
 Milešovický zpravodaj č.3/2011 
 
 

Toto číslo vyšlo: 20.09.2011                                                                                                           

 
Jezero při cestě do Kobeřic 

Kalendář akcí 
Datum  Akce Pořadatel 

24.09. JUJU závody, westernové soutěžení Jezdecká stáj Milešovice 

01.10. Kurz patchworku Kulturní komise 

07.10. Dámský klub “BABINEC“ Kulturní komise 

27.10. Lampionový průvod a bramborové hrátky Kulturní komise 
05.11. Sběr železného šrotu Sokol Milešovice 

27.11. Rozsvícení vánočního stromu, jarmark Kulturní komise, ZŠ a MŠ 

03.12. Posezení s důchodci OÚ 

10.12. Zájezd Janáčkovo divadlo “Louskáček“ ZŠ a MŠ  
změna termínů vyhrazena 
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Úvodní slovo starosty 
Vážení občané, 
máme polovinu roku za námi, zastupitelstvo obce se schází pravidelně dle plánu.  
Podařilo se nám vybudovat Dětské hřiště za pomoci dotace a příspěvku z obecního 
rozpočtu. Hřiště je velice pěkné a přeji našim dětem, aby si na něm hrály a cítily se 
tam dobře. Do nového školního roku jsme za pomoci paní ředitelky Mgr. Lenky Fillové 
a ostatních pracovníků připravili školu a školku. Byly nově obloženy a natřeny 
radiátory, s velkou důležitostí proběhla výměna komínové vložky ve škole a 
vybudovalo se nové zábradlí ve školce. Dále se nám velice daří oprava chodníků 
k zvelebování naší obce. Nezapomenutelnou věcí, která mě trápí, je veřejný rozhlas, 
který bych chtěl v roce 2012 za pomocí dotace zřídit nový. Nesmím opomenout i 
položení nového asfaltu na silnici v horním konci.  
Jak jistě víte, máme připravené projekty k vybudování kanalizace a čističky odpadních 
vod. Samozřejmě záleží na dotaci z EU, od které jsme zatím nedostali ani příslib. 
V obci se projednávaly bioodpady, a to vše za přítomnosti ředitele Respona, a.s. na 
veřejné schůzi zastupitelstva obce dne 5.9.2011.  
Ještě bych chtěl poprosit občany, aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku o 
spalování suchých rostlinných materiálů v obci Milešovice, velice se nám zlepšilo 
životní prostředí.  
Pomalu se začíná chystat posezení s důchodci, které se bude konat dne 3. prosince 
2011 v sále Obecního úřadu jako každý rok. 
Přeji Vám všem spokojený život v naší obci a hlavně hodně zdraví. 
 

Michal Polanský, starosta obce  

Zprávy z obce 

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

Zasedání ZO č.8/2011, konané dne 13.06.2011 
Tohoto zasedání se zúčastnila poněkud mimořádně i veřejnost. 
Ad 3) Z výběrového řízení na opravu chodníků vyšla vítězně firma MIKO (nabízená 
cena bylo o cca 60 000,- Kč nižší než druhá nabídka a o cca 100 000 méně než třetí). 
Na tuto akci obec získala díky svému aktivnímu přístupu dotaci od JMK ve výši 
112 000,- Kč, z obecního rozpočtu bude placeno 264 380,- Kč. 
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Ad 6) Sešly se dvě žádosti na pronájem místnosti na hasičce (dříve posilovna). A to 
buď k pronájmu pro soukromé účely nebo jako klubovna pro mladé hasiče. 
Zastupitelstvo se jednohlasně přiklonilo ke druhé variantě. 
Ad 7) ZO projednávalo žádost na prodej obecního pozemku p.č. 640 (pozemek mezi 
novostavbami RD a fotbalovým hřištěm), který by sloužil jako zahrada (dnes veřejná 
zeleň). Zástupci Sokola požadovali zachování parcely pro možné budoucí využití 
ke sportovním účelům či zázemí sportoviště. Po intenzivní diskuzi byla žádost 
zastupitelstvem (nejednohlasně) schválena s tím, že bude pozemek rozdělen tak, aby 
u plotu hřiště zůstal 3m pruh zeleně pro obecní využití. 
Ad 11) ZO projednávalo a schválilo uskutečnění akce Rodáci v obci Milešovice v roce 
2012.  

