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Toto číslo vyšlo 01.10.2013                                                                                                                          

 
Do lesů pod Křestánovem 

Kalendář akcí 
Datum Akce Pořadatel 
13.10. Zájezd do divadla Reduta v Brně - “Kvak a Žbluňk“ ZŠ a MŠ 

19.10. Burza zimního oblečení, hraček a sportovních potřeb Kulturní komise 

25.-26.10 Předčasné volby do Poslanecké sněmovny ČR   

26.10. Dámský klub “BABINEC“ Kulturní komise 

28.10. Lampiónový průvod a podzimní vyrábění Kulturní komise 

30.11. Setkání důchodců OÚ 

07.12. Hon na drobnou zvěř v Milešovicích MS Hubert 

15.12. Adventní setkání u vánočního stromu ZŠ a MŠ, Kulturní komise 

změna termínů vyhrazena  
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Úvodní slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
léto je za námi, mnohé z vás určitě potěšilo spoustou krásných a teplých slunných dnů, 
děti si užily prázdnin a v pondělí 2. září usedly do školních lavic.  
Naše škola si během letních prázdnin prošla řadou změn. Snad největším zásahem 
byla výměna oken a vchodových dveří na budově Základní školy, ve školní družině se 
zhotovilo nové dřevěné obložení zdí, také sociální zařízení dostalo nové obklady 
včetně umyvadel. Ve školní jídelně se opravila podlaha, obložení kolem radiátorů, 
které bylo v dezolátním stavu, si zasloužilo také výměnu. Byly vybudovány schody a  
chodník ze zámkové dlažby vedoucí ke školní jídelně. Jak jste si již určitě všimli, ve 
školní zahradě přibyly nové herní prvky pro naše nejmenší děti navštěvující mateřskou 
školu. Musím poděkovat paní ředitelce L. Fillové, která věnovala své osobní volno 
všem výše uvedeným opravám. 
V budově Obecního úřadu se vyměnily plynové kotle, které sloužily více než 16 let. 
Nemůžu opomenout činnost našich hasičů, kteří mají mimo jiné nelehký úkol při práci 
s mladými hasiči, při pořádání soutěží. Také se nám postarali o přípravu a konání 
tradičních Anenských hodů, které se velmi dobře podařily. Poděkování patří i našim 
stárkům, kteří nás po dva dny výtečně bavili.  
Pro informaci uvádím, že v současné době se připravuje dokumentace k výběrovému 
řízení na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod v naší obci. Výběrové řízení 
bylo zadáno odborné firmě. 
Na závěr vám všem přeji mnoho radostných podzimních dnů. 

Michal Polanský, starosta obce  

Zprávy z obce 

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

Zasedání ZO č.7/2013, konané dne 02.09.2013 

Ad3) Na základě kvalitně vypracované žádosti se podařilo získat dotaci KÚ JMK na 
akci „Oprava školní jídelny a družiny, včetně přístupové cesty“ ve výši 200.000,- Kč. 
Byly projednány náležitosti k uplatnění dotace. 
Ad5) O prázdninách byly pod vedením ředitelky pí. Fillové prováděny opravy 
v prostorách školy a školní družiny. Byla provedena výměna hliníkových oken a dveří 
za plastová, vyměněn koberec ve sborovně a ředitelně, na zahradě byly zabudovány 
nové průlezky a houpačky + opraveny drolící se schody, v družině bylo vybudováno 
nové sociální zařízení pro žáky včetně nové dlažby ve vestibulu a v šatně + obložení 
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stěn v družině a v jídelně. Projednávalo se a schválilo posílení rozpočtu v částce 
119.057,50 Kč dle přiloženého seznamu faktur. 
Ad6) ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 
53.000,- Kč z rozpočtu obce Milešovice občanskému sdružení MAS Za humnama, na 
předfinancování projektu „Mladí hasiči – bezpečná budoucnost“, který bude realizován 
na území obce Milešovice v letech 2013-2014.  
Ad9) ZO bere na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 
o udělení výjimky v počtu dětí (maximálně 28) pro MŠ Milešovice na dobu jednoho 
školního roku 2013/2014. Jedná se zřejmě o poslední výjimku na zvýšení počtu dětí, 
kterou se za současného počtu WC a umyvadel v MŠ podařilo získat. Dnešní 
hygienické předpisy umožňují mít bez výjimky ve školce jen 20 dětí. 
Ad10) ZO projednalo žádost o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských 
zařízení týkající se navýšení kapacity školní družiny z 20 na 30 žáků. Toto je možné 
díky úpravám provedeným o prázdninách. 
Ad11) Dotace z JMK – hasiči. Na základě žádosti se podařilo získat dotaci z rozpočtu 
JMK na část zásahové a pracovní výstroje a výzbroje ve výši 35.000,- Kč. Zbývající 
potřebná částka ve výši 15.500,- Kč bude poskytnuta z rozpočtu obce Milešovice. Bylo 
projednáno a schváleno. 
Ad13) Starosta informoval o obdržení děkovného dopisu od obce Putim za poskytnutí 
finančních prostředků (jednalo se o příspěvek pro odstraňování povodňových škod). 
Ad14) V různém se probíral stav přípravy opravy mostku přes Milešovický potok, 
zahájení územního řízení k prodloužení chodníku směrem k hřišti, stav přípravy stavby 
kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV), aj. 

