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Toto číslo vyšlo: 19.12.2011                                                                                                           

 
Z Otnic do Milešovic, foceno 7.2.2010 

Jedna z lidových pranostik říká: „Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva 
poroste“. Kdy nám paní Zima zase přikryje cesty sněhem a kolik jej tentokrát bude, to 
nevíme. Nechme se překvapit a pojďme se ohlédnout za tím, co se v naší obci 
v uplynulých měsících událo a nakouknout na to, co nás čeká. A že toho opravdu není 
málo, to posuďte sami. 

Kalendář nejbližších akcí 

Datum Akce Pořadatel 

28.01. Dětský maškarní ples MŠ a ZŠ  
07.01. Stolní bodování králíků Chovatelé 

07.01. Tříkrálová sbírka Kulturní komise 

leden Dámský klub Babinec Kulturní komise 

04.02. Zabijačka SDH Milešovice 

25.02. Ostatky SDH Milešovice 

Únor Posezení při folklóru s Milešováčkem Kulturní komise 

17.03. Chovatelský večírek Chovatelé 
změna termínů vyhrazena 
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Úvodní slovo starosty 
Vážení občané, 
máme za námi rok 2011 a následuje rok 2012. Velice jsem byl spokojen s prací všech 
zastupitelů obce Milešovice, kteří na svých zasedáních pečlivě pracovali a snažili se 
společně se mnou o chod obce. Jak jistě víte, naší obci se podařily zrealizovat akce, 
které jsou nezapomenutelnými zážitky a zaslouží si další pokračování. Vážím si Sboru 
dobrovolných hasičů Milešovice a TJ Sokol Milešovice, kteří se také zapojili do 
pořádaných akcí a do spolupráce s obecním úřadem. Nesmím opomenout na nově 
založený kroužek Milešováček, který mě velmi těší a jsem rád, že se taková radost v 
naší obci zrealizovala. Musím pochválit členky Kulturní komise, které se zasloužily o 
mnohé pořádané zábavné a smysluplné aktivity. Poděkování patří i ostatním složkám, 
škole a školce a všem, kteří přiložili ruku k dílu v naší obci. 
Dovolte mi, abych všem popřál krásné svátky, hodně zdraví a úspěchů v Novém roce. 

Michal Polanský, starosta obce 

Zprávy z obce 

Zastupitelstvo 
Níže uvádíme výběr z projednávaných bodů z jednání zastupitelstva obce (ZO) 
s případným komentářem. Kompletní zápisy jsou průběžně zveřejňovány na obecní 
vývěsce u obchodu a na webových stránkách obce - www.milesovice.cz. 

Zasedání ZO č.11/2011, konané dne 26.09.2011 
Ad 3,4) Zprávy finančního a kontrolního výboru – bez připomínek. Byly zjištěny 
nedoplatky některých občanů za odvoz popelnic, stočné atd. Těmto občanům byly 
rozeslány upomínky. 
Ad 7) Bylo schváleno zachování nájemného za obecní pozemky (0,1 Kč/m2) s tím, že 
nájemce má povinnost pozemky udržovat. 
Ad 10) Kulturní komise byla posílena o Renatu Rodrovou a Alenu Freibergovou.  

Zasedání ZO č.12/2011, konané dne 17.10.2011 
Ad 3) Obec provádí nezbytné přípravy pro další kolo využití příležitosti získat dotace 
na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod, byla podána žádost na vodoprávní  
úřad o prodloužení stavebního povolení. 
Ad 4) Zastupitelstvo projednávalo přípravy setkání rodáků 2012. 
Ad 10) Bylo rozhodnuto, že obecní ples se konat nebude z důvodu nezájmu ostatních 
organizací na spolupořádání. 
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Zasedání ZO č.13/2011, konané dne 7.11.2011 v kanceláři OÚ 
Ad 4) Na základě požadavků hygienické služby bylo provedeno měření svítivosti 
umělého osvětlení ve třídách ZŠ. Z měření i opakovaného vyplynulo, že nejsou plněny 
současné normy na osvětlení. Obec tedy bude provádět celkovou rekonstrukci 
umělého osvětlení (nepředpokládaný výdaj 68 002,-Kč). 
Ad 7) Bylo projednáváno nedodržování Obecně závazné vyhlášky o spalování 
rostlinných materiálů některými spoluobčany.  

Upozornění 
Místní poplatky na rok 2012 se vybírají na obecním úřadě v úřední dny, tedy v pondělí 
a ve středu od 30. ledna 2012. 

Termíny jednání zastupitelstva obce (1. pololetí 2012) 
09.01.2012 kancelář starosty 18.00 
30.01.2012 kancelář starosty 18.00 
20.02.2012 sál obecního ú řadu 18.30 
12.03.2012 kancelář starosty 18.00 

02.04.2012 kancelář starosty 18.00 
23.04.2012 v sál obecního ú řadu 18.30 
14.05.2012 kancelář starosty 18.00 
11.06.2012 kancelář starosty 18.00 

