
 Milešovický zpravodaj č.3/2012 

 
 

Toto číslo vyšlo 05.10.2012                                                                                                           

 
Zlatý podzim v lese nad Milešovicemi (foto J. Daněk) 

Kalendář akcí 
Datum Akce Pořadatel 

05.10. Dámský klub “BABINEC“ Kulturní komise 

12.-13.10. Volby do zastupitelstev krajů  

13.10. Kurz patchworku Kulturní komise 

28.10. Lampionový průvod a podzimní vyrábění Kulturní komise, ZŠ a MŠ 
2.-3.11. Charitativní materiální sbírka  ZŠ a MŠ a Charita ČR 
03.11. Divadlo Járy Pokojského - “České nebe“, v sále OÚ Kulturní komise 

17.11. Zájezd do Mahenova divadla v Brně - “Popelka“ ZŠ a MŠ 

24.11. Hon na drobnou zvěř v Milešovicích MS Hubert 

01.12. Posezení s důchodci OÚ 

09.12. Vánoce v Milešovicích – vystoupení u stromečku, jarmark ZŠ a MŠ 

14.12. Vypouštění balónků s přáníčky pro Ježíška Kulturní komise, ZŠ a MŠ 

19.12. Vánoční koncert žáků hry na dechové nástroje, v sále OÚ ZUŠ Kobeřice 

změna termínů vyhrazena  
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Zprávy z obce 

Zastupitelstvo 
Během prázdnin zastupitelstvo nezasedalo, první bylo až po prázdninách. Níže 
uvádíme výběr bodů ze zápisů, kompletní zápisy jsou dostupné na www.milesovice.cz. 

Zasedání ZO č.9/2012, konané dne 03.09.2012 
Ad4) byla zahájena projektová příprava výstavby nového chodníku u hřiště, 
Ad6) novou pracovnicí knihovny byla schválena Eva Gargošová, 
Ad13) ZO schválilo doplnění nábytku do školní kuchyně v částce 60 959,-Kč,   
Ad14) ZO schválilo vymalování školní kuchyně v částce 11 825,-Kč, 
Ad18) ZO schválilo výjimku počtu dětí na třídu MŠ Milešovice (opět je kapacita MŠ 
zcela naplněna a bylo nutno požádat o možnost navýšení na 28 dětí), 
Ad19 a 21) obec se připravuje na realizaci nových svítidel veřejného osvětlení. Je 
žádáno o dotaci na akci a bude nutné nechat zpracovat i energetický audit 
a pasportizace svítidel. 
Ad23) Starosta obce přijal rezignaci zastupitele Iva Petláka ke dni 3.9.2012. 

Zasedání ZO č. 10/2012, konané dne 01.10.2012 
Zasedání s účastí veřejnosti (8 občanů) 
Ad 3 a 4) Nový zastupitel Pavel Hradský složil slib zastupitele a byl zvolen předsedou 
finančního výboru. 
Ad 6-8) Byla projednána změna smlouvy obce s dodavatelem piva pro obecní 
restauraci (místo Starobrna nástupnická Heineken ČR, a.s.) a změna smlouvy obce 
s nájemcem restaurace. 
Ad 10) Pan starosta byl pověřen k podpisu smlouvy s firmou Janíček – vybavení 
restaurací, která vyrobí pro obecní restauraci nové stoly a židle z masivního dřeva.  

Sdělení obecního úřadu 
⋅ Oznamujeme občanům, že za obecním úřadem je přistavený zelený kontejner na 

bio odpad. Prosíme občany, aby jej využívali. 
⋅ Opakovaně žádáme občany, aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku o 

spalování  suchých rostlinných materiálů v katastru obce Milešovice. Určené dny 
ke spalování jsou: středa  14:00 - 19:00, sobota 9:00 - 15:00.  

⋅ Obecní rozhlas – pravidelná hlášení jsou a budou v pondělí a ve středu vždy mezi 
16-17 hodinou. Mimořádná hlášení (např. prodejci) pak dle potřeby. 