Sdělení obecního ú řadu 
Nejbližší termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce: 

⋅ 04.11. (pondělí) kancelář starosty v 18.00  
⋅ 09.12. (pondělí) v zasedací místnost OÚ v 18.30 

Schéma vedení nové kanalizace a ČOV v obci Milešovice je uvedeno na 
http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=914. 
 

Setkání důchodců - pozvánka 
Tradiční „setkání důchodců“ se bude konat 

 v sobotu 30. listopadu 2013 

od 14 hod. v sále OÚ. 
Občerstvení a hudba bude zajištěna. 

Srdečně zveme všechny důchodce 
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Knihovna 
Od 1.9.2013 do 31.3.2014 je knihovna otevřena vždy v PONDĚLÍ  15.00 – 18.00 hod . 
Žádáme  čtenáře, kteří mají doma knihy déle než tři měsíce, aby je co nejdříve navrátili 
do knihovny z důvodu uzavření letošní revize. 
Pro čtenáře byly do knihovny zakoupeny knihy z povinné četby pro žáky 5. až 9. 
ročníku. 
Děkujeme paní Freibergové za darování velkého množství knih do knihovny. 

Eva Gargošová 

Kulturní komise 

Ukončení prázdnin – Toulky Milešovicemi 
Poslední prázdninovou neděli, 1.9. jste mohli v Milešovicích vidět děti, jak pobíhají sem 
a tam obcí, někde se zastaví, něco luští, něco zapíší a běží dále. Ano, prázdniny byly 

u konce a děti zkoušely 
své znalosti, hbitost a 
štěstí v orientační soutěži 
“Toulky Milešovicemi“.  
V tříčlenných družstvech 
probíhaly vesnicí 
a cestou plnily úkoly 
týkající se především 
naší obce. A tak si děti 
např. pořádně prohlédly 
pomníky před školou, 
všimly si novinek na 
školní zahradě, 
zavzpomínaly na své 
značky ve školce, 

zastavily se u památné lípy, všimly si vyřezávaných ornamentů na dřevěném kříži, 
počítaly lampy pouličního osvětlení, hledaly odjezdy autobusů v jízdním řádu, 
kontrolovaly dopravní značky, ověřily si, kdy je otevřená knihovna nebo komu patří 
pomník před hasičkou. A to zdaleka není vše - děti cestou zvládly také vyloupat pár 
fazolí, poznat některé místní rostliny, prolézt opičí dráhu, vystřelit si z kuše, vyluštit 
nejednu hádanku a sdělit kontrole zašifrovanou zprávu “Těšíme se do školy“. 
Dopolední déšť od akce sice odrazoval, ale nakonec sluníčko mraky rozehnalo a na 
startu se sešlo čtyřicet školáků a jedno družstvo předškoláků s maminko-tatínkovským 
doprovodem. Všichni soutěžící byli velmi šikovní a ukázali, že se v Milešovicích nejen 
neztratí, ale také o své obci mnohé vědí. Pan hospodský točil dětem v průběhu celé 
soutěže limonádu, na závěr byly připraveny teplé párky a sladká odměna. Ti nejlepší 
pak získali drobné ceny a pěkné medaile. 
Jsme rádi, že se akce podařila a že se dobře bavili jak soutěžící, tak i organizátoři. 

Monika Postbieglová 
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Pozvánky – co nás čeká 

Zveme všechny zájemce na  
výprodej značkového zboží Shara   

a Burzu  zimního oblečení, hraček a sportovních potřeb, 
v sobotu 19.10. od 15  hodin v sále OÚ. 

Věci k prodeji doneste do sálu v sobotu 19.10. od 9 do 10 hod. a pokud si je nechcete prodávat 
sami, tak prosíme o přiložení seznamu a cenovek. 

Neprodané věci a tržba se budou vracet v 17 hod. po skončení akce. 

 

Babinec 
Srdečně zveme všechny milešovické ženy a stárky z babských hodů na setkání 
s Dámským klubem Babinec. Sejdeme se v sobotu 26.10. v 18 hod  v sále OÚ.  
Vtipy, písničky, babské rady, dobrou náladu a možná i něco na zub vezměte sebou!  

