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Kalendář nejbližších akcí 
Datum Akce Pořadatel 

10.-11.10. Volby do zastupitelstva obce a do senátu   

18.10. Zájezd do divadla Reduta na "Brněnské pověsti" ZŠ a MŠ 

22.11. Hon na drobnou zvěř v Milešovicích MS Hubert 
změna termínů vyhrazena 
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Úvodní slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané 

S blížícím se koncem mého čtyřletého působení ve funkci starosty obce Milešovice 
považuji za svoji povinnost alespoň krátce vyjádřit svůj názor na toto uplynulé volební 
období let 2010 – 2014. Mojí snahou a cílem bylo zajistit, ve shodě se všemi zastupiteli 
obce, vzájemnou toleranci a vstřícnost při vůli řešit některé otázky a problémy, na něž 
nepanoval vždy jednotný názor, cestou rozumného kompromisu. 

Snažil jsem se komunikovat a setkávat s občany, představiteli zájmových organizací a 
složek a vytvářet pro jejich činnost příznivé podmínky. 

Chtěl bych vám, všem spoluobčanům, poděkovat za vaše podněty, připomínky a 
názory, kterými jste dokázali a dokazujete, že vám není dění v naší obci lhostejné. 

Myslím si, že celá řada záměrů, se kterými jsme se zastupiteli vstupovali do funkcí, se 
nám podařila naplnit a realizovat, samozřejmě si však současně uvědomujeme, že je 
zde v obci další řada úkolů, na nichž je třeba pracovat, aby život nás všech byl 
spokojenější.  

Uplynulé čtyřleté období v mnoha směrech znamenalo naplnění cílů v rozvoji obce, z 
nichž snad nejdůležitější a nejnáročnější bylo získání dotace ze Státního fondu 
životního prostředí na výstavbu kanalizace a ČOV v obci. Jak již jistě všichni víte, 
výstavba od letošního jara probíhá a dotýká se každého z nás. Je to akce rozsáhlá a 
velmi náročná, i přesto věřím,  že se nám to podaří dotáhnout zdárně do konce. 

Jsem rád, že se nám podařilo vybudovat nové dětské hřiště pro veřejnost, 
zrekonstruovat část chodníků, vyměnit okna a vstupní dveře na budově základní školy, 
nahradit staré veřejné osvětlení novým, pořídit bezdrátový rozhlas včetně sirény, což 
umožňuje upozornit na krizové situace. Dále jsme investovali ne malou částku pro 
naše malé občánky do opravy mateřské školy, a to především na zhotovení nového 
izolačního nátěru střechy, vybudování nového vstupu do školky, rekonstrukci 
sociálního zařízení, pořízení nového vybavení školní kuchyně a další. 

Vážení a milí spoluobčané, ještě jednou vám chci poděkovat za vaši podporu v 
uplynulém volebním období. Velký dík patří také těm z vás, kteří poctivě a nezištně 
pracovali ve prospěch naší obce.  

 

Děkuji 
 

Michal Polanský 
Starosta obce 
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Zprávy z obce 

Zasedání zastupitelstva 
Výběr z bodů zasedání zastupitelstva obce (ZO), kompletní zápisy viz vývěska a 
www.milesovice.cz.  

Zasedání ZO – mimo řádné č.8/2014, konané dne 21. 7. 2014, v kancelá ři starosty 
Zastupitelstvo se mimořádně (o prázdninách již podruhé) sešlo z důvodů projednání a 
schválení smlouvy o poskytnutí finanční podpory ze státního fondu životního prostředí. 
Dalším bodem bylo projednání postupu firmy ENVI Agentura Trunda, která mj. 
zajišťovala pro obec organizaci výběrového řízení. 