Setkání rodáků 
Vážení občané, obec Milešovice se rozhodla uspořádat 2.6.2012 setkání svých 
rodáků. Pro mnohé občany to bude příležitost po čase zase navštívit místa svého 
mládí, setkat se s přáteli a zavzpomínat na dobu více či méně minulou. Zváni jsou 
rodáci a všichni občané i přátelé Milešovic. 
Obec bude mít tento slavnostní den možnost ukázat a předvést to nejzajímavější ze 
své historie i současnosti. Abychom byli důstojnými hostiteli, je třeba společné 
zapojení obce, školy a všech aktivních spolků i samotných občanů. 
Akce takového rozsahu bude u nás pořádána poprvé a bude jistě organizačně 
náročná. Z toho důvodu již začaly první přípravy. Vstupní koordinační jednání proběhlo 
5.10. ve složení M. Polanský, I. Petlák, L. Černá, B. Tišer, S. Postbiegl, L. Fillová, 
H. Burišková, J. Jeřábková, J. Krahulová, L. Skulínková, D. Novák, R. Kraut, 
V. Veselý, J. Stejskal. Následovala další sezení tzv. operačního týmu (17.10., 7.12.) a 
pak velké koordinační setkání (21.11.). 
Z jednání a diskusí postupně krystalizuje organizace a program celé akce.  
Dopoledne se předpokládá průvod obcí od kříže U Jaklového ke kapli, položení věnce 
k pomníku milešovických rodáků a mše svatá (pravděpodobně za sálem).  
Následně proběhne v sále OÚ slavnostní zahájení 1. setkání rodáků a přátel obce 
Milešovice s vystoupením žáků MŠ a ZŠ. Poté bude slavnostní oběd (zájemci se 
budou muset nahlásit předem a část nákladů uhradit). 
Odpoledne proběhnou ukázky z činnosti zásahu mladých hasičů a vystoupení 
folklorního souboru Milešováček (předpokládá se krojovaná beseda). Během dne 
budou hrát kapely a na večer se připravuje taneční zábava. 
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Součástí akce budou “otevřené dveře“ na radnici, ve škole a na hasičce, kde mohou 
hosté i občané nahlédnout do historie i současnosti obce. Vystaveny budou fotografie, 
dokumenty a jiné zajímavosti. V prostoru za Klimairem proběhne výstava drobného 
zvířectva. 
Pro účastníky a hosty bude připraveno občerstvení.  
Pro zajištění všech aktivit byly vytvořeny následující pracovní skupiny: 
Skupina koordinační: (M. Polanský, I. Polanská, L. Černá, J. Krahulová ) - zajištění pozvánek, 
plakátů, hlášení, přebírání historických dokumentů, pozvání hostů, zajištění slavnostního zahájení, 
zajištění věnce, zajištění obědů, přebírání návratek, zajištění výstavy v budově OÚ, shromažďování 
dokumentů,  zajištění celkového úklidu obce, zajištění cimbálky, dárkové předměty, zajištění a dohled 
nad celkovým programem. 
Skupina publikace: (S. Postbiegl, I. Petlák, L. a J.Skulínkovi, E. Gargošová) - příprava nové publikace 
o Milešovicích, shromažďování dokumentů, zajištění jejich skenování. 
Skupina kaplička: (J. Jeřábková, L. Černá a další) zajištění mše a přípravy kapličky a prostoru kolem. 
Skupina kapela: (J. a P. Jeřábkovi) zajištění kapely do průvodu, u kaple a hudby za sál. 
Skupina Milešováček: (J.Jeřábková, R. Rodrová) program Folklorního souboru Milešováček, kroje.  
Skupina škola: (L. Fillová, H. Burišková,) výstava v budovách ZŠ, MŠ, shromažďování dokumentů,  
kulaté výročí MŠ, vystoupení dětí. 
Skupina sokoli: (R. Kraut, V. Veselý) TJ Sokol Milešovice - průvod, výstava v budově OÚ, 
shromažďování dokumentů, občerstvení. 
Skupina hasiči: (D. Novák)  SDH Milešovice -  průvod, výstava v hasičské zbrojnici, shromažďování 
dokumentů, ukázky činnosti mladých hasičů, občerstvení. 

Vážení občané, byli jste osloveni s žádostí o poskytnutí adres rodáků, aby mohli být 
oficiálně na akci pozváni. Díky Vám bylo již nashromážděno více než 120 adres. Sběr 
adres ale není zcela ukončen. Pokud si ještě na někoho vzpomenete, prosím, předejte 
co nejdříve adresu na obecním úřadě. Děkujeme. 
Při příležitosti setkání rodáku se předpokládá vydání nové publikace o Milešovicích a 
na několika místech proběhnou výstavky historických dokumentů a dalších 
zajímavostí. V této souvislosti bychom velice uvítali zapojení Vás, občanů.  

Prosíme tedy, pokud máte 
nějaké historické dokumenty 
či fotografie (pohledy na 
obec, fota významných 
událostí či osobností), popř. 
zápisky a deníky popisující 
vzpomínky na zajímavé 
události, které jste ochotni 
zapůjčit a zveřejnit, doneste 
je do kanceláře OÚ. Po 
okopírování vše co nejdříve 
vrátíme zpět. Za zapůjčení 
milešovických zajímavostí 
předem děkujeme. 
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Setkání důchodů 
V sobotu 3.12. se v sále obecního úřadu sešlo asi 80 seniorů ke společnému posezení 
a popovídání. Sál byl vyzdobený pracemi žáků ZŠ a MŠ. Na úvod zahrály děti ze 
školičky pohádku „Stromeček a zvířátka v zimě“, pak vystoupili žáci p. Bajáka s hrou 
na dechové nástroje. 
A poté se všem poprvé představil nový folklórní soubor Milešováček. Malí krojovaní 
tanečníci zaplnili podium a byla na ně radost pohledět. Pro diváky bylo velkým 
překvapením, že se krásné vystoupení a nové kroje podařilo zajistit v tak krátkém 
čase. Setkání důchodců pak pokračovalo za doprovodu cimbálové kapely Langášek až 
do večerních hodin. Posezení bylo příjemné, mnozí si zazpívali a dobře se pobavili. 