 

 

Lampiónový pr ůvod a podzimní vyráb ění 28.10. 

Sraz je v 17.00 hod na Vrchním konci.  
Po procházce obcí zveme všechny do sálu OÚ ke 

společnému vyrábění podzimních dekorací, 
tentokráte především z jablíček. 

Prosíme občany, aby osvítili cestu dýňovými 
strašidýlky nebo lucerničkami. Děkujeme. 

 
Návod na výrobu lucerni čky 
Potřeby: sklenice např. velká od Nescafe, pečící papír dlouhý 21 cm z toho 4cm okraj, černá 
tužka, šňůrka nebo izolepa. 
Na pečící papír nakreslíme motiv dýně, nastříháme v okraji proužky a zvlníme přes hrot 
příborového nože a obalíme jím sklenici. Přilepíme izolepou nebo zavážeme provázkem. 

Základní škola a Mate řská škola Milešovice 

Zprávičky ze školičky 
Dne 2. září se stejně jako každý rok otevřely dveře dětem z mateřské školy. Ve školce 
je přivítaly obě p. učitelky Hana Burišková a Edita Daňková. A co děti letos čeká? 
Kromě vzdělávacích cílů, které jsou součástí školního vzdělávacího programu 
"Putování se sluníčkem", se děti budou učit správně vyslovovat všechny hlásky v 
logopedické chvilce. Starší děti se budou seznamovat s hrou na flétničku v aktivitě 
"Veselé pískání - zdravé dýchání." 

Děti se mohou těšit také na divadelní představení. Ve čtvrtek 3.10.  navštíví naši 
školku divadélko "Rolni čky"   a 8.11. přijede divadlo "Sluní čko"  s pohádkami O 
Koblížkovi, O třech prasátkách, Dlouhý, Široký a Bystrozraký. 
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Rodiče mohou nechat své děti ve školce vyfotografovat. Dne 20.11. přijede  do MŠ 
p. fotografka , která nabízí mj. i kalendář s portrétem dítěte na rok 2014. Pokud by měl 
zájem někdo z veřejnosti nechat své dítě vyfotit, může se domluvit v MŠ. Zde jsou také 
k nahlédnutí vzorky fotografií. 

Při ZŠ a MŠ Milešovice pracuje už několik let Školská rada. Kromě členů 
zastupitelstva obce a pedagogů jsou voleni i zástupci z řad rodičů. Na třídní schůzce 
byly zvoleny p. Iveta Svobodová a p. Petra Nováková. Rodiče se tak mohou obracet 
se svými návrhy a připomínkami i na ně. 

Hana Burišková 

Nahlédnutí do školní kuchyně 
Milí rodiče, určitě každý z Vás si přeje mít zdravé a spokojené dítě. Víme, že dětský 
organismus začíná od narození dostávat všechny potřebné látky z vnějšího prostředí - 
potravou, vdechováním vzduchu, vodou. 
Ve školní jídelně můžeme z velké části ovlivnit vývoj a správný růst vašich dětí tím, že 
budeme vařit zdravě a z kvalitních potravin. Snažíme se, aby měly děti stravu co 
nejpestřejší, aby jim co nejvíce chutnalo, ale musíme dodržovat i přísné hygienické 
normy. Co chutná jednomu, nemusí vždy chutnat druhému. 
Zařazujeme do jídelníčku co nejvíce zeleniny a ovoce. Od loňského školního roku 
máme možnost dětem dávat 100% zeleninové a ovocné mošty, třikrát v týdnu nám 
dováží pečivo přímo z pekárny, a tak děti dostávají na svačinku různé druhy pečiva 
včetně celozrnného. Dále dětem zařazujeme do jídelníčku pohanku, kuskus, jáhly atd. 
Našim největším přáním je, aby dětem ve školní jídelně v Milešovicích chutnalo! 

Šárka Vahalová 

Ze slohových prací žáků ZŠ 
Milešovská škola - vznikla před více než 100 lety. Milešovice leží na území České 
republiky na Moravě Jihomoravského kraje. Škola je naproti úřadu. Chodím do 4. třídy. 
Už poslední rok v milešovské škole. Mám tuhle školu ráda. Vedle školy stojí školka. 
Před školou stojí památník od první světové války a druhý je na památku zemřelých. 
Letos máme na zahradě nové prolízačky. Nebaví mě domácí úkoly, ale vlastivěda mě 
baví. Líbí se mi tělocvik. No a to je asi všechno!         Zuzana N., 4.ročník 

Můj koníček - je, že si najdu klacek, který se mi líbí, vezmu ho do dílny, dám ten klacek 
do svěráku, vezmu si neboříz a hladce ho vybrušuju třeba do nože. Můj druhý koníček 
je stavění malých domečků z přírodních materiálů, např. z listů, klacíků, kůry, kamenů, 
trávy atd. Jednou jsem se svým bratrancem stavěli takový hezký domeček - za chvíli 
se to líbilo ostatním, tak začali stavět svoje domečky a brzy nás stavělo aspoň šest. 
Byla tam vodárna, farma, bylinkárna, obchod, obyčejný domeček, důl a pracovna. 