⋅ Nejbližší termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce 
05.11.2012 kancelář starosty 18.00 
17.12.2012 zasedací místnost OÚ od 18.30 
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Knihovna 
Oznamujeme, že od 1.října 2012 dochází je změně ve vedení knihovny. Odpovědnou 
pracovnicí je nyní paní Eva Gargošová, která střídá paní Vladimíru Stejskalovou. 
Otevírací čas zůstává středa, provozní doba je nově 15:00 - 18:00 hodin . 
Zastupitelstvo obce děkuje paní Stejskalové za její práci v knihovně a paní Gargošové 
přeje příjemnou práci a hodně spokojených čtenářů. 

Kulturní komise – pozvánky 

5.10.  Babinec 
Srdečně zveme všechny milešovické ženy na posezení s Dámským klubem Babinec, 
který se koná 5.10. v 18 hod v sále OÚ. Program: zahájení, diskuze, závěr. 
Vtipy, písničky, babské rady a jiné podrobnosti, dobrou náladu a možná i něco na zub 
vezměte sebou!  

Těší se na Vás kolektiv děvčat z Kulturní komise. 
 

28.10.  Lampionový pr ůvod a podzimní vyráb ění 

V neděli 28.10. pořádá Kulturní komise spolu se ZŠ a MŠ 
Lampionový průvod. Sejdeme se v 17.30 hod na Vrchním konci a 
projdeme obcí s lampionky. Poté jsou všichni zváni do sálu OÚ ke 
společnému vyrábění podzimních dekorací z různých  materiálů. 

Bude připravený čaj na zahřátí i něco na zakousnutí. 
Prosíme občany, kteří bydlí kolem hlavní ulice a spodní 
ulice u Jeřábkového, aby osvítili cestu kalíšky a strašidýlky. U školy 
bude výstava vyřezaných dýní. Svoje nazdobené dýně můžete přinést 
ke škole již v průběhu dne a my Vám je pak osvítíme! 

 

14.12.  Vypoušt ění balonk ů s přáníčky k Ježíškovi  

V pátek 14.12. se zapojíme do hromadné akce, kdy si po celé 
republice mohou děti v jednu chvíli vypustit svůj balónek 
s přáníčkem k nebi Ježíškovi. Celorepublikovou akci pořádá 
Agency Je5 spolu s Radiem Impuls a snahou je dosáhnout 
předvánočního rekordu co nejvíce balónků na obloze. Letos 
budou balónky vypuštěny v 15 hodin 15 minut.  
Před vypuštěním se budou balónky nafukovat héliem v sále OÚ 
tak, aby si je mohli malí i velcí zájemci převzít, připojit k nim svá 
přání a pak je společně vypustit. Balónky i přáníčka budou pro 
děti připraveny. V Milešovicích bude akci zajišťovat Kulturní komise spolu se ZŠ a MŠ. 
 

dle podkladů od Lenky Černé a Jany Jeřábkové 
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Milešováček 
Děti z folklórního kroužku Milešováček zakončily loňský školní rok vystoupením po 
dostavění máje, tedy v pátek 27.7. před Anenskými hody. Dětem se tancování podařilo 
a všem přálo také počasí.  
A jen co si děti i vedoucí trošku odpočali, Milešováček vstoupil do dalšího školního 
roku. První schůzka proběhla v pondělí 17.9., děti byly rozděleny do skupin a pomalu 
začínají nacvičovat nové tanečky.  
Mladší d ěti se schází v pond ělí v 17 - 18 hod., starší d ěti ve st ředu v 18 - 19 hod. 
Na všechny děti, které mají radost z tancování a chtějí se učit něco nového, se těšíme. 

 Jana Jeřábková a Renata Rodrová 

Základní škola a Mateřská škola Milešovice 

Základní škola Milešovice  
Pro ty, kteří žijí ve školním rytmu, začal v pondělí 3.9. nový školní rok 2012/2013. Děti 
se jako obvykle sešly v sále OÚ, kde je slavnostně přivítal pan starosta a paní ředitelka 
školy. A pak už hurá zasednout do vyzdobených tříd.  
 

 
Nastoupení prvňáčkové 

 

Personál je obdobný jako v předchozích letech. Ředitelkou ZŠ a MŠ je Mgr. Lenka 
Fillová, která je také třídní učitelkou ve 3. a 4. třídě; třídní učitelkou v 1. a 2. třídě je 
Mgr. Karla Pitáková. Školní družinu vede paní Dagmar Mynarčíková, která děti také 
vyučuje výchovné předměty. O pořádek ve školní budově pečuje Michaela Hroudná, 
ve školní jídelně dětem vaří paní Šárka Vahalová a paní Lada Škodová. 
ZŠ Milešovice nabízí žákům několik zájmových kroužků. Hru na zobcovou flétnu vede 
J. Baják, aerobik L. Fillová, keramiku D. Mynarčíková a náboženství P. Pavel Buchta. 