Milešováček 
Děti z Milešováčku mají za sebou své první folklórní vystoupení na setkání důchodců. 
Vzhledem k tomu, že dětí je opravdu hodně (celkem 34), byly rozděleny do dvou 
skupinek, a to mladší a starší. Všechny by se totiž na podium nevešly. 
Mladší Milešováček předvedl své vystoupení na podzimní téma O jablíčku, pásmo 
tanečků, básniček, hádanek i her. Starší Milešováček ukázal několik druhů tanců, které 
se tančí při cimbálové muzice, např. hlucké a skočné. 
Děti se na tomto vystoupení ukázaly v našich nových krojích, které jsme mohli pořídit 
díky finanční podpoře OÚ i Vás občanů, kteří jste přispěli materiálem a také při výrobě. 
Děti z Milešováčku děkují všem, kteří se podíleli jakkoliv na výrobě krojů. Velké díky 
patří panu Tišerovi, který chlapcům pořídil kyjovské kloboučky a také maminkám, které 
pomáhaly se šitím, a to především paní Veselé, Freibergové, Bartalosové, Škodové a 
Ryšavé. Samy bychom to opravdu v tak krátké době nezvládly. Nesmíme zapomenout 
také na ženy, které upletly či uháčkovaly plédy k dívčímu kroji, paní Mňačkové, 
Kaloudové, Stejskalové, Jaklové, Němcové a Matulové. Všem moc DĚKUJEME. 
A co nás čeká dále? 
Budeme pokračovat 
v přípravách na další 
vystoupení. Děti budou 
pilně trénovat a my jim 
chceme ještě dozdobit 
a dovybavit kroje. 
Pokud by nás chtěli 
občané nějak podpořit, 
budeme velice rádi.  
A jakou pomoc 
potřebujeme? Určitě 
se nám budou hodit 
ještě nějaká zachovalá 
prostěradla, protože 
budeme došívat 
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několik spodnic a budeme pořizovat další kroje. Klukům bychom chtěly vyšít košile a 
zástěry, pomoc s vyšíváním je velmi vítána.  
Pomoc budeme potřebovat také při jednotlivých akcích s oblékáním, česáním a 
dalšími přípravami. Oceníme i pomoc se škrobením krojů, zájemce zaučíme. 
Budeme rádi za případnou finanční podporu, za kterou pořídíme klukům opasky, 
děvčatům šátky na hlavy a další drobnosti, ať jsou děti pěkně nastrojené. 
Děkujeme všem, kteří se ještě zapojí do dalších příprav. Věříme, že vás Milešováček 
potěší na některém z dalších vystoupení. 

Jana Jeřábková a Renata Rodrová 

Kulturní komise 

Babinec 
Dne 7.10. 2011 se milešovické ženy opět sešly v Dámském klubu Babinec. Účast byla 
jako obvykle hojná, probíraly jsme hlavně výrobu a šití krojů do Milešováčku a 
plánované přípravy na setkání rodáků v červnu 2012. Nálada byla výborná, hojnou 
debatu vystřídal zpěv milešovických písní. Velice se těšíme na další posezení v lednu.  

Lenka Černá 

Lampionový průvod a bramborové hrátky 
Večer 27.10.2011 v 
naší obci zářily 
lampiony a světýlka. 
Dětí i rodičů se sešlo 
opravdu hodně. S 

rozsvícenými 
lampionky vyrazili 
z Vrchního konce a 
prošli obcí, kterou 
lemovaly rozsvícené 
lucerničky a strašáci 
z dýní. 
Po procházce dorazil 
průvod do sálu OÚ, 

kde na nás všechny čekala podzimní výstava prací žáků školy a školky a uprostřed 
sálu velké pracovní stoly, určené hlavně těm nejmenším. V "bramborovém duchu" si 
zde děti mohly společně s rodiči vytvořit různé výrobky a zkusit kouzlení z brambor. 
Nechyběly ani bramborové ochutnávky, recepty, pro děti na zahřátí byl k dispozici 
velmi chutný pečený čaj, místní hospůdka nabízela bramboráky, hranolky a pro 
dospěláky něco na zahřátí. Každý si zde našel to svoje, všichni se dobře bavili, takže 
se společná práce kulturní komise se základní a mateřskou školou velice vydařila. 
Děkujeme rodičům a všem, kteří nám přišli pomoci!  

Lenka Černá 
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Patchwork 
V sobotu 26.11. jsme se již podruhé sešly ve školní 
jídelně s chutí naučit se něco nového z patchworku. 
Ušily jsme si pěkné vánoční dekorace a dárky. 
Všechny jsme si přinesly dobrou náladu, se kterou 
jsme se i rozešly. A slíbily jsme si, že před 
velikonočními svátky si zase něco pěkného ušijeme. 

 Renata Rodrová 

Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark 
Vánoce v Milešovicích mohou začít… O první adventní neděli 27.11. byl krátce po 
soumraku slavnostně rozsvícen vánoční strom, jako zahájení vánočního času, pohody 
a radosti. 
Žáci MŠ a ZŠ si pro tuto slavnostní chvíli připravili vánoční představení, plné básniček, 
písniček a také Živý Betlém s Josefem, Marií a Jezulátkem v jesličkách. Nechyběli ani 
pasáčci a ovečkami, Tři králové a ostatní, kteří před dávnými a dávnými časy v městě 
Betlémě přivítali narození Ježíška. Představení bylo velice krásné, dětem se moc 
povedlo! 
Příjemnou vánoční atmosféru završilo samotné rozsvícení vánočního stromu, jako 
symbolu Vánoc, provázené koledami v podání Petra Jeřábka a Štěpána Veselého. 
Následný vánoční jarmark již probíhal v teple sálu obecního úřadu, kde na všechny 
čekaly doslova vánoční trhy. Žáci a jejich rodiče, učitelé a ostatní pracovníci ZŠ a MŠ 
společně s kulturní komisí připravili nádherné vánoční výrobky v podobě věnečků, 
stromečků, svícnů, polštářků, výrobků z textilu a další ruční práce.  
Nechyběla ani ochutnávka perníčků, nabídka receptů, na zahřátí byl pro všechny 
připraven velký hrnec plný horkého vánočního čaje s citronem a medem. Opravdu 
vánoční atmosféra jak má být....A tak tedy Vánoce v Milešovicích začaly. 

Lenka Černá 

Poděkování 
Starosta obce velmi děkuje žákům Základní a Mateřské školy Milešovice za krásné 
vystoupení při Rozsvěcování vánočního stromu a za krásný Vánoční jarmark. 
Poděkování patří i učitelkám naší školy a rodičům, kteří se do této akce zapojili a 
pomohli se všemi přípravami. Ještě jednou velké DÍKY!!! 

Michal Polanský, starosta obce 
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě našeho vystoupení 
„Živý betlém“. Zvláště pak panu Jelínkovi za zhotovení jesliček, paní Jelínkové, 
Gargošové a Tišerové za ušití kostýmů pro krále, paní Rodrové za čepičky pro ovečky 
a ostatním rodičům za obstarání krásných kostýmů pro své děti. Děkuji. 

Dagmar Mynarčíková 

Pro děti byl na vánočním jarmarku připraven tvůrčí koutek, kde se mohli ozdobit 
jablíčka a pomeranče. Děkujeme slečně Zdeňce Černé, která pro děti ovoce zajistila. 