Prokop Š., 4. ročník 

Můj koníček - ráda hraju na housle. Jezdím na ně do Újezda. Mám hrozně hodnou 
učitelku. Chodím tam druhý rok, takže v tom nejsem ani trochu blbá. Mým druhým 
koníčkem je tancování. Chodím do Milešováčku. Jsme tam 2 hodiny - je zázrak, že to 
vydržíme.                  Aneta R., 3. ročník 
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Školní družina 
Prázdniny utekly jako voda a děti zasedly do školních lavic. Některé se už nemohly 
dočkat, jiné by klidně uvítaly dva roky prázdnin… 
Po vyučování se rozeběhnou domů nebo se sejdou v družině, která slouží 
k odpočinku, hrám, výtvarným a pohybovým činnostem. V letošním školním roce se do 
družiny přihlásilo 20 dětí, což je maximální kapacita. Všechny děti tedy mohly být 
přijaty. Mezi nimi jsou 4 děvčata a 16 chlapců. 
Kromě běžných činností ve třídě, na zahradě či v přírodě, nás čeká celoroční hra 
s názvem MĚSTEČKO. Během deseti měsíců školního roku postavíme papírové 
náměstí-hlavní část každého města. Postupně se na náměstí objeví jedna stavba, 
která je pro život městečka důležitá. Jako první to bude radnice, v říjnu pošta, dále 
obchod, škola, policie, zdravotní středisko atd. Budeme si společně povídat, k čemu 
jednotlivé stavby slouží. Na konci každého měsíce pozveme hosta, který je 
bezprostředně spojen s danou stavbou a děti se tak v průběhu roku seznámí s různými 
profesemi. 
Věřím, že i přes velký nepoměr v počtu chlapců a děvčat se nám podaří vytvořit 
příjemnou a přátelskou atmosféru a děti budou domů odcházet spokojené. 
Letos proběhly v družině velké změny. Máme radost z nově opravených prostor včetně 
jídelny, šatny, vstupní haly a toalet. Také chodník a schody před vstupem do družiny 
září novotou. Chtěla bych touto cestou poděkovat za sebe i za děti obecnímu úřadu a 
všem firmám, které se na této rekonstrukci podílely. Velký dík patří také naší paní 
ředitelce Lence Fillové, která během letních prázdnin organizačně zajišťovala hladký 
průběh veškerých oprav. 

Dagmar Mynarčíková 

  

Sběr papíru 

Tradiční sběr papíru proběhne během měsíce října, příp. začátkem listopadu. 
Sledujte hlášení OÚ. Prosíme občany o nachystání domácích zásob. 
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Pozvánky na akce ZŠ a MŠ 

Zájezd do divadla v ned ěli 13.10. 

Škola zve občany na zájezd do divadla Reduta v Brně na dětské představení 
“Kvak a Žbluňk“, ve kterém žabí přátelé společně zažívají neuvěřitelné lapálie. 

 Začátek je v 15.00 hod., odjezd od školy ve 14.00 hod. 
Doprava z Milešovice je zajištěna autobusem zdarma,  

vstupné na divadelní představení je pro děti i dospělé 100,- Kč. 
Zájemci  se mohou přihlásit a zakoupit lístky v budově školy nejpozději do 5.10.2013.  
 

ZŠ a MŠ Milešovice ve spolupráci s Kulturní komisí zve všechny občany na 

Adventní setkání u váno čního stromu 
v neděli 15.12. v 16.00 hod. 

Těšit se můžete na předvánoční 
vystoupení dětí u rozsvíceného stromu, 

na společné zdobení perníků a 
výstavku výtvorů z perníkového těsta 

v sále OÚ. 
Prosíme občany, aby výrobky z perníku 

donesli do školy do 13.12.2013. 
Děkujeme. 