Dle podkladů od Lenky Fillové 
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Školní družina 
Ve školní družině už to zase žije. Veselé štěbetání a povykování se nese třídou i školní 
zahradou. Stejně jako v minulých letech, i letos je kapacita školní družiny plně využita. 
Navštěvuje ji 13 chlapců a 7 děvčat, z toho je 9 prvňáčků. Bohužel, ne všem žádostem 
rodičů o umístění svých dětí do družiny jsme mohli vyhovět. Maximum je 20 dětí a 
výjimku nelze udělit. 
A co nás letos čeká? Kromě každodenních činností týkajících se témat: rozmanitost 
přírody, moje obec, moje rodina, člověk a jeho zdraví atd., jsme zahájili novou 
celoroční hru s názvem SAFARI. V průběhu školního roku se budou děti seznamovat s 
ohroženými druhy zvířat a snažit se o jejich záchranu. Sestavili jsme plán hry. Děti se 
rozdělily do tří týmů a společně pak budou plnit různé úkoly a ,,navážet‘‘ zvířata do 
rezervace. Aby se žáci plně vžili do role ochránců přírody, připravují si svoje originální 
oblečení, tj. čepici a tričko s obrázkem oblíbeného zvířátka. 
Věříme, že i letos budou děti v naší družině spokojené a odnesou si spoustu pěkných 
zážitků. 

Dagmar Mynarčíková 
 

 
Výstavka zahradních skřítků ve školní družině 

Jak se vidí milešovičtí školáci 
Žáci 2., 3. a 4. třídy odpovídali v anketě "Kdo jsem?", kdy byl položen začátek věty a 
děti pokračovaly v odpovědích. Zde je výsledek (vybrala pí Karla Pitáková). 
JSEM ... hodná, hasič, borec, šašek, fotbalista, Messi, borec největší - mistr světa ve 
fotbale, člověk 5. generace, jsem kluk a jméno v kostele je Vladimír, 
ČASTO ŘÍKÁM ... blbosti, ahoj, čau, dobrý den, co jsem dělal, sprostý slova, aby mě 
neotravovali, borec, Ronaldo, 
NERAD ... píšu matematiku, se učím, uklízím, biju, polívku, česám, zpívám, uklízím, 
mám Mikuláše a čerta a chození do školy, píšu, 
PŘÁL BYCH SI ... každý den tělocvik, mít bratra Ufona, motorku, novej noťas, lepší a 
rychlejší kompl, horské kolo, modrý z nebe, chodit do modelářského kroužku, malého 
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netopýra, tancovat gymnastiku, tolik munice, abych zničil školu, notebook, aby byly 
Vánoce, klavír, abych už uměl abecedu, být květinářkou, peníze, papouška, 
OBÁVÁM SE ... čertů, psů, výšek, víl, že se počůrám, tmy, že dostanu špatnou 
známku, vyučování, cvičení, že něco udělám špatně, ohňů, zubaře, že bude válka 
nebo zemětřesení, že propadnu a pětek, 
NEJRADĚJI ... bych do školy nechodila, ale musím - kdybych tam nechodila, byla bych 
blbá, pařím na noťasu, si hraju, fotbal, pomáhám mamce péct buchty, tancuju, bych 
chtěl mít zlatou rybku, se starám o malé děti, se dívám na televizi, si maluji, dělám 
salto, pomáhám zvířatům, chodím ven, střílím, kreslím, 
UMÍM ... hrát si, jezdit na kole, mířit, čůrat, hrát fotbal, skládat dřevo, starat se o zvířata 
a kytky, dělat kuličku z bláta, salto, malovat, zlobit, cvičit, hezky stříhat, se dívat na 
telku, hrát na kytaru, číst, psát a počítat, 
NEDOVEDU ... poslouchat prvňáky a druháky, jak křičí o malé přestávce, počítání, 
skákat z paneláku, salto, psát, brzo usnout, šňůru, být hodná, být potichu, plavat, jezdit 
na koni, poslouchat, řídit auto, se učit, dát gól, počítat, písmeno R, 
KDYŽ SE MI NEDAŘÍ ... zavolám, někoho se zeptám, sedím, řvu, ptám se, tak se 
naštvu, tak toho nechám, tak to zkusím znovu, tak si pomůžu, tak mě to nevadí, tak už 
to nedělám, skočím do bazénu, i když je 10 stupňů, tak s tím prásknu 
CHCI ... být záchranářem, nic, auto, barák, chodit na rampy, zpívat, se nudit, mobil, 
stát se malířkou, abych měl dobré známky, být bohatý, kuličkovku, svůj počítač. 
 