Zasedání ZO č.9/2011, konané dne 27.6.2011 
Ad 5) Zastupitelstvo projednávalo návrh smlouvy předložený společností Respono k 
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Po diskuzi vzhledem k nejasnostem 
realizace a nejasnému dopadu do rozpočtu obce nebyla smlouva schválena. 
Ad 10) Zastupitelstvo schválilo přípravu a tisk leporela propagující naši obec. 

Zasedání ZO č.10/2011, konané dne 6.9.2011 v sále obecního úřadu 
Hostem zasedání byl pan Ing. Pavel Horáček, ředitel společnosti Respono. 
Ad 4) ZO projednalo Žádost o založení dětského kroužku Milešováček a odsouhlasilo 
poskytnutí finančního příspěvku 25 000,- Kč na nákup materiálu pro dětské kroje, které 
budou šít naše ženy. 
Ad 5) Pan Ing. Pavel Horáček, ředitel společnosti Respono, vysvětlil všem přítomným 
problematiku likvidace biologicky rozložitelných odpadů, což je listí, tráva, zbytky 
zeleniny, ovoce atd. Tyto odpady podle nové legislativy již nebude možné skládkovat 
v takové míře jako dnes. Navíc se očekává povinnost obcí zajistit samostatný sběr a 
následnou likvidaci těchto odpadů. Respono nabízí, že naší obci věnuje k rozmístění 
velkoobjemový kontejner a 21 (tj. cca 1 ks/10 domů) speciálních hnědých plastových 
nádob (obdoba popelnice á 240 l) s větracími otvory a vnitřním roštem. Do těchto 
popelnic budou pak lidé vyhazovat pouze biologicky rozložitelný odpad, ne živočišný. 
Nádoby budou pravidelně odváženy (předpokládá se 14 denní cyklus). Biologický 
odpad pak bude využit v kompostárně k výrobě kompostu a v budoucnu se 
předpokládá zpracování v bioplynové stanici k výrobě elektřiny, tepla a hnojiva. Za 
svoz bude obec platit, bonusem by mělo být 350,- Kč za každou odvezenou tunu 
tohoto odpadu. O to míň se totiž bude vyvážet komunálních odpadů na skládku. 
Systém by měl začít fungovat začátkem příštího roku. 
Po diskuzi zastupitelstvo schválilo smlouvy o nakládání s biologicky rozložitelným 
odpadem a užívaní kontejneru, pověřilo starostu obce k podpisu těchto smluv a 
schválilo zrušení Usnesení č.5 ze dne 27.6.2011. 
Ad 8) Do systému zajištění financování systému IDS JMK bude naše obec přispívat 
částkou 50 Kč/obyvatel/rok. 
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Ad 9) Byla schválena žádost ZŠ a MŠ Milešovice o posílení rozpočtu školy (jednalo se 
platby na mimořádné výdaje – opravy, servis zabezpečovacího zařízení, nový koberec 
a další). 

Termíny jednání zastupitelstva 
Termíny jednání zastupitelstva v 2. pololetí jsou  26.09.2011, 17.10.2011, 07.11.2011 
v kanceláři starosty a 19.12. 2011 v sále obecního úřadu.  
Zastupitelstvo obce srdečně zve občany na všechna zasedání zastupitelstva obce. 

Upozornění 
Upozorňujeme na povinnost občanů dodržovat Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, 
tedy spalovat suché rostlinné materiály lze pouze ve středu v době od 14.00 do 19.00 
a v sobotu od 9.00 do 15.00. 

Slavnostní otevření nového dětského hřiště  
Dokončení hřiště 
včetně terénních 
úprav jsme zvládli za 
období prázdnin a už 
nám nic nebránilo 
vrhnout se do 

slavnostního 
otevření, které 
proběhlo v pátek 
12.8.2011 v 16.00. 
Za účasti zástupce 
Nadace ČEZ pana 
Jana Husáka a 

početné skupiny našich občanů se slavnostně přestřihla páska a tím se oficiálně nové 
dětské hřiště otevřelo.  
Jsem velice rád, že se nám povedlo vybudovat relaxační zónu pro naše nejmenší a 
přeji všem mnoho krásných zážitků. 