  
 

Spolky a sdružení 

Myslivecké sdružení Hubert 
V srpnu ukončil funkci dlouholetý myslivecký hospodář Ing. Jindřich Svoboda. Dne 
26.8.2013 byl Městským úřadem Slavkov u Brna , panem Ing. Kamínkem, ustanoven 
mysliveckým hospodářem  pro MS Hubert  Otnice Ing. Martin  Václavek.  
V letošním roce se konaly cvičné střelby na asfaltové holuby 14.září v Holubicích. 
V měsících září až prosinec je podle zákona povolen lov srnčí, jelení a černé zvěře. 
V letošním roce je naplánován odlov 20 srn a 20 srnčat. Myslivci MS Hubert mají 
povolen odlov 3 ks jelení zvěře, z černé zvěře pak selata a lončáky. 
Hony na drobnou zvěř proběhnou 23.11. v Lovčičkách, 7.12. v Milešovicích a 28.12. 
v Otnicích.   

Mirek Petlák 
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Sokol Milešovice 
Fotbal - žáci  
Koncem srpna byla zahájena podzimní část nového ročníku okresní soutěže žáků – 
skupiny B. Žáci se nadále připravují na zápasy pod vedením trenéra Romana Krauta a 
za pomoci dalších, zejména Vlasty Veselého. Tréninky probíhají v úterý a ve čtvrtek 
v 17.00 na hřišti. 
Fotbalové družstvo žáků tvoří chlapci z Milešovic (z nichž někteří mají střídavý start a 
soutěží také za přípravku v Otnicích), dále několik kluků z Lovčiček a nově tým posílila 
také dvě děvčata. V týmu jsou A. Adámek, J. Andersík, D. Černý, A. Hanáková, 
Š. Jelínek, M. Kachlíř, J. Kalouda, M. Konečný, A. Kratochvíl, D. Kraut, J. Maňas, 
J. Mňaček, V. Mňačková, T. Novák, T. Pavlíček, M. Postbiegl, D. Ried, V. Svoboda, 
J. Stejskal, L. Škoda, B. Tišer, D. Vahala, R. Zvejška. 
Žáci: E1B - Okresní sout ěž žáků skupina B: 

Kolo Domácí Hosté Datum/ čas výsledek/den 
2 Bošovice Milešovice 31.08./ 15,00 6:1 
3 Milešovice  Nížkovice 08.09./10,00 1:1 
4 Křižanovice Milešovice 14.09./15,00 2:1 
5 Milešovice Velešovice 22.09./13,00 11:0 
6 Křenovice Milešovice 28.9./10,00 2:1 
7 - - - - 
8 Otnice Milešovice  13.10./12,30 Neděle 
9 Milešovice  Letonice 20.10./13,00 Neděle 
1 Milešovice Kobeřice 27.10./13.00 Neděle 

Letos nám začátek soutěže vyšel lépe než loni, doma jsme ještě neprohráli, ale čekají 
těžší soupeři. Do konce roku zbývají dva domácí zápasy 20.10 a 27.10. Tým povzbudí 
divácká podpora (občerstvení zajištěno). 

Standa Postbiegl 

 

 
Ze zápasu Milešovice (světlé dresy) – Velešovice 
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Sbor dobrovolných hasi čů Milešovice 

Country posezení 
První a poslední páteční prázdninové večery patřily po roce opět kapele Savana, která 
hrála k tanci i poslechu skladby ve stylu country. Oba večery (28.6. a 30.8.) byly velmi 
příjemné, sešlo se vždy kolem stovky lidí, i když počasí bylo mírně chladné. Nálada 
byla výborná, muzikanti moc šikovní a příznivci country spokojení. A pro labužníky se 
peklo na kameni výborné maso.  

Anenské hody 
Stavění máje začalo letos velkým překvapením, skruž pro usazení máje byla 
zabetonována. Milešovičtí si s problémem poradili a mája byla nakonec do setmění 
postavena. Vlastní hody proběhly za slunného a velmi teplého počasí, stárkám i 
stárkům to slušelo, hodová zábava se vydařila.  
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Mladí hasi či 

Vyšší kategorie 
Milešovice mají své zástupce nejen v žácích, ale také v dalších kategoriích. Za 
jednotlivce v dorostenecké kategorii začínají soutěžit Klára Jeřábková a Lucie 
Hanáková. Náš úspěšný soutěžící Jan Florián byl vybrán do reprezentačního 
dorosteneckého týmu okresu Vyškov. Honza Florián navíc ještě spolu se Stanislavem 
Kopeckým soutěží za muže pod SDH Hostěrádky. 

Soust ředění na Koberské myslivn ě 
Úspěšnou soutěžní činnost v minulém školním roce zakončili mladí hasiči v červenci 
na Koberské myslivně. Několikadenního letního soustředění se zúčastnilo 26 dětí 
a 10 dospělých. Na programu byly soutěže, hry, sportovní a hasičské aktivity a také 
celodenní výlet do brněnské zoologické zahrady.  