Mateřská škola Milešovice 
V roce 2012 slaví budova MŠ 30. výročí otevření. Ke svým narozeninám dostala od 
obecního úřadu nový nábytek a také podlahy do dvou tříd. Největší radost měly děti, 
protože nový nábytek se jim nejen líbí, ale mají možnost samy si hračky brát a zase je 
uklízet.  
Také na školní kuchyni, která byla kompletně zrekonstruována, vynaložila obec 
nemalé finanční náklady.  

Pro školní rok 
2012/2013 je kapacita 
naší MŠ opět zcela 
naplněna. Ještě v 
červnu to sice 
vypadalo, že budeme 
mít volná místa, ale 
do školky byly přijaty i 
děti z okolních vesnic. 
K 1. září byl tedy 
počet přijatých dětí 28 
a opět jsme žádali OÚ 
o výjimku. 

Nová nábytková stěna na hračky  
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V MŠ se dětem věnují paní učitelky Hana Burišková a Edita Daňková, o pořádek a 
čistotu pečuje paní Zdeňka Černá. Kromě činností daných školním vzdělávacím 
programem pro MŠ se budeme v tomto školním roce věnovat také nadstandardním 
aktivitám, jako je logopedie a hra na flétnu. 

Hana Burišková 

Z připravovaných akcí ZŠ a MŠ 
 
Děti se ve škole i ve školce mohou těšit na divadélko Rolni čky , které k nim přijede 
5.10. a také na hvězdárnu v Brn ě, kterou navštíví 12.11.  
 
ZŠ a MŠ zve občany na následující akce: 
 

17.11. Pojeďte s námi do divadla 
V sobotu 17.11. pořádá ZŠ a MŠ zájezd do Mahelova 
divadla v Brně na činoherní  
představení “Popelka “. Tato krásná pohádka od 
Jacoba a Wilhelma Grimmových je určena nejen 
dětem, ale i dospělým všech věkových kategorií. 
Doprava z Milešovice je zajištěna autobusem zdarma, 
vstupné na divadelní představení je jednotně 160,- Kč. 
Zájemci se mohou přihlásit a zakoupit lístky v budově 
školy nejpozd ěji do 31.10.2012. 

Zveme srdečně všechny občany. 
 
 

9.12. Vánoce v Milešovicích 
 
Druhou adventní neděli prožijeme společně „Vánoce 
v Milešovicích“.  
Žáci ZŠ a MŠ předvedou svá vystoupení u Vánočního 
stromu a poté jsou všichni občané zváni do sálu OÚ, 
kde bude připravený prodejní jarmark váno čních 
výrobk ů a dekorací.  

dle podkladů od Lenky Fillové 
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Spolky a sdružení 

Sbor dobrovolných hasičů Milešovice 

Country posezení 
První a poslední prázdninovou sobotu proběhl již tradičně Country večer s kapelou  
Savana. Na první country 29.6. bylo krásné počasí a na hasičku přišlo 93 příznivců 
kapely. Na druhé country 31.8. bylo sice zima a pršelo, ale i přes nepříznivé počasí se 
sešlo 69 lidí. Nálada byla výborná, hrálo se a tancovalo do pozdních nočních hodin. 

dle podkladů od Jaroslavy Kachlířové 

Mladí hasiči 

 

Vyškovský Soptík 2011-2012 
Minulá sezóna byla naše mladé hasiče úspěšná. V celkovém hodnocení celoroční 
soutěže Vyškovský Soptík 2011-2012 dosáhli pěkných umístění: 
 Přípravka:  6. místo z 13 družstev 
 Mladší: 5. a 11. místo z 30 družstev 
 Starší:  9. místo z 24 družstev 
V jednotlivcích obsadila Klára Jeřábková krásné 3. místo v celoroční soutěži běh na 
60 m překážek. Blahopřejeme! 