Ivo Petlák, místostarosta obce  

Základní škola a Mateřská škola Milešovice 
Přípravy ZŠ a MŠ během prázdnin  
Ve škole i ve školce se ani během prázdnin nezahálelo. Před zahájením nového 
školního roku se uskutečnilo několik úprav. V ZŠ byl vyvložkován komín, v šatnách 
jsou nové věšáky, do družiny se zakoupil nový koberec a ke schodišti na zahradě bylo 
nainstalováno zábradlí. V MŠ byly natřeny radiátory a ve třídách, v umývárně a WC 
byly vyměněny kryty radiátorů. U vchodu do MŠ bylo z bezpečnostních důvodů 
zabudováno zábradlí.  
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Poděkování 
ZŠ děkuje p. Vávrové za věnování tkalcovského stavu, p. Postbieglové za květinovou 
výzdobu a p. Konečnému za instalaci věšáků v šatnách dětí. MŠ děkuje p. Svobodovi 
za vyčištění koberců, p. Jeřábkovi za svoz papíru po vesnici a všem rodičům, kteří 
nosí papíry dětem na kreslení aj. 

Kolik je dětí a kdo je učí  
V tomto školním roce 2011/2012 nastoupilo do ZŠ Milešovice 37 dětí, z toho 
11 prvňáčků, 9 dětí do 2. třídy, 8 dětí do 3. třídy a 9 dětí do 4. třídy. MŠ i v tomto roce 
naplnila svoji maximální kapacitu 28 dětí, z nich je 13 předškoláků. 
Personál školy i školky je obdobný jako v předchozím školním roce. Ředitelkou ZŠ a 
MŠ je paní Mgr. Lenka Fillová, která je také třídní učitelkou ve 3. a 4. třídě; třídní 
učitelkou v 1. a 2. třídě je paní Mgr. Karla Pitáková. Školní družinu vede paní Dagmar 
Mynarčíková, školnicí je paní Michaela Hroudná. Vedoucí učitelkou MŠ je paní Hana 
Burišková, druhou učitelkou je paní Edita Daňková, pomocnou silou je paní Zdeňka 
Černá. Ve školní jídelně dětem vaří paní Šárka Vahalová (nyní ji pro nemoc zastupuje 
paní Laštůvková) a paní Lada Škodová. 

Kroužky  
ZŠ Milešovice nabízí v tomto školním roce následující kroužky: 
Hra na zobcovou flétnu: středa (J. Baják) 
Aerobik:    pondělí 12.45 - 13.30 (L. Fillová) 
Keramika:    čtvrtek 15.30 - 17.30 (D. Mynarčíková)  
Náboženství:    středa (P. Pavel Buchta, farář) 

dle podkladů od učitelek ze ZŠ a MŠ  

Začal nový školní rok 
Ve čtvrtek 1.9.2011 vonělo ve vzduchu ještě léto, děti měly jistě v hlavě stále 
prázdniny, ale na zádech už 
aktovky a v očích očekávání 
něčeho nového. A jak už bývá 
v Milešovicích zvykem, ten den 
ráno hrála z rozhlasu hudba a 
školáci i školáčci zamířili se 
svými rodiči a učitelkami do sálu 
obecního úřadu. Tam je 
slavnostně přivítala paní 
ředitelka školy a pan starosta. 
Noví prvňáčci si prožili svoji 
chvíli na pódiu, kde byli všem 
představeni. 
A pak už se děti vydaly do vyzdobené školy a školky. Přejme všem, ať je pro ně nový 
školní rok dobrý!               Monika Postbieglová 
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Co děti čeká? 
V průběhu podzimu se mohou děti těšit na několik pěkných akcí. Dne 18.10. přijede do 
MŠ divadélko Rolničky, na přelomu září/říjen proběhne “Drakiáda“ (termín bude 
upřesněn). Dne 27.11. předvedou děti svá vystoupení při slavnostním rozsvícení 
vánočního stromu a své výrobky na vánočním jarmarku. Dne 10.12. pořádá ZŠ a MŠ 
zájezd do Janáčkova divadla v Brně na představení “Louskáček“. 