 

Zahájení nové sezóny  
První zářijový pátek, 6.9. se mladí hasiči po prázdninách opět sešli na hasičce. 
Pravidelné schůzky probíhají každý pátek od 16.00 na hasi čce. Je přihlášeno celkem 
30 dětí a 4 dorostenci. Noví členové se zájmem o hasičský sport jsou vítáni! 
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Další ročník okresní soutěže Vyškovský Soptík 2013-2014 zahájíme v sobotu  12.10. 
v Hlubo čanech , kde proběhne okresní kolo branného závodu požární všestrannosti. 
A potom se v přípravě zaměříme především na rychlé a správné vázání uzlů. Mladé 
hasiče totiž čeká několik soutěží v rámci 1. ročníku Open ligy v uzlování . 

Školení vedoucích a rozhod čích  
Ve dnech 27.-29.9. prošli naši vedoucí a rozhodčí opět nezbytným školením. Zkoušky 
úspěšně obhájili Mirek Hon, Jana Floriánová, Jan Florián, Stanislav Kopecký a Pavel 
Kopecký.  
 

dle podkladů od Jany Florianové 

Milešová ček 
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Křížem krážem 

Záchranný integrovaný systém - v časný dojezd léka ře 

 
Vrtulník záchranné služby v Milešovicích (Foto M.Polanský) 

Jako blesk z čistého nebe přišla před víc než měsícem na Slavkovsko informace, že 
v záchrankách přestane jezdit až na akutní případy lékař. A přestože se nová 
koncepce fungování zdravotnické záchranné služby, která platí od začátku srpna, 
u obyvatel této části regionu ani zástupců obcí s nadšením nesetkala, návrat 
k předchozímu stavu podle všeho není možný. 
…. 
V Milešovicích už měli možnost nový záchranný systém vyzkoušet na vlastní kůži. 
„Poslední sobotu v srpnu našeho obyvatele pobodaly vosy tak, že upadl do kómatu. 
Sanitka se záchranáři ze Slavkova u Brna tady byla za deset minut, ještě předtím, za 
zhruba osm minut přiletěl vrtulník s lékařem, protože situace byla vyhodnocená jako 
kritická. Z nového fungování záchranné služby proto obavy nemáme. Pokud všechno 
půjde tak, jako v případě s vosami, nemáme k nespokojenosti nejmenší důvod," 
pochvaloval si starosta Milešovic Michal Polanský. 

Čerpáno z http://vyskovsky.denik.cz, autor Karel Kašpárek, 11.9.2013 

 

Materiální sbírka v Milešovicích 
V pátek a sobotu 20. a 21.9 proběhla v Milešovicích opět materiální sbírka oblečení a 
dalších potřebných věcí pod záštitou charity ČR. Děkujeme všem, kteří do sbírky 
přispěli. 
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Vzpomínky na lihovar 

ze školního deníku paní Marie Marečkové 
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V Milešovicích u odbočky silnice na Homolu stával v minulém století lihovar. Byl 
vystavěn roku 1914, stavba byla financována rolníky z Milešovic, Lovčiček a Kobeřic. 
Na jeho založení měl největší zásluhu učitel Bohumil Koukal a Josef Zobal. 
Surovinou pro výrobu lihu byly brambory, pěstované v okolí, při nedostatku brambor se 
líh vyráběl z cukrovky. Podnik velmi dobře prosperoval, ročně vyrobil pět set hektolitrů 
surového lihu. Ve třicátých letech mělo lihovarnické družstvo 89 členů a 900 ha půdy. 
Lihovar byl v provozu až do roku 1950, pak sloužil jako garáže a sklad a byl využíván i 
jako mládežnická klubovna. V roce 1984 byl lihovar zbořen. 
Někdejší dominantu obce nám dnes připomíná informační cedule u prostřední 
autobusové zastávky. A také zůstalo pár fotek (viz str. 18), vzpomínky občanů a třeba 
tato pěkná slohová práce paní Marie Marečkové z roku 1937. 

Z milešovických pov ěstí 
Víte, že Milešovice mají své pověsti? Je jich hned několik, např. o pokladu v krajině, 
o vodníkovi v jezeře, o pytlácích nebo o Habáňovi. Pověsti najdete na webových 
stránkách obce nebo v knihovně. Jednu z pověstí si můžete přečíst také zde. 

Pověst o vodníkovi v Jezeře  
V polní trati, které se říká Jezero, býval za dávných dob veliký rybník. Byla v něm 
hojnost ryb a jeho břehy, porostlé vysokým a hustým rákosím, byly oživeny hejny 
divokého vodního ptactva. Sídlily tu divoké kachny, vodní slípky, lysky a rackové 
poletovali nad čirou hladinou jako bílí motýlové.  