Lenka Fillová, ZŠ 
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Co se chystá 

Tříkrálová sbírka  
V sobotu 7. ledna 2012 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá 
Charita ČR. Tento den opět vyjdou děti jako koledníci do ulic naší obce. Přijměte je 
prosím s otevřeným srdcem, přispějte na účely této sbírky a začněte tak nový rok 2012 
dobrým skutkem. Více informací o sbírce najdete na internetových stránkách 
www.trikralovasbirka.cz nebo www.charita.cz. Děkujeme. 

Jana Jeřábková 

Babinec 
V lednu opět pozveme milešovické ženy na další setkání Dámského klubu Babinec.  

Masky na sněhu 
Pokud bude v lednu vše pěkně bílé, uvažujeme o uspořádání setkání a hrátek masek 
na sněhu. Ale to se ještě nechme překvapit, vše se včas dozvíte. 

Folklorní posezení s Milešováčkem 
Někdy v únoru bychom rádi připravili Folklorní posezení s Milešováčkem, takové 
nedělní odpoledne plné tanečků, písniček, říkadel v podání malých dětí. Možná by se 
mohli zapojit také dospělí a společně se naučit nějaké lidové tance či kroky (např. 
čardáš, verbuňk, vrtěnou..). 

Velikonoční jarmark a vítání jara 
Na Velikonoční neděli (8.4.2012) bychom rádi uspořádali Velikonoční jarmark, na 
kterém by si sami občané mohli prodávat vlastní výrobky. Součástí jarmarku by mohlo 
být také Velikonoční vítání jara, na kterém by vystoupily děti z Milešováčku, tentokráte 
s jarními a velikonočními říkadly, tanečky, apod. 
 
Vše ještě upřesníme a včas Vás budeme informovat. 

dle podkladů od Lenky Černé 

Knihovna 
Podzimní práce na zahradách, polích a kolem domků již skončily. Začal zimní čas, 
který láká k odpočinku, kdy mnozí rádi sáhnou po dobré knize.  
Naše knihovna nyní nabízí další nové knihy z výměnného fondu, a to jak pro malé, tak 
i větší čtenáře. Můžete si přijít vybrat. 
Tyto knihy zapůjčené z výměnného fondu musíme vrátit do poloviny měsíce března. 
 
UPOZORNĚNÍ: Mezi vánočními svátky dne 28.12. bude knihovna uzavřena. 

dle podkladů od Vladimíry Stejskalové 
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Základní škola a Mateřská škola Milešovice 
Vyučování je v naší škole průběžně zpestřováno dalšími aktivitami, které žákům 
doplňují a rozšiřují základní učivo. V průběhu října připravili např. pracovníci muzea ve 
Vyškově pro děti zajímavé besedy, při kterých si společně popovídali o přírodních 
zajímavostech Vyškovska (4.10.) a lidových tradicích (12.10.). Ve čtvrtek 6.10. se 
v tělocvičně školy nečekaně zjevil kouzelník a předváděl dětem své čáry a kouzla. 
Děti měly možnost vidět několik divadelních představení. Do školky dvakrát přijelo 
divadélko Rolničky, a to s Kamarádskou pohádku (18.10.) a s Vánoční pohádkou 
(16.12.). V listopadu děti navštívily nově opravené divadlo Radost v Brně a viděly 
loutkové divadelní představení na zámku ve Slavkově. Na sobotu 10.12. škola zajistila 
zájezd pro děti i rodiče do Janáčkova divadla na balet Louskáček. 
V průběhu podzimu byla také drakiáda, ZŠ a MŠ organizovala sběr papíru, školku 
navštívila paní logopedka.  
Prosinec už tradičně plyne v duchu adventu a děti jsou plny vánočního očekávání. 
V pondělí 5.12. přišel za dětmi do školky po roce opět Mikuláš se svou nadílkou. 
Školní děti budou mít svoji vánoční besídku 22.12. v družině. 
Vánoční prázdniny si mohou všechny děti užívat až do 2.1.2012. Nejbližší volno pak 
bude po vysvědčení o pololetních prázdninách (3.2.2012), na které tentokráte hned 
navazují jarní prázdniny (6.2.2012–12.2.2012). 

dle podkladů ZŠ a MŠ 

Drakiáda 
Pouštění draků bylo tentokráte 
naplánováno dle počasí ve 
dvou termínech, a to vždy 
v neděli 9.10. a 23.10. 
odpoledne. První neděli bylo 
celý den nevlídno, poprchalo a 
byla zima. Později odpoledne 
se však počasí trochu 
umoudřilo, a tak pár optimistů 
vyrazilo na pole „Na homoli“. 
Zde foukalo opravdu parádně, 
draci krásně létali (někdy až 
moc) a sluníčko si dokonce na 
chvíli našlo cestu mezi mraky. 
Nicméně tehdy šlo vlastně jen o trénink, protože skutečná drakiáda v plné parádě 
s oceněním malých pouštěčů draků proběhla až o 14 dní později, kdy se „Na homoli“ 
sešlo už mnohem více účastníků. A navíc po setmění, kdy se povětří zklidnilo, mnohé 
děti vypustily své balónky štěstí s připravenými přáníčky. Kdoví, kam je vítr zanesl … 

Stanislav Postbiegl 
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Sběr papíru 
První listopadový den proběhl pod organizací MŠ/ZŠ již tradičně sběr papíru. 
Děkujeme všem rodičům, kteří při svozu pomáhali a také všem občanům, kteří papír 
ke sběru v postupně shromažďovali a na sběrový den připravili.  

Logopedické vyšetření ve školce 
V listopadu (10.11.) přijela do naší mateřské školky paní logopedka a provedla 
vyšetření výslovnosti u 14 dětí. Poradila, jak s dětmi dále pracovat při výslovnosti 
zejména špatně vyvozených hlásek. U některých dětí byla velmi překvapena, jak se 
výslovnost zlepšila. Přesto nás do konce školního roku čeká ještě hodně práce. 

Hana Burišková 

Zájezd do divadla Radost na pohádku „O zvědavém slůněti“  
Na 2.11. se určitě hodně těšily všechny děti z mateřské školky i ze školy. Musely sice 
přijít ke škole o něco dříve než obvykle, ale čekal je zájezd do Brna na přestavení 
divadla Radost a návštěva nově otevřeného muzea loutek.  
A jak se divadlo dětem líbilo? Přečtěte si.  