Soust ředění na Koberské myslivn ě 
Letního soustředění na Koberské myslivně se letos v červenci zúčastnilo 22 dětí a také 
se zde vystřídalo 11 dospělých, kteří zajišťovali program a organizaci. Trénovalo se, 
hrály hry, chodilo na výlety a děti si také vyzkoušely zbrusu nové překážky, které pro 
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ně vyrobili Jaroslav Matoušek, Vítězslav Florián a Stanislav Kopecký st. Mladí hasiči 
za tento dárek moc děkují a už se těší, jak kladinu a bariéru využijí při dalším trénování 
běhu na 60 m překážek. Na soustředění se přijel podívat také pan starosta Polanský, 
který přispěl na provoz a děti potěšil sladkostmi. Děkujeme! 

Zahájení nové sezóny  
První setkání po prázdninách bylo 7.9. a schůzky dále probíhají každý pátek od 16.00 
na hasi čce. Je přihlášeno celkem 38 dětí, ze kterých jsou sestavena 3 družstva 
mladších a 1 družstvo starších. Vzhledem k tomu, že loňská přípravka “zestárla“ (děti 
překročily hranici 6 let), není zatím družstvo přípravky postaveno. 
Další ročník okresní soutěže Vyškovský Soptík 2012-2013 byl zahájen v září. Do 
konce letošního roku čeká naše hasiče ještě 13.10. okresní kolo branného závodu 
požární všestrannosti v Hlubo čanech  a v listopadu  závod v uzlování v Dražovicích.  

Školení vedoucích a rozhod čích 
Ve dnech 21.-23.9. se na okrese školilo. Zkoušky pro rozhodčí úspěšně složili Mirek 
Hon, Jan Florián a Stanislav Kopecký ml., kteří se stávají našimi prvními rozhodčími. 
Zkoušky pro vedoucí úspěšně složili Radek Gamba a Zdeňka Laštůvková. 