Toto vše však bývá obvyklým zjevem u větších rybníků. Zvláštností tohoto rybníku 
bylo, že tu sídlil vodník. Byl to menší vyzáblý mužíček v zelených šatech, z nichž mu z 
levého šosu kabátu stále kapala voda. Na hlavě míval zelený klobouček s kyticí z 
vodních travin. Takto oblečen chodíval do Kobeřic k řezníkovi pro maso. V krámě vždy 
huhňavým hlasem poroučel řezníkovi, jaké maso mu má utíti a rukama ohmatával, jeli 
dobré. Řezníkovi se to ohmatávání masa nelíbilo. Dlouho nic neříkal, ale když zase 
jednou vodník maso ohmatával a přitom si ještě všelicos poroučel, rozhněval se a uťal 
milému vodníkovi prst. Vodník bolestí zavyl, vyběhl z krámu a hroze řezníkovi pomstou 
ubíhal k Jezeru, kde zmizel v hustém rákosí.  

Řezníka brzy hněv přešel a litoval svého unáhlení z obavy před pomstou vodníkovou. 
Vodník se však po této příhodě dlouho neukazoval. Řezník se domníval, že se z 
Jezera vystěhoval a na jeho hrozbu zapomněl. Za dlouhou dobu po této události 
zatoulala se jednou jediná dcera řezníkova ještě s jinými dětmi k Jezeru. Trhaly tam 
květiny. Řezníkově dcerušce se líbily bílé leknínové růže. Nahýbala se pro ně nad 
vodou. Najednou se s ní utrhlo kus břehu a ona spadla do Jezera. Děti se s křikem 
rozprchly, a když se za chvíli lidé sběhli k místu, kde spadla do vody, našli ji již 
utopenou. Vodník svoji hrozbu splnil. Zanedlouho po této události byl však rybník 
vysušen a proměněn v pole. Vodník bez velikého a hlubokého rybníku v malém 
potoce, který protéká středem bývalého Jezera, neměl žádné moci. Proto se 
odstěhoval a od té doby o něm v kraji nikdo neslyšel.  
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Dětský koutek 
O O O O pyšné noční košilce pyšné noční košilce pyšné noční košilce pyšné noční košilce     

Autor: Alena Freibergová 

V městečku na náměstí, hned naproti staré kašně, měla obchod slečna Špůlková. 
Prodávala klubka i klubíčka, jehly i jehličky, nejrůznější látky i hotové šaty a prodávala 
také pyžamka a noční košilky. Pokaždé vystavila nové zboží do výkladní skříně tak 
dovedně, že se jí zákazníci z celého městečka jen hrnuli. 
Jednou dostala zásilku nočních košilek až z dalekých zemí za mořem. Všechny 
holčičky v městečku se zastavovaly u výlohy a košilky obdivovaly. Maminky je, po 
dlouhém přemlouvání, kupovaly a noční košilky se, jedna po druhé, rychle prodaly. 
Všechny, až na jednu, na tu nejkrásnější.  
Visela uprostřed výlohy a pyšně se nastavovala slunečním paprskům. Barvy zářily a 
překrásné vyšívání se lesklo, jakoby na něm tančily malé ohníčky. Každá holčička ji 
chtěla, ale košilka zlobila. 
Říkala si: „Já jsem ta nejkrásnější ze všech košilek, tak taky musím mít tu nejkrásnější, 
že všech holčiček. Hlavně žádnou pihovatou holku!“ A taky jí žádná nebyla dost dobrá.  
Pokaždé, když si ji nějaká holčička zkoušela, tak ji schválně škrtila límečkem. Někdy 
skrčila rukávy, aby vypadaly krátké, jindy zase škrábala po celém těle a vůbec dělala 
všelijaké lumpárny. Žádná holčička si ji proto nekoupila a odnesla si jinou. Sice ne tak 
krásnou, ale zato hodnou a měkoučkou. A tak tam ta košilka pořád visela a visela a 
čekala na tu nejkrásnější holčičku.  
Za nějaký čas jí na ostrém slunci vybledly barvy, nasedal na ni prach a krásné 
vyšívání, na které byla tolik pyšná, už vůbec nebylo krásné. Už nevisela uprostřed 
výlohy, už byla jen na kraji. Pak ji pověsili na věšák vedle dveří mezi ostatní košilky, a 
jak chodilo nové a nové zboží, věšeli ji pořád víc a víc dozadu. Nakonec na ni úplně 
zapomněli. 
Když slečna Špůlková jednou v pátek odpoledne uklízela, milou košilku našla. Byla 
celá pomačkaná a špinavá, barvy měla vybledlé a to krásné cizokrajné vyšívání bylo 
natržené. 
„A vida, to je ta poslední noční košilka. Ta je ale škaredá, tu už mi nikdo nekoupí.“ 
 Slečna Špůlková ji dala do tašky a cestou domů ji hodila do popelnice na rohu ulice. 
Byl podzim, pršelo a košilce byla v popelnici veliká zima. Taky jí bylo líto, že skončila 
v popelnici mezi odpadky. 
„To mám za to,“ říkala si. “Kdybych nebyla tak namyšlená, mohla jsem teď být 
v teploučké postýlce s nějakou holčičkou a bylo by mi dobře.“ 
Byla stále smutnější a smutnější, a když se setmělo a rozsvítily se pouliční lampy, 
nevydržela to a rozplakala se.  
Tou dobou se Hanička vracela od pana učitele Notičky z hodiny zpěvu. Vesele 
poskakovala po chodníku a pobrukovala si písničku, kterou se dnes naučila. Když 
přeběhla přes silnici a zabočila do ulice, kde bydlela, zaslechla slabý pláč. Zastavila se 
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a poslouchala. Chvíli bylo ticho. Hanička už chtěla jít dál, když se to ozvalo znova. Už 
docela jasně slyšela, že někde někdo pláče. Rozhlížela se, prohledávala křoví, volala, 
ale nikde nemohla nikoho najít. Když stála těsně u popelnice, košilka zavzlykala 
hlasitěji. Hanička se prudce otočila a pomalu zvedla víko popelnice. Mezi papírky od 
bonbónů, banánovými slupkami a ohryzky z jablek, ležela nešťastná noční košilka a 
naříkala, až se Haničce srdíčko svíralo. 
Holčička ji opatrně vymotala z odpadků a odnesla si ji domů. Hned ji namočila do teplé 
vody a pořádně ji vymydlila voňavým mýdlem. Když se košilka úplně usušila, maminka 
ji vyžehlila a pěkně složila. 
Od toho dne byly spolu, jak jen to bylo možné. Haničce se košilka moc líbila, ikdyž 
měla natržené vyšívání a košilce se zase moc líbila Hanička. I když měla pihovatý nos.  