A kdy budou zase prázdniny? 
Pro ty, kteří se už teď nemohou dočkat, uvádíme přehled školních prázdnin pro tento 
školní rok: 
26.10.2011 – 27.10.2011 podzimní prázdniny 
23.12.2011 – 02.01.2012 vánoční prázdniny 
03.02.2012    pololetní prázdniny 
06.02.2012 – 12.02.2012 jarní prázdniny 
05.04.2012 – 06.04.2012 velikonoční prázdniny 
30.06.2012 – 02.09.2012 letní prázdniny 

dle podkladů od učitelek ze ZŠ a MŠ  

Knihovna 
K zapůjčení máme ve fondu naší knihovny nové knihy (např. romány pro ženy, 
detektivky). Ke konci měsíce září pak přijde nová sada knih z výměnného fondu 
knihovny ve Vyškově. 
Provoz knihovny se navrátil do normálních “předprázdninových“ kolejí. 

dle podkladů od Vladimíry Stejskalové 

Kulturní komise 

Co proběhlo 

Babinec 

Dne 18.6.2011 
proběhla druhá 
schůzka Dámského 
klubu Babinec. 
Protože nám to 
počasí dovolilo, 
posezení se 
uskutečnilo pod 
širým nebem v 
prostorách za 
sálem. Účast žen 
byla hojná, debata 
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probíhala v přátelském duchu, plném vzpomínek, ukázek fotografií ze starých alb, 
zazpívání si a zavzpomínání na Milešovice z mladých let.... Nejvíce nám udělala 
radost svojí přítomností paní Marečková, která patřila mezi zakladatelky Červeného 
kříže. 
V naší debatě jsme připomněly také záměr založit v Milešovicích dětský folklórní 
soubor Milešováček, spojený s tancem, zpěvem a  zhotovením  milešovických krojů. 
Velkým dárkem byly pak dva  kroje, které nám jako první vlaštovku k našemu záměru 
přinesla paní Lída Skulínková. Velice za tento krok děkujeme! 
Rozcházely jsme se ve výborné náladě a ještě ten večer jsme se domluvily na další 
naše setkání (7.10.2011). 

Lenka Černá 

Kolob ěžkiáda 

Náš záměr uskutečnit soutěž v koloběžkách pro všechny děti byl z počátku směřován 
na konec školního roku, tedy na 30. červen 2011, kdy si měli žáčci k vysvědčení ještě 
zasoutěžit a odnést si diplomy a sladké odměny. Bohužel ten den nám to deštivé 
počasí nedovolilo. 
Tak jsme se rozhodli 
Koloběžkiádu zorganizovat 
v pátek 2. září odpoledne, 
jako ten správný start do 
školy. Počasí bylo skvělé, 
takže nám nic nebránilo 
akci uskutečnit. 
Soutěž probíhala na 
spodní ulici u Jeřábkového, 
kde každý soutěžící od cca 
3 let až po dospěláky 
obdržel startovní kartičku a 
čekal na svůj start. 
Časomíra odstartovala a 
soutěžící měl za úkol projet na koloběžce co nejrychleji celou ulici tam a zpět. Přitom 
musel plnit úkoly na trati, např. slalom, poznej dopravní značky, test paměti, hod míčků 
do koše, skoky v pytlích, petangue. Soutěž byla plná elánu, rodiče skandovali a děti se 
bavily. 
Po cca dvou hodinách jsme se všichni odebrali do prostoru za hospodou, kde jsme si 
společně u táborového ohně opekli špekáčky, zazpívali písničky při kytaře a 
samozřejmě vyhodnotili a ocenili ty nejlepší soutěžící v Koloběžkiádě. Sešlo se nám 
víc jak 60 dětí a spolu s rodiči jsme tvořili opravdu sehranou partu. Chtěli bychom ještě 
jednou poděkovat všem, kteří se do akce zapojili a také obecnímu úřadu za podporu a 
pomoc při chystání areálu s táborovým ohněm! 