Divadlo Radost v Brně 
Došli jsme do divadla Radost. Poprvé jsme viděli velkou paní s velkými šaty. Šli jsme 
po vysokém mostě do baru, najedli jsme se a šli jsme do divadla, kde měli dobrá 
křesla. Bylo to ze dřeva, všude moc a moc světel. Všimli jsme si velké kostry nahoře. 
Pohádka byla moc hezká, jmenovala se „Slůně aneb proč mají sloni dlouhé choboty“. 

Jakub Gargoš, 3.tř. 

O zvědavém slůněti 
Slůně se ptalo tety opičky, co jí krokodýli k večeři. Šlo dál, potkalo pštrosa a zeptalo se 
ho na to stejné. Pštros ho 3 x klovl do pozadí. Šlo dál a potkalo žirafu, zeptalo se na to 
stejné. Ona mu řekla: „Proč se nejdeš zeptat osobně krokodýla?“ Krokodýl mu řekl, že 
si ho dá. Pak se přetahovali, až se mu vytáhl chobot. Chobot slůněti 4 x posloužil: 

1) že si zabilo mouchu na nose, 
2) že nafouklo balón, 
3) že vytáhlo z krku věci hrochovi, 
4) že namalovalo zebře pruhy.                                                                  Jiří Němec, 3. tř. 

 

 

Děti a zaměstnanci základní a mateřské školy 
děkují rodičům za spolupráci, 

přejí všem Veselé Vánoce 
a 

do roku 2012 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti 
a co nejvíce času prožitého se svými dětmi 
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Spolky a sdružení 

Sbor dobrovolných hasičů Milešovice 
SDH Milešovice drží pohotovost a zajišťuje požární ochranu jako JPO III. Co to 
znamená? Jednotky požární ochrany (JPO) se pro účely plošného pokrytí území ČR 
dělí dle operační hodnoty do šesti kategorií JPO I až JPO VI. Nejvyšší kategorie JPO I 
jsou profesionální hasiči hasičského záchranného sboru, schopni zajistit výjezd do 
2 minut.  
Naši dobrovolní hasiči z SDH Milešovice, zařazení do JPO III, musí být schopni 
kdykoliv zajistit výjezd družstva do 10 minut a na místo zásahu dorazit také do 
10 minut. Nutno dodat, že pro tak malou obec, jako jsou Milešovice, není zařazení do 
kategorie III obvyklé. 

Zásahy v roce 2011 
Letošních zásahů naštěstí nebylo mnoho, SDH Milešovice zasahoval v průběhu roku 
na 3 místech, a to v Heršpicích, Nížkovicích a Milešovicích. 

Heršpice 25.2.2011 (pátek odpoledne) 
Jednotka SDH Milešovice (6 mužů) byla odeslána k požáru kůlny v Heršpicích. Zde 
společně zasahovali s jednotkami HZS Slavkov, SDH Heršpic a SDH Slavkov. Po 
lokalizaci požáru byla jednotka nasazena do rozebírání a dohašování konstrukce 
objektu.   

Nížkovice 22.3.2011 (noc ze čtvrtka na pátek) 
Jednotka SDH Milešovice (8 mužů) byla odeslána k požáru hospodářského stavení v 
Nížkovicích. Po lokalizaci požáru byla jednotka nasazena na rozebírání a dohašování 
doutnajících hromad. 

Milešovice 
Jednotka SDH Milešovice zajišťovala pomoc při čerpání vody ze sklepa po havárii 
přípojky vodovodního potrubí na dolním konci obce.  
 

Co dále hasiči zvládli 
Kromě držení pohotovosti provedli důkladný úklid hasičské zbrojnice, která byla 
dovybavena a vyzdobena. Společnými silami také upravili klubovnu pro mladé hasiče 
tak, aby v ní mohly probíhat pravidelné schůzky. Pro dětské soutěže hasiči zakoupili 
nové hadice a s finanční podporou obce se podařilo získat starší čerpadlo s motorem.  
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Z připravovaných akcí 
Naši hasiči chystají na nejbližší období valnou hromadu, dále hasičskou zabijačku a 
ostatky. Velkou připravovanou akcí jsou závody mladých hasičů, které by se měly po 
minulém úspěchu v Milešovicích opět uskutečnit. Předběžný termín je zatím 
23.6.2012. 

Valná hromada 
SDH upozorňuje své členy, že výroční valná hromada bude probíhat na hasičce ve 
dvou dnech, a to 13.1.2012 v 16.00 (děti) a 14.1.2012 ve 14.00 (dospělí). 

Zabijačka 
Tradiční hasičská zabijačka spojená s prodejem pochoutek proběhne 4.2.2012 za 
hasičkou. Prodej bude zahájen v 9 hodin. 

Ostatky 
Sbor dobrovolných hasičů bude dne 25.2.2012 pořádat tradiční OSTATKY.  
Zatím si hlavně zapište do svých kalendářů termín, podrobnosti budou na pozvánce. 

dle podkladů od Davida Nováka a Miloslava Kachlíře 

Mladí hasiči 
Mladí hasiči se pravidelně schází v nově upravené a vybavené klubovně na hasičce. 
Na schůzkách získávají a procvičují dovednosti potřebné pro soutěže a připravují se 
také na plnění odznaků odbornosti. 
Žáčci a žákyně, máte-li chuť se na činnost mladých hasičů podívat a případně se ještě 
připojit, přijďte. Schůzky probíhají každý pátek v 16.00 hod. na hasičce.  