Osmisměrka k vyluštění 

K Í N R E P P O P D  KLIKYHÁK NEKONEČNO KLY 
A L Ú T E S Y K O H  KOLOTOČ NOK HROMY 
K O I E O I O E D R  ČINKA KOV ÚTESY 
J N E K O N E Č N O  SNĚHULÁK KRAB ATOL 
A B O O Y A L Í O M  HOTEL PODNOS LÉTO 
M K Á L U H Ě N S Y  KONÍČEK SLADY KALAMAJKA 
A O O O O D Á O L B  SOVA STOKA PERNÍK 
L T A T R O V K A A  TATROVKA ČETA LOKET 
A É E O S A O R D K  LORD PSINA KOKOS 
K L L Č I N K A Y A     

 
 

DRAK 
Přidej, bože, přidej větru, 
Šňůru máme tisíc metrů, 
Na té šňůře veledraka, 
Ať nám letí ……………..!  

Vytvořila: Alena Freibergová 

 
 
 
 
 
 

     Můžeš si vybarvit 
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Zájemce o dění v Milešovicích upozorňujeme 
na tyto webové stránky: 

http://snahamarna.zonerama.com/ 
Fotogalerie z Milešovic – fotky historické i 
současné - shromažďuje a zveřejňuje Jiří 
Daněk. Fotogalerie je postupně doplňována.  
Najdete-li doma starší fotky z Milešovic, můžete 
je poskytnout ke zdigitalizování a zveřejnění.  
 

 
Lihovar v Milešovicích (z archívu fotografií J.Daňka) 

 
https://cs-cz.facebook.com/pages/Mile%C5%A1ovice/52 8616793836146 
Facebook z Milešovic (zvadla, komentáře, cokoliv…) 
 
http://picasaweb.google.com/zs.milesovice  - fotogalerie ze života ZŠ, MŠ a družiny. 
 

PLACENÁ INZERCE 

 

české oble čení i na míru 
- softshellové, vycházkové i sportovní 

- pro dospělé, děti, pejsky i koně 
- oblečení pro jezdecký sport a western 

Nakoupit i objednat můžete přímo u nás: 
Milešovice 238 

po-pá 6.00-12.00,12.30-15.00 
nebo p řes eshop: www.shara.cz 

facebook: Shara Marcela Sedlakova  

 

 

Vydavatel:  obec Milešovice 
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Kontakt: zpravodaj@milesovice.cz 
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Letní soustředění hasičů 2013 

Toulky Milešovicemi – nástup soutěžících 



Milešovický zpravodaj                                                                                     
 

strana: 20 

Anenské hody 2013 

 

 Anenské hody 2013 