dle podkladů od Jany Florianové 

Sokol Milešovice 

Anenské hody 
Letošní Anenské hody probíhaly od 27. do 29. července. Přípravy pro stárky však 
začaly už začátkem června. Jelikož šla většina stárků poprvé, měli jsme před sebou 
spoustu práce. Sešel se dobrý kolektiv, proto nácviky nebyly jen o povinnosti něco se 
naučit, ale spíše se dobře bavit a to ostatní "šlo už tak nějak samo."  
Počet párů se nejdříve dost měnil, vždy se někdo přidal nebo naopak odešel. Nakonec 
nás zůstalo 12 párů: Denisa Boušková a Pavel Konečný, Klára Kaňová a Zdeněk 
Zavřel, Alena Bieliková a Pavel Mynarčík, Kateřina Sekaninová a Jan Florián, Nikola 
Kratochvílová a Pavel Hradský, Nikola Slabotínská a Stanislav Kopecký, Svatoslava 
Slabotinská a Pavel Kopecký, Lucie Stejskalová a Marek Partika, Kristýna Zvejšková a 
Štěpán Veselý, Kateřina Machová a Jan Gargoš, Iveta Černá a Vladimír Hudeček, 
Monika Smolková a Marek Černý. Ne všichni byli přímo z Milešovic, ale myslím, že to 
vůbec nevadilo. Ba naopak jsme byli pochváleni, že se nám to moc povedlo. 
Ve čtvrtek jeli naši degustátoři Pája Konečný, Honzík Gargoš a Standa Kopecký 
vybírat jednu z hlavních věcí, bez které by se to na hody určitě neobešlo - stárkovské 
víno. Vybrali si spolehlivého řidiče Peťu Hradského, který je dopravil bezpečně tam i 
zpět. Kluci se vrátili docela pozdě, ale omluvilo je to, že přivezli skoro 200 litrů 
výborného červeného i bílého vína. Pokřik "BAJDI BERŮ", se kterým přijeli, se stal 
hlavním heslem našich hodů. 
V pátek vyrazili stárci jako každý rok pro máju. Přivezli opravdu rozměrný "kousek", 
který se však musel z bezpečnostních důvodů trochu zkrátit. Stárky máju ozdobily 
barevnými krepáky, věnce nám uvázal Honza Matula, kterému chceme tímto velice 
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poděkovat. Se stavěním pomohli všichni zdatní muži z Milešovic. Po úspěšném 
postavení máje vystoupil dětský taneční kroužek "Milešováček", který předvedl lidové 
tance. Vystoupení se jim moc povedlo a i ti nejmenší byli velice šikovní. Večer přišlo 
na řadu hlídání máje. Byla by velká ostuda, kdyby se stárkům nepovedlo máju uhlídat, 
jak se občas stává v okolních vesnicích. My jsme to však jako každoročně zvládli 
velice dobře. 
V sobotu večer proběhla taneční zábava, kde hrála skupina Relax. Všem stárkám to v 
šatech a krásných účesech velice slušelo a stárkům v košilích samozřejmě také. 
Nejdříve jsme všichni mysleli, že počasí nám nebude přát, protože těsně před 
příchodem na taneční parket začalo pršet. Všichni jsme ale doufali, že nám to nakonec 
vyjde a jako zázrakem nakonec vážně nepršelo. Občas spadlo pár kapek, ale to 
nikomu nevadilo. O půlnoci jsme si pro zpestření připravili "půlnoční překvapení", které 
(jak doufáme) mělo velký úspěch a všem se líbilo.  
Nedělní ráno také nezačalo s moc dobrými vyhlídkami, opět k nám zavítalo deštivé 
počasí. Kluci šli ráno zvát občany Milešovic na krojovanou zábavu. Ve 14.00 hodin měl 
začít průvod obcí v krojích. Přes původní obavy nakonec opět přestalo pršet a 
s mírným zpožděním jsme obešli celou vesnici v krojích, zapůjčených od Michaely 
Moudré z Hodějic. V osm hodin pak začala hodová zábava, na které nám jako každý 
rok nám hráli Hovorané. 
Všichni stárci jsme se shodli, že se nám hody moc líbili. Jsme velice rádi, že 
spolupráce s TJ Sokol Milešovice proběhla bez sebemenších problému, že nám vyšli 
vstříc a pomohli s uspořádáním hodů. Chceme jim velice poděkovat. Doufáme, že i 
všichni návštěvníci se dobře bavili a byli spokojení. My budeme na Milešovské hody 
2012 velice rádi vzpomínat. 

Denisa Boušková 
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Fotbal - žáci  
Koncem srpna byla zahájena podzimní část nového ročníku okresní soutěže žáků – 
skupiny B. Žáci se připravují na zápasy pod vedením trenéra Romana Krauta a za 
pomoci dnes již dorostenců Karla Krejzla a Lukáše Krauta. Tréninky probíhají v úterý a 
ve čtvrtek v 17.00 na hřišti. 
Kluci sice zase trochu povyrostli, ale stále je náš žákovský tým v průměru o hlavu 
menší, než týmy většiny soupeřů. Našim klukům se sice občas podaří zamotat hlavu i 
mnohem starším protihráčům, ale na výhry to zatím nestačí. To, co na tréninku jde, 
se na zápasech nedaří prodat.  Za Milešovice hrají kromě našich kluků i pár kluků 
z Lovčiček. V týmu jsou A. Adámek, J. Andersík, M. Bartík, D. Černý, M. Dobrovolný, 
Š. Jelínek, M. Kachlíř, J. Kalouda, M. Konečný, A. Kratochvíl, D. Kraut, J. Maňas, 
J. Mňaček, D. Pavlíček, M. Postbiegl, D. Riedl, V. Svoboda, L. Škoda, B. Tišer, 
D. Vahala, M. Veselý, R. Zvejška. 
 