Lenka Černá 
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Milešová ček 

 
Dne 7. září 2011 byl zahájen v naší obci nový zájmový kroužek pro děti – Milešováček. 
Je určen pro všechny děti z naší obce ve věku 5 – 15 let. V Milešováčku se chceme 
s dětmi zaměřit na lidové tance (které děti předvedou na různých tanečních zábavách, 
jako jsou hody, plesy) a také na folklórní vystoupení, při kterých si děti nejen zatančí, 
ale i zazpívají (tato vystoupení budete moci vidět při posezení s důchodci, besídce pro 
maminky aj.). Během přípravy na jednotlivá vystoupení se děti seznámí také s lidovou 
tradicí v průběhu kalendářního roku a dozví se, jak se připravuje a udržuje kroj. 
Díky finanční podpoře OÚ Milešovice můžeme dětem ušít kroje, které budou ve 
vlastnictví obce a děti z Milešováčku je budou moci na svá vystoupení bezplatně 
používat. 
Jedná se o kroj polosváteční kyjovský:  
dívky - červená sukýnka, bílá zástěrka a bílo-modrá kordulka, 
chlapci - bílá košile, bílé střapaté kalhoty a modrá zástěra. 
Tyto kroje jste měli možnost vidět na našich dětech již na Annenských hodech (str. 15)  
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám již věnovali prostěradla a jiné látky, a znovu 
paní Skulínkové, která Milešováčku darovala dva dívčí kroje z brněnska. I tyto kroje 
jste mohli vidět na letošních Anenských hodech (foto str. 15). 

Ještě jednou všem moc děkujeme za finanční i materiální pomoc. 
Vzhledem k tomu, že první vystoupení čeká děti již koncem listopadu, přivítáme 
jakoukoli pomoc při výrobě těchto krojů (šití, vyšívání, škrobení, ale i stará bílá 
bavlněná prostěradla, která se osvědčila na výrobu spodnic). Předem děkujeme. 

Děti se schází pravideln ě každé pond ělí od 17.00 – 18.30 hod. v sále OÚ. 

Již při první schůzce se sešlo 21 dívek a 11 chlapců. Děti si zahrály seznamovací hru 
“Ten, kdo svoje jméno zná“ a zatančily si taneček z babských hodů. Zapojily se 
všechny přítomné děti, které doslova roztančily naši školní tělocvičnu. 
A musíme říct, že bylo na co se dívat. 

Jana Jeřábková a Renata Rodrová 
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Co nás čeká 

 

 

Babinec - 7.10. v 18.00  
Program bude náš osvědčený: Zahájení, diskuze, závěr. Věnovat se budeme mj. 
kulturním akcím, plánům a v neposlední řadě ručním pracím, krojům, apod.  
Srdečně zveme VŠECHNY milešovické ženy! 

Lampiónový pr ůvod a bramborové hrátky - 27.10. v 17.00  
Průvod obcí s lampiony začne asi v 17 hod. Po procházce jsou všichni zváni do sálu 
obecního úřadu, kde si děti i dospělí mohou vyzkoušet vyrábět něco z brambor 
a ochutnat bramborové pochoutky. 
Jakékoliv Vaše zajímavé recepty, výrobky nebo kouzlení s bramborami jsou vítány. 
Budeme za každý tip velice rádi!!. Srdečně zveme všechny občany!!! 

Rozsvícení váno čního stromu v obci - 27.11. 
První adventní neděli zveme všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu, spojené se zpěvem koled a vánočních písní, básničkami a tanečky našich 
nejmenších. 
Zahřát se pak můžeme na vánočním jarmarku v sále obecního úřadu, kde si bude 
možné zakoupit výrobky dětí základní a mateřské školy, ochutnat punč, svařené víno, 
čaj či vánoční cukroví. 

Lenka Černá  
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Spolky a sdružení 

Sbor dobrovolných hasičů Milešovice 
Letní období bylo plné činností, a tak se jen stručně ohlédněme za tím, co se událo. 
Jsou to především kulturní akce (Country posezení a Anenské hody) a dále úspěšná 
činnost mladých hasičů. 

Country posezení 
Na úvod prázdnin a pak s blížícím koncem se na hasičce dvakrát konal večer 
s country kapelou Savana. 