Vedoucí a instruktoři 
Věnovat se mladým hasičům jako vedoucí 
nebo instruktor je práce pěkná, ale náročná. 
Podobně jako každá dobrovolná činnost 
s dětmi vyžaduje i tato spoustu volného času, 
trpělivost a pevné nervy. Odměnou je pak 
radost z úspěchů i ze společných zážitků. Ti, 
kteří se dětem věnují, si zaslouží velké 
uznání. 
Aby mohli členové SDH pracovat s mladými 
hasiči a předávat jim potřebné znalosti a 
dovednosti, musí si doplňovat svoji odbornost a skládat zkoušky.  
Poslední velké školení vedoucích a instruktorů mladých hasičů proběhlo ve dnech 
30.9.-2.10. a všichni naši uspěli. Jana Florianová, Mirek Hon a Standa Kopecký 
absolvovali školení pro vedoucí mladých hasičů, zakončené zkouškou. Honza Florian 
a Pavel Kopecký prošli školením a uspěli ve zkoušce k získání instruktorského minima. 
Všem blahopřejeme a přejeme hodně sil do další práce s dětmi.  
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Soutěže mladých hasičů 
(Výsledky najdete na adrese http://www.sdh.ivanovicenahane.cz/osh/vysledkyvs2011.html) 

Dne 8.10.2011 se náš hasičský dorost zúčastnil závodů požárnické všestrannosti a 
štafety dvojic v Hlubo čanech.  
Závod požární všestrannosti zahrnuje běh družstev terénem v délce cca 2 km (mladší) 
a cca 3 km (starší). V průběhu závodu plní soutěžící na stanovištích různé úkoly 
(střelba, zdravověda, uzlování, přechod přes 
lanovou lávku, znalost topografie atd.). 
Na letošní kolo se hned tak nezapomene, protože 
počasí moc nevyšlo a při vybíhání našeho družstva 
na trať se spustil lijavec s kroupami. Naši mladí 
hasiči si ale poradili i v těchto podmínkách a 
výsledky byly slušné. Mladší vybojovali 5. a 8. místo 
z 32 družstev a starší skončili 7. z 22. družstev. Ve 
štafetě dvojic závodili pouze starší a umístili se 9. a 
14. z 24 závodících družstev.  
Dne 9.11. proběhla v Drnovicích  soutěž 
v uzlování, opět s pěknými výsledky. Družstva 
mladších obsadila 6.,7.,9. a 12. místa z 44 soutěžících družstev. Starší skončili na 
10. místě ze 42 družstev.  Blahopřejeme! 

dle podkladů od Jany a Jana Florianových 

Sokol Milešovice 

Fotbal - žáci  
Podzimní část ročníku 2011/2012 je za námi. Klukům se při zápasech až tak nevedlo, 
jak by si představovali. Nedaří se přenést na hřiště vše to, co je natrénováno a občas 
chybí i kousek toho štěstí. Obvykle se po slušném prvním poločase nedařilo zápasy 
dotáhnout do bodovaného konce. Ale i takové chvíle patří ke sportu. 

 
ani tento míč nakonec do sítě Křižanovic nedoputoval…. 
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Žáci: E1B - Okresní sout ěž žáků skupina B – tabulka  

Výsledky jsou dostupné na webových stránkách Českomoravského fotbalového svazu, konkrétně výsledky i našich žáků 
jsou na stránce viz http://www.fotbal.cz/c/KaO/Souteze.asp?soutez=626E1B&show=Tabulka 

Naším nejlepším střelcem je nyní David Kraut, který je s 11 vstřelenými góly v tabulce 
střelců soutěže na 6. – 8. místě. Blahopřejeme! 
Žáci i v zimní přestávce nezahálí a někteří se schází každý čtvrtek ke sportování v sále 
OÚ, kde trénují pod vedením Luďka Partiky. 

Naši dorostenci 
Možná by Vás zajímalo, jak s vede našim ještě nedávným žákům. Petr Bouška, Marek 
Černý, Lukáš Kraut, Karel Krejzl a David Ondra hrají nyní Okresní přebor dorostu 
v Otnicích. I díky nim je otnický tým v tabulce zatím první s 10 výhrami, 1 prohrou a 
úctyhodným skórem 66:9. Kluci z Milešovic se prosazují také střelecky, Lukáš už 
nastřílel 18 a David 7 gólů. Blahopřejeme! 
Radost z úspěchu hostujících dorostenců mají jistě i jejich bývalí trenéři, Libor Ondra a 
později Vlastislav Veselý, kteří je v Milešovicích učili základy fotbalu a věnovali se jim 
po celé žákovské období.                Stanislav Postbiegl 

Myslivecké sdružení Hubert 
MS Hubert Otnice pořádalo v listopadu tohoto roku hony na drobnou zvěř v Otnicích a 
Lovčičkách.  
Výsledky odlovu bažantích kohoutů a počet zajíců, které myslivci při honech viděli, 
bohužel ukazují na další snížení stavů drobné zvěře oproti loňskému roku. Na honu 
v Milešovicích, který se konal v sobotu 10. prosince, bylo uloveno 24 bažantích 
kohoutů a 10 zajíců.  Z výsledku honu je zřejmé, že i Milešovicích došlo v tomto roce 
k velkému poklesu počtu bažantů i zajíců, a to asi na třetinu stavů z posledních let.  
Příčin je zřejmě několik. Jsou to hlavně vlivy velmi nepříznivého počasí s velkými 
výkyvy teploty a srážek, způsob hospodaření zemědělců, choroby a predátoři, 
motorismus, opakované vyrušování v době hnízdění a kladení mláďat, kvalita vody, 
péče o zvěř a snížení velikosti vhodných ploch pro jejich přežití. Vzhledem k malému 

tabulka  jednotlivé zápasy 
 Tým Záp  + 0 - Skóre Body  Prav  Domácí Hosté Výsledek 
1. Velešovice 9 8 0 1 51: 14 24 ( 15)  Otnice Milešovice 13:2  (5:1) 
2. Křenovice 9 8 0 1 45: 15 24 ( 6)  Letonice Milešovice 6:3 (2:2) 
3. Letonice 9 6 1 2 40: 18 19 ( 4)  Milešovice  Velešovice 2:9 (1:1) 
4. Bošovice 9 6 0 3 38: 18 18 ( 6)  Křenovice Milešovice 4:2 (2:1) 
5. Otnice 9 4 1 4 33: 25 13 ( 1)  Milešovice  Vícemilice 2:0 (1:0) 
6. Vícemilice 9 3 2 4 29: 24 11 ( -1)  Milešovice  Křižanovice 2:3 (1:1) 
7. Nížkovice 9 3 1 5 12: 27 10 ( -8)  Nížkovice Milešovice 1:0 (0:0) 
8. Křižanovice 9 2 1 6 17: 41 7 ( -5)  Milešovice  Šaratice 9:1 (4:1) 
9. Milešovice 9 2 0 7 22: 51 6 ( -9)  Milešovice  Bošovice 0:14 (0:7) 