Žáci: E1B - Okresní sout ěž žáků skupina B: 

Kolo Domácí Hosté Datum/ čas výsledek/den 
1 Kobeřice Milešovice 25.08. 13.30 3:0 

11 Milešovice  Nížkovice 05.09. 17.00 3:1 
3 Křenovice Milešovice 09.09. 13.00 9:0 
4 Milešovice Letonice 16.09. 14.00 0:7 
5 Brankovice Milešovice 22.09. 16.00 13:0 
6 Nesovice Milešovice  30.09. 13.45 6:0 
7 Milešovice Bučovice 07.10. 14.00 Neděle  
8 Velešovice Milešovice 14.10. 13.45 Neděle 
9 Milešovice Bošovice 21.10. 14.00 Neděle 

10 Otnice Milešovice 28.10. 12.00 Neděle 

Do konce roku zbývají ještě 2 domácí zápasy a kluky určitě na domácím hřišti 
povzbudí divácká podpora.         Standa Postbiegl 

Myslivecké sdružení Hubert 
V Milešovicích myslivci dokončili 
sklad pro uskladnění sena. Na 
fotografii před dokončeným skladem 
jsou přepravou materiálu zmožení 
myslivci z Milešovic. (Autorem 
fotografie je mladý myslivec Vítek 
Bednařík, 5 let). 
4. srpna myslivci uspořádali tradiční 
kynologický den. Se svými loveckými 
psy se na prvních 3 místech umístili 
Hana Dufková, Petr Navrátil a Luděk 
Svoboda. Guláš z divočáka uvařený 
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přímo u rybníka se panu Bočkovi povedl. Dokladem toho byl prázdný kotel již krátce po 
poledni. I přes velmi teplé počasí se akce zdařila.  
Střelecký den na střelnici v Holubicích spojený s členskou schůzí mysliveckého 
sdružení se uskutečnil 15. září. Putovní pohár za první místo ve střelbě na loveckém 
kole získal pan Jiří Maršala. 
V Otnicích myslivci pomohli pracovníkům zemědělské společnosti Rostěnice 
s trávením přemnožených hrabošů. Šetrnější aplikací granulí do nor tak chrání ostatní 
druhy živočichů. 
V pátek 21. záři se konala valná hromada Honebního společenstva v Otnicích. 
Členové honebního společenstva rozhodli o prodloužení pronájmu honitby MS Hubert 
Otnice na dalších 10 let a schválili novou nájemní smlouvu. V nájemní smlouvě se 
myslivecké sdružení zavazuje k úhradě zvýšeného nájemného za honitbu. Roční 
nájemné honební společenstvo zvýšilo na 15 Kč/ha a celkem tak činí 28 602,-Kč. 
Hony na drobnou zvěř se letos budou konat 24.11. v Milešovicích, 8.12. v Lovčičkách 
a 29.12 v Otnicích. 
Pan Tomáš Kunderka získal po složení zkoušky zbrojní průkaz na lovecké zbraně. 
Vzhledem k malému počtu myslivců v Milešovicích bude do mysliveckého sdružení 
přijat bez zkušebního období. Blahopřejeme. 
                  Mirek Petlák 

Křížem krážem – to ostatní 

Krátké ohlédnutí za letními dětskými aktivitami  
Léto už je nějakou chvíli za námi, ale kdo by rád nevzpomínal na prázdniny – volno od 
školy, teplo, koupání, výlety… A k dětskému létu patří také různá soustředění a tábory, 
kde děti poznávají nové kamarády, hrají hry, soutěží a dozvídají se mnoho nového. 
Milešovické děti měly možnost v létě vyrazit na několik letních aktivit, které pro ně 
připravili ochotní a hraví dospělí. Mnoho dětí trávilo pěkné chvíle na dětském táboře 
Mečová pod vedením Jarky Krahulové a dalších vedoucích a instruktorů. 

 
Odjezd dětí na tábor Mečová 

Milešovičtí mladí hasiči již tradičně zdokonalovali své dovednosti na soustředění na 
Koberské myslivně.  
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Některé naše děti se vydaly na letní tábor Srdce a kříž, které pro ně připravila farnost 
Otnice.  
Ze soustředění a táborů se děti vracely spokojené, se spoustou zážitků. Všem, kteří 
svůj letní volný čas věnují dětem, patří velké poděkování.                       Monika Postbieglová 