 
Savana hrála od večera do rána ve složení: Vladimír Valter, Josef Kachlíř, Miloslav 
Kachlíř, František Martinásek, Zdeněk Laštůvka, Michal Rodr, Jaroslav Dosoudil. Víc 
než stovka posluchačů si nejen poseděla, ale i parádně zatancovala. 

dle podkladů od Michala Rodra 

Anenské hody 
Organizátoři z SDH Milešovice to měli letos 
s přípravou hodů složitější. Léto bylo deštivé a i 
předpověď počasí na naše hody byla vysloveně 
špatná. Nakonec nebylo tak zle, sice občas 
poprchalo a bylo docela chladno, ale naši muži 
máju jako vždy postavili, veselilo se a tancovalo 
od večera do rána. Jen průvod obcí musel být 
v půlce na chvíli přerušen, než se jeden z mraků 
pořádně vypršel. Ale to stárky ani muzikanty od 
dobré zábavy, tance ani zpěvu neodradilo. 
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Letní soustředění mladých hasičů 
Začátkem června proběhlo již tradiční soustředění mladých 
hasičů na Koberské myslivně. Na 25 dětí zde trénovalo, 
sportovalo, běhalo a užívalo léta, jak se patří. 

 

Zahájení schůzek mladých hasičů  
V sobotu 3.9.2011 se odpoledne v obci náhle rozhoukala siréna. Během několika 
desítek sekund vyjely hasičské vozy, doprovázené osobními auty. Tolik techniky 
najednou? To tedy vypadá špatně… Ale co to? Posádku ve vozidlech tvoří i děti …  
Ano, k “ostrému“ výjezdu byli povoláni všichni, včetně našich mladých, kteří zrovna 
měli v hasičce zahajovací schůzku. 
Ukázalo se, že nešlo o skutečný 
zásah, ale o perfektně připravenou 
cvičnou akci, která byla pro mladé 
hasiče překvapením. Ti se z poklidné 
zahajovací schůzky během chvilky 
přesunuli přímo ke skutečnému ohni 
a ukázali, že vědí, jak na to.  
Tak byla zahájena činnost mladých 
hasičů. Pravidelné schůzky budou 
dále probíhat každý pátek od 16.00 
na hasičce. 

Soutěžní úspěchy 
Minulou sezónu zakončili naši mladí hasiči na závodech v Křenovicích, odkud si 
dovezli pohár za vynikající 1.místo . Velká gratulace! 
Náš nejlepší tým v okresní soutěži Soptík obsadil pěkné 10. místo (z 32 týmů). 
Další ročník Soptíka byl zahájen 10.9.2011 v Kobe řicích  soutěží O pohár starosty 
SDH. Soutěžilo se ve štafetě dvojic a v požárním útoku. Ze soutěže si domů přivezli 
dva poháry za 3. místa. K úspěchům blahopřejeme a držíme palce, ať se daří i nadále. 
A kde že se bude v nejbližší době soutěžit? Dne 8.10.2011 proběhne v Hlubo čanech  
Okresní kolo branného závodu a štafety dvojic. V listopadu se pak chystá závod 
v uzlování v Dražovicích .       dle podkladů od Jany Florianové 
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Sokol Milešovice 

Fotbal - žáci  
Již byla zahájena podzimní část nového ročníku okresní soutěže žáků – skupiny B. 
Žáci se připravují na zápasy pod vedením trenérů Vlastislava Veselého a Jana 
„Paddy“ Padrty, za vydatné pomoci Štěpána Veselého a dalších dnes již dorostenců. 
Tréninky probíhají v úterý a ve čtvrtek v 17.00 na hřišti.  
Tento ročník bude pro naše žáky obzvlášť náročný. Věkový průměr mužstva, i přes 
výpomoc kluků z Lovčiček, poklesl a některá utkání našich žáků tak mohou připomínat 
boj malých Davidů s Goliáši.  
Kluky určitě na domácím hřišti povzbudí divácká podpora. Občerstvení je zajištěno! 
A kdy a kde se bude bojovat? 
Žáci: E1B - Okresní sout ěž žáků skupina B: 

Kolo Domácí Hosté Datum/ čas den 
2 Otnice Milešovice 28.08. 14.30 NE 
3 Milešovice  Hodějice 04.09. 14.00 NE 
4 Letonice Milešovice 11.09. 14.00 NE 
5 Milešovice Velešovice 18.09. 15.00 NE 
6 Křenovice Milešovice 24.09. 10.00 SO 
1 Milešovice Vícemilice 28.09. 15.00 STŘ 

