce dalo. 

Historický kříž  
 

Na rozcestí naší obce pamětný kříž stojí, 
moc jsme tomu všichni rádi, že snad naše rány hojí. 

Ten náš nový započal druhou stovku let, 
věřte naši občané, že je na něj jiný vzhled. 

Práce, také starostí co to dalo lidem mnoha, 
diví se ti, co dodnes neví čí to byla touha. 

Že ten pohled na ten starý byl až k zaplakání, 
až jsme se moc divili, že to FORUM neshání. 

Léta kolem chodili nic je nezajímá, 
ani jim to nevadilo, jak to občan vnímá. 

Přeci něco pěkného historicky cenného vážiti si 
musíme, 

proto lidé kteří vidí, udělat to musíme. 

Organizátor a hlava byl to člověk snaživý, 
my jsme tomu všichni rádi, jen lenoši se diví. 

Všechno se to podařilo, materiál sehnali, 
ani rok to netrvalo a již ten nový s radostí jsme stavěli. 

Pan monsiňor Mikulášek kříž při slávě vysvětil 
a záslužnou krásnou práci nám všem také pochválil. 

Co už hostů Milešovských chváliti se obec jalo, 
to nám klukům hasičským radost udělalo. 
Proto díky všem, co se stavby zúčastnili 

a ten nový kříž 18.6.2005 s chutí postavili. 
Opatruj nás všechny v Milešovské dědince 

kolem jdoucí prosíme pozdravte ho tichounce 

Karel Tůma  
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Momentka z obnovy kříže u Jaklového (2005) 

 

 
Mandaly vyrobené dětmi ZŠ   Z vystoupení Milešováčku – mladšího (19.2.2012) 
v kroužku keramiky    
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Třikrálová sbírka v Milešovicích 

 
Ostatky 
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