10. Šaratice 9 0 0 9 6: 60 0 (-12)     
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počtu bažantích slepic a mladých zajíců myslivci předpokládají nižší stavy této zvěře i 
v následujících letech. 
Myslivci mají naplánován ještě jeden hon 17.12. v Otnicích a 26.12.  hon v Lovčičkách. 
Začátkem ledna příštího roku Vás myslivci zvou na tradiční Myslivecký ples v Otnicích. 
S příchodem zimy nastává myslivcům období zvýšené péče o zvěř. Velké plochy řepky 
zaseté kolem obce zvěři působí zdravotní problémy, a tak přikrmování senem a 
obilovinami bude pro přežití zvěře velmi nutné. Zvěři bychom měli v zimním období 
dopřát klid, zejména v době vysoké sněhové pokrývky a náledí. 

Mirek Petlák 

Český svaz chovatelů drobného zvířectva 
Milešovičtí chovatelé zvou zájemce na následující akce: 

Stolní bodování králíků 
Dne 7.1. od 8.00  proběhne v chodbě obecního úřadu Stolní bodování králík ů, 
spojené s besedou. Je to jedna z posledních příležitostí k výběru králíků pro chovnou 
sezónu a možnost nechat si ocenit chovná zvířata. Stolní bodování je dobrou školou 
pro začínající a mladé chovatele králíků, ale i zkušenější chovatelé zde mohou najít 
něco zajímavého.  
Chovatelé budou mít možnost sledovat celý postup posuzování králíků a vidět, jak 
posuzovatel hodnotí hmotnost, tvar a typ zvířete, kvalitu srsti, její barvu atd. Chovatelé 
budou mít také příležitost zeptat se na vše, co je ohledně posuzování zvířat zajímá. 

Chovatelský večírek 
Milešovičtí chovatelé zvou všechny chovatele okresu Vyškov na Chovatelský večírek, 
který proběhne 17.3. od 20.00  v sále obecního úřadu. K poslechu zahraje kapela 
Podboranka, samozřejmostí bude bohatá tombola. 

dle podkladů Jaroslava Stejskala  

 

Křížem krážem – to ostatní 

Milešovický nebo Milešovský? 
Při zpracování textů zpravodaje jsme už několikrát řešili otázku, zda je správné 
používat výraz milešovický či milešovský. S dotazem jsme se pro jistotu obrátili na 
odborníky z Ústavu jazyka českého. Ti nám potvrdili, že správný výraz, odvozený od 
názvu Milešovice, je ve spisovné češtině MILEŠOVICKÝ a ten by měl být používán v 
oficiálních spojeních. Ale hovorová čeština vždy ráda zjednodušuje, a proto v lidové 
řeči často najdeme výrazy zkrácené. A tak, i když nejsme z obce Milešov, máme zde 
milešovské stárky, milešovský mostek, ale máme Milešovický zpravodaj. Inu, čeština 
je jazyk bohatý. 

Monika Postbieglová  
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Cvičení pro ženy  
Ženy mají možnost pravidelného cvičení každý čtvrtek od 19.30 do 20.30 v sále OÚ. Cvičí se 
zumba s Markétou Jonášovou ze Šaratic, poplatek je 50 Kč/hod. Pokud se ještě rozmýšlíte, 
neváhejte a přijďte, místa je tu pro nás dost. 

Jana Floriánová 

Jógové cvičení pro rodiče s děti 
V  září se v naší obci rozběhlo jógové cvičení pro maminky (tatínky či babičky) s dětmi. Jsou 
to krásné chvíle, kdy si děti užívají svých blízkých naplno a jen pro sebe. Děti a nejen ty, si 
zde protáhnou své tělo, chvilinku zklidní svoji mysl, prodýchnou své nitro a stihnou si i 
zaskotačit. Vše se děje nenásilnou formou a děti se pozvolna učí návykům, které jsou velmi 
důležité pro zdravý vývoj dítěte. 
Z počátku využilo této možnosti jen pár maminek s dětmi, postupně se přidal i některý 
z tatínků a někdy nás navštíví i babička. Přijďte i vy se svými dětmi vyzkoušet naše cvičení, 
scházíme se každou středu od 16.30 do 17.30 v útulném prostředí školní družiny. 

Jarka Krahulová 

Listárna 

Informace pro rodiny, které doma pečují o babičku nebo dědečka  
Centrum denních služeb pro seniory ve Slavkově u Brna nabízí službu pro rodiny, které 
pečují o svoji babičku nebo dědečka, u kterého se zhoršil zdravotní stav v důsledku stáří či 
nemoci.  Služba nabízí denní pobyty v příjemném prostředí Centra, kde je seniorům zajištěna 
veškerá potřebná péče. Senioři ji mohou využívat během dne a v odpoledních hodinách se 
vrací zpět do domácího prostředí. 
Centrum se nachází ve Slavkově u Brna, Polní 1444, přízemí Domu s pečovatelskou 
službou. Služba je placená, úhrada činí 50 Kč/hodina a dá se pokrýt zcela nebo z větší části 
příspěvkem na péči. Jak často se rozhodnete službu využívat, záleží na vás. 
Kontakt: Mgr. Lucie Kuchařová, tel. 734435125, cds.slavkov@caritas.cz, www.hodonin.charita.cz 
 