7 
Milešovice 

(hřiště Lovčičky)  
Křižanovice 01.10. 10.30 SO 

8 Nížkovice Milešovice 09.10. 12.30 NE 
9 Milešovice Šaratice 16.10. 12.30 NE 
 volno 

11 Milešovice  Bošovice 30.10. 14.00 NE 
Výsledky viz http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/jihomoravsky/vyskov/souteze.asp?soutez=626E1B&show=Tabulka 

Fotbal – muži 
Jak bylo dohodnuto, milešovičtí muži tuto sezónu nehrají. Fotbalisti, kteří hrát chtějí, 
hrají v týmech A a B Lovčiček. Některé zápasy lovčičského týmu s našimi borci 
v základu proběhnou i na našem hřišti. Kdy ? 
 

Lovčičky B Vícemilice B 04.09. 14.00 NE 
Lovčičky B Křenovice C 16.10. 12.30 NE 

 

dle podkladů od Vlastislava Veselého 
 

Sběr železa 
Na sobotu 5.11.2011 si připravte vše, co již doma zavazí a je ze železa. V obci 
proběhne sběr železného šrotu, jeho organizaci zajišťuje Sokol Milešovice. 
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Myslivecké sdružení Hubert 
MS Hubert Otnice pořádalo 25. června v Milešovicích taneční zábavu Pytláckou noc. 
Na toto období nezvykle chladné počasí a souběh některých jiných akcí se projevil 
nižší účastí místních občanů. Přesto můžeme Pytláckou noc hodnotit jako vydařenou. 
Hlavní cenu v tombole – srnce, vyhrál pan Rolek z Lovčiček. Zvěřinový guláš pana 
Skaličky neměl chybu. Pokud by se tato zábava stala tradicí, s vyšší účastí občanů, 
byla by možná i „šípková“. 
Za poslední 3 měsíce MS dále organizovalo tradiční kynologický den. Přehlídka 
dovedností lovecky upotřebitelných psů bývala v minulých letech v Lovčičkách. 
V letošním roce cvičné zkoušky loveckých psů proběhly v Otnicích u nového rybníka. 
Hlavní cenu za svého svěřence získal pan Luděk Svoboda. 
Každoročně myslivci absolvují střeleckou soutěž o putovní pohár ve střelbě na 
asfaltové holuby. Po zrušení střelnice ve Slavkově u Brna byla střelecká soutěž 
zorganizována v Holubicích. 
Od září do konce roku probíhá odlov srn a srnčat, divokých prasat a jelení zvěře. Dva 
dny v týdnu, ve středu a v sobotu, probíhá také lov divokých kachen. Jsou plánovány 
hony na drobnou zvěř. Myslivci v tomto období připravují krmná zařízení a zásoby 
krmiv na zimní období.               Mirek Petlák 

Křížem krážem – to ostatní 
Sešlo se několik příspěvků, za které děkujeme a těšíme se na Vaše další příspěvky, 
náměty či připomínky. Budete-li mít chuť napsat cokoliv k dění v obci, reportáže, 
zápisy nebo jen krátká sdělení, rádi je uveřejníme. 

Poděkování  
Milešovské stárky děkují Romaně Kratochvílové a Aleně Machové, které se zhostily 
nelehkého úkolu – pětileté organizace Babských hodů v obci. 