V Otnicích zvoní nové zvony 
Po dlouhých přípravách a usilovné práci pana faráře 
Buchty a mnoha dalších lidí získal otnický kostel nové 
zvony. Slavnostní zavěšení a svěcení zvonů sv. Aloise 
a sv. Ludmily proběhlo v neděli 16.9.2012. 
Nové zvony finančně podpořila také obec Milešovice, 
která patří do otnické farnosti i náš Sbor dobrovolných 
hasičů. Na slavnostní svěcení zvonů přišlo hodně 
našich občanů, starosta naší obce a členové SDH ve 
slavnostních uniformách. 
Novým zvonům požehnal generální vikář brněnské 
diecéze mons. Jiří Mikulášek. Zvony symbolicky 
poklepal také akademický sochař Otmar Oliva, který je 
autorem jejich reliéfní výzdoby. 
A pak přišly chvíle, kdy se z věže kostela pomalu 
snášel starý zvon ze 17. století a nahoru postupně 
stoupaly zvony nové. Pro přítomné to byl jistě silný 
zážitek, protože něco takového se jen tak nevidí. Po slavnostní mši se nové zvony 
poprvé rozezněly. 
Až půjdete v Otnicích kolem kostela, pozvedněte hlavu. Tam někde ve věži mají svá 
srdce zvony Alois a Ludmila. Poslechněte si, jak jim to spolu pěkně zní. 

Monika Postbieglová 

Sbírka  
Ve spolupráci naší ZŠ a MŠ s Charitou ČR proběhne ve školní tělocvičně charitativní 
materiální sbírka. Vaše věci poslouží lidem v nouzi. 
Termíny: pátek 2.11. 2012 od 15-18 hod a sobota 3.11. 2012 od 9-12 hod 
Co můžete darovat? 
⋅ Letní a zimní oblečení - pánské, dámské, dětské - čisté a složené do plastového pytle či krabice.  
⋅ Lůžkoviny, prostěradla, polštáře, deky, utěrky, ručníky, záclony.  
⋅ Látky - minimálně 1m, (prosíme, nedávejte nám odstřižky a zbytky). 
⋅ Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené).   
⋅ Obuv - veškerou nepoškozenou. 
⋅ Batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot. 
⋅ Potřeby osobní hygieny, čistící prostředky. 
⋅ Funkční ruční nářadí (do domácnosti, ne na zahradu).  
⋅ Zároveň vás prosíme o příspěvek na dopravu. 

Děkujeme! 
Více u Jany Jeřábkové, tel: 737 302 572 nebo na www.hodonín.charita.cz  
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Pozvánky na pravidelná cvičení  

Zumba v Milešovicích 
Ženy, které se chtějí odreagovat a zacvičit si v tanečním rytmu, se mohou opět těšit na 
hodiny Zumby. Cvičení probíhá od 4.10. vždy ve čtvrtek od 19.30 do 20.30 
v sále OÚ. Poplatek je 50 Kč/hod. Na všechny se těší cvičitelka Markéta Jonášová. 

Jogové cvi čení  
Ženy, které chtějí protáhnout tělo a zklidnit mysl, mají možnost navštěvovat pravidelné 
hodiny jógy. Cvičení probíhá vždy v neděli od 18.30 do 20.00  ve školní družině. Na 
všechny se těší Jarka Krahulová. 
 

Patchwork  
Podzimní kurz patchworku bude 13.10.2012 v 10 hod.  ve školní družině. 
Naučíme se krásný větrníčkový vzor technikou FLIC-FLAC. 
Vezměte si s sebou zbytky látek a šicí potřeby. 
Kontakt: Renata Rodrová, e-mail renata.rodrova (zavináč)seznam.cz 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Vydavatel:  obec Milešovice 
Vyšlo: 5.10.2012, Náklad: 220 ks 
Sestavení a úpravy textů:, M. Postbieglová, S. Postbiegl 
Kontakt: zpravodaj@milesovice.cz 
Tisk zajišťuje fa Abamo s.r.o., Michal Rodr 
Barevná verze zpravodaje je dostupná na http://www.milesovice.cz/ 
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Školáčci v  družině s vlastnoručně malovanými tričky „SAFARI“ (foto D. Mynarčíková) 

 
Jezero na Jezerách (foceno v loni 9.10.2011). Po letošním suchu a možná i díky terénním úpravám při výstavbě rybníka 

na katastru Kobeřic v těsné blízkosti naše přírodní „jezero“ vyschlo a dnes je zde opět jen zorané pole. 
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Zástupci SDH a starosta obce na svěcení zvonů v Otnicích 

 
Anennské hody – stárci (foto L. Černá) 