Balada o Homolském chodníčku 
To si krásně vykračujem po bezpečném chodníčku, Starosto, ta tvoje parta udělala radost nám, 
Když mám dvě tři pivka, zazpívám si písničku.  na modlení do kapličky stokorunu dám. 
Chodníček nás přivádí do ulice Homola,   Nepřející ať se vztekaj, ti nic nedělali, 
to jsme rádi, staří, mladí, konečně je pohoda.  Na procházku ať se k nám na Homoli vydají. 
Po silnici kolem vody nebezpečí čekalo,   Přijďte pobejt, jak se říká někde v českém kraji, 
díky Bohu, Milešáci, že se tam nic nestalo.  Vemte trochu páleného, ťukneme si s vámi. 
Velké díky Obecnímu úřadu, zdravě oni přemýšlejí, Homoláci to jsou lidé, Milešáky milují 
ne jako ti co tu taky žijí a o nic se nestarají.  A ti co nás pomlouvají, moc upřímně litují. 
Třicet jedna let jsme po silnici chodili,   Chodníček se nám moc líbí, chválíme, je idýlka, 
pošplíchaní, zamazaní, blátem jsme se brodili.  Podaří-li se po čase, budou tam i světýlka 
Říkali nám Kobeřáci: „patříte ke Dřínové“,   
teď už ne. Zmlkli ti zlí jazykové. Karel Tůma, 2008 
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Něco k jezeru 
Na titulní straně minulého čísla zpravodaje byl pohled na hladinu „jezera“, ve které se 
zrcadlí mraky a pole na protilehlých svazích. Tato fotografie zaujala paní Miladu 
Míkovou, která nám k „rybníku“ poslala svůj příspěvek, který s jejím svolením 
uveřejňujeme.  
 
Vážení, 
velmi mě nadchla fotografie na titulní stránce posledního zpravodaje s rybníkem 
nerybníkem. Jakákoliv vodní plocha v krajině je nádherná a krajinu oživuje. Tím 
nemyslím jen neskutečné zážitky na jaře, kdy se na ní a v jejím okolí usazují a 
dokonce hnízdí vodní ptáci. 
Informovali jste, že obec Kobeřice bude obnovovat své dva rybníky. Takže se ptám, 
jestli obec Milešovice neuvažuje také o obnovení rybníků. Pokud vím, tak na to existují 
dotace až do výše 80% nákladů. V souvislosti s dlouhodobým problémem kanalizace 
se také nabízí minimálně částečné využití mokřadů na kořenovou čističku odpadních 
vod (snad se o tom již uvažovalo), její zřízení by bylo méně nákladné, také s dotací a 
zejména její provoz je finančně méně náročný. 
Nemáte rubriku názory čtenářů:-), ale docela by mě zajímal názor na tuto věc 
spoluobčanů. 
Zpravodaj je opravdu super, moc se vám to podařilo. Přeji, ať se vám tak daří i nadále. 

Milada Miková 

 
Moc děkuji za milý e-mail a jsem rád že se Vám zpravodaj líbí. 
Lze jen souhlasit s tím, že toto „jezero“ významně oživilo okolí Milešovic. I mě tato 
vodní plocha přitahuje k vycházce a nahlédnutí na to, „co tam lítá a plave“. Je to pro 
nás taková malá zoologická zahrada vodního ptactva. Bylo zde již pozorováno přes 20 
druhů vodních ptáků, kteří vlastně v našem okolí desítky let nežili a ani nehnízdili. No a 
v zimě jsme si zde s dětmi užili bruslení. 
Pokud si vybavuji, tak „jezero“ vzniklo předloni po tání sněhové pokrývky a 
k překvapení všech přes léto nevyschlo (a 
usadily se na nich labutě). Zřejmě zde 
došlo k zanesení meliorace či zanesením 
koryta potoka k zvýšení hladiny 
podzemích vod natolik, že se voda na 
okolních pozemcích již prostě nevsákne a 
v létě ani nevypaří. 
Příroda si prostě znovu vytvořila to, co zde 
již zřejmě před mnoha lety bývalo, jak lze 
tušit z Müllerovy mapy Moravy z roku 1716 
a ještě lépe z mapy z vojenského 
mapování z roku cca 1770 (viz další 
strana).  
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Současná vodní plocha není na stejném místě jako byly kdysi rybníky, ale podmáčené 
louky v dané oblasti určitě bývaly. 

 
Rybníky v okolí Milešovice (I.vojenské mapování – josefské, 1764-1768) 

Při tvorbě územního plánu obce v roce 2009 byl do prostoru dnešního „jezera“ návrh 
na vodní plochu zakreslen. Návrh na vybudování rybníku na tomto místě dokonce 
existuje, ale pozemky nejsou obecní a obec ani v současné době s realizací 
neuvažuje. 
O kořenové čistírně jsme na zastupitelstvu již párkrát mluvili. Sám jsem příznivcem 
prověření schůdnosti této varianty. Ale to by se muselo ověřit jednak po technické 
stránce (nechat zpracovat projekt, což není levná záležitost) a pak, a to zejména, se 
obávám problematického získávání souhlasu vodoprávních úřadů, které obvykle 
upřednostňují klasikou čističku se zaručenou účinností. Obec má v současnosti již 
zpracován projekt na klasické řešení čištění vod, na které opakovaně žádá o  
poskytnutí dotace. 
Ještě jednou děkuji za příspěvek na zajímavé téma, ke kterému se můžeme vrátit 
v některém z dalších čísel zpravodaje. 

Stanislav Postbiegl 

 
“… Ten váno ční čas dočkali jsme zas …“ 

A dočkal také náš Milešovický zpravodaj, který v této 
podobě začal vycházet právě před rokem. Jsme rádi, 
že si našel své čtenáře a přispěvovatele. Děkujeme 
všem, kteří dodávají články a podněty i těm, kteří se 

k nám ještě přidají. 
Všem ob čanům přejeme klidný a p říjemný čas 

vánoční a v novém roce hodn ě zdraví a dobré nálady.  
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Setkání důchodců 

  
Bramborové hrátky 

 
Vánoční jarmark – koutek tvoření 

 
Bramborové hrátky – výzdoba a výrobky 

 
Rozsvěcení vánočního stromu – tři králové 



Milešovický zpravodaj                                                                                      č.4/2011 
 

strana: 20 

 

 
Milešováček, po vystoupení na setkání důchodců 

 
Rozsvěcení vánočního stromu - Živý betlém 

Vydavatel:  obec Milešovice 
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Fotky z jednotlivých akcí jsou průběžně doplňovány na http://www.milesovice.cz/ 
Příspěvky mohou být upraveny a zkráceny, aniž byl změněn jejich smysl. 

Další číslo vyjde v březnu 2012. 