Něco z historie 
Každý, kdo zavítá na stránky obce, si může přečíst, že první písemná zmínka o 
Milešovicích pochází z roku 1141. A kdo je zdatnější v počtech (ti méně zdatní si 
vezmou k ruce kalkulačku) snadno zjistí, že letos je tomu právě 870 let. Ale o jakou 
zmínku jde a kde ji hledat, už není tak snadné vypátrat. Nic méně, podařilo se. 
V roce 1141 si nechal Olomoucký biskup Jindřich Zdík (1126 – 1150) provést soupis 
církevního majetku. Rok vzniku Olomouckých biskupských listin je sporný. Někteří 
historici tvrdí, že pocházejí z roku 1131, jiní se přiklánějí k roku 1136. Nejčastěji se 
však uvádí právě rok 1141. 
Kompetentní a historie znalé osoby mě poučily, že obce, jejichž názvy končí na -ovice 
a podobně, se nejčastěji odvozují od vlastních jmen; a nemusel to být vždy urozený 
nebo zámožný člověk. 
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Většinou se jednalo o pověřeného lokátora, který měl za úkol vytýčit novou osadu a 
dohlížel na stěhování prvních obyvatel. Příběh o panu Milešovi, který se u nás usadil a 
postavil tu svůj panský dvůr je prý nejspíše pověst.  
A slyšela jsem i vtipnou poznámku, že pan Mileš měl ženu, ta se jmenovala Milešovka 
a před svým mužem utekla na ten nejvyšší kopec, který v té rychlosti našla.... 
Ale ať už byla historie vzniku Milešovic jakákoliv, určitě můžeme s čistým svědomím 
souhlasit s Janem Herbenem, který o tomto kraji napsal: “Krajina, která se tu 
rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné 
a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky, dobrého vína, 
bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu....“ 

Alena Freibergová 

Krátké ohlédnutí za dětským táborem v Beskydech 
Dětského tábora v Horní Bečvě se zúčastnilo i několik dětí z naší obce. V chatě 
Mečová jsou výborné podmínky pro táborníky. Počasí bylo shovívavé a dopřálo dětem 
docela dost pobytu v přírodě. Propršel nám pouze první den. Program byl velmi bohatý 
a dle ohlasu dětí i rodičů mohu říci, že se vydařil. Všechny děti se aktivně zapojily do 
všech akcí a rychle se v horském prostředí adaptovaly. Byly prostě úžasné. 
Chci poděkovat všem rodičům za projevenou důvěru, svěřit své nejdražší do naší 
péče. Z pohledu matky vím, že to není vždy snadné rozhodnutí. Na závěr bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se o děti celý týden starali. Všichni pracovníci zajišťující 
výchovnou činnost dělají tuto práci skvěle, bez nároků na jakoukoliv finanční odměnu. 
Již dnes se těším na příští léto, kdy se opět společně sejdeme a strávíme krásný týden 
v horském prostředí.          Jarka Krahulová 

Cvičení pro ženy  
Počátkem října bude opět zahájeno cvičení pro ženy. Dle domluvy se bude cvičit 
aerobic či zumba. Termín bude upřesněn.      Jana Floriánová 

Začíná jóga pro dospělé a nově i pro děti  
Jogové cvičení pro dospělé již bylo zahájeno a účast byla veliká. Cvičení probíhá 
každou středu od 18.00  ve školní družině. Nově začíná také jogové cvičení pro 
maminky s dětmi nebo pro děti samotné. Cvičíme také ve školní družině, a to ve 
středu od 16.30 .          Jarka Krahulová 

Jen Úplně Jednoduché Úkoly 
Jezdecká stáj Milešovice pořádá dne 24.9.2011 od 
8.30 do 18.00 westernové závody  pro všechny 
věkové kategorie.  
Čeká Vás předvedení westernových disciplín, 
džigitovka, rychlostní soutěže, hry pro diváky, 
občerstvení. 
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Z první schůzky mladých hasičů 

  
Milešovický dětský kroj Brněnský kroj (dar od paní Skulínkové) 

 
Vydavatel:  obec Milešovice 
Vyšlo: 20.09.2011, Náklad: 220 ks 
Sestavil: Stanislav Postbiegl 
Kontakt: zpravodaj@milesovice.cz 
Fotky z jednotlivých akcí jsou průběžně doplňovány na http://www.milesovice.cz/ 
 
Příspěvky a informace poskytli: 
L. Černá, L. Fillová, J. Florianová, A. Freibergová, J. Jeřábková, J. Krahulová, K. Maňas, I. Petlák, 
M. Petlák, M. Polanský, S. Postbiegl, M. Postbieglová, M. Rodr, R. Rodrová, V. Stejskalová, 
V. Veselý.     Příspěvky mohou být upraveny a zkráceny, aniž byl změněn jejich smysl. 

Další číslo vyjde v prosinci 2011. 



Milešovický zpravodaj                                                                                      č.3/2011 
 

strana: 16 

  
Anenské hody – stárky 

 

 

Naše nové dětské hřiště  
 