Zasedání ZO – č.9/2014, konané dne 1.9.2014, v kancelá ři starosty 
ad 5, 6, 10) zastupitelstvo projednalo výsledek výběrového řízení na pronájem obecní 
restaurace a schválilo pronájem obecní restaurace panu Václavu Skaličkovi a 
projednalo smlouvu o nájmu. 
ad 7) ZO projednalo a schválilo žádost Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., týkající se 
odkupu pozemků p.č. 1049 a 1057 v katastrálním území Milešovice z důvodu 
existence prameniště na těchto pozemcích v celkové částce 60.000,-Kč. Jedná se o 
oplocené pozemky – ochranná pásma - se studnami ve Svaté. Nyní nabízená cena 
byla vyšší než původní nabídka VaKu. 
ad 12) různé: 
- množství nasbíraných oděvů v kontejneru u obchodu za měsíce duben, květen a 
červen bylo přes 220 kg, 

- ZO navrhuje projednání zdůvodnění korekce výše podpory z Operačního programu 
Životního prostředí s firmou ENVI Agentura Trunda. 

Zasedání ZO – č.10/2014, konané dne 29.9.2014, v zasedací místnost i OÚ 
Posledního zasedání stávajícího zastupitelstva se zúčastnila, kromě všech zastupitelů, 
jediná občanka naší obce.  
ad 3, 7) na základě žádosti obce o dotaci na výstroj a výzbroj pro zásahovou jednotku 
SDH, JMK část žádaných prostředků poskytne (cca 63 000,-Kč). Smlouva o této dotaci 
byla projednána. 
ad 6) pan starosta stručně komentoval minulé funkční období 2010-2014 
a zastupitelstvu za činnost poděkoval. Mandát stávajících zastupitelů zaniká dnem 
10.10.2014. V meziobdobí do ustavující schůze nového zastupitelstva bude správu 
obce zajišťovat dosavadní starosta a místostarosta. 
ad 9) mj. se diskutoval rozsah úprav interiéru v obecní hospodě, které by mohla zajistit 
obec (zrušení koberce a nahrazení kvalitním linoleem, vymalování, oprava židlí, 
oprava toalet aj.) 

Stanislav Postbiegl 
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Sdělení obecního ú řadu 
Nejbližší termíny jednání zastupitelstva obce 
Ustavující schůze nového zastupitelstva proběhne v první polovině listopadu 2014. 

Seznam neznámých vlastník ů 
Níže uvádíme seznam nemovitostí v katastru naší obce, u nichž v katastru nemovitostí 
není vlastník jednoznačně zapsán (k 1.7.2014) – není známa jeho adresa. Jedná se o: 
Laštůvková Milada, pozemky č. 589/2, 590/5, 607, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140 
Rafaj Jan, pozemek č. 1547 
Novák Břetislav, pozemky č. 1431, 1433 
Polášková Františka, pozemek č. 2390, 2391 
Jelínková Marie, pozemek č. 1607 
Mováková Marie, pozemky č. 2347, 3559 

Nepodaří-li se vlastníka pozemku zjistit, má se za to, že je nemovitost opuštěná a 
stane se vlastnictvím státu (k 31.12.2023). 

Kanalizace 
V souvislosti s postupující výstavbou kanalizace žádáme občany o ohleduplnost, 
opatrnost a poučení dětí o bezpečném pohybu v okolí výkopů a stavební techniky. 

Hospoda - menu 
Naše hospoda nově nabízí pro zájemce obědové menu (polévka a hlavní jídlo). Na 
menu si můžete zajít ve všední dny od 11.00 hodin, cena 68,- Kč. 
Kontakt na hospodského, pana Václava Skaličku, mob: 606 625 413 

Kulturní komise 
Výlet na Mohylu míru – 30.8.2014 
Na poslední prázdninovou sobotu připravila Jarka Krahulová byl pro děti i rodiče výlet 
na Pracký kopec. I když bylo pěkné počasí, tak se na srazu před školu sešel 

překvapivě jen nevelký hlouček 
výletníků. 
Svezli jsme se autobusem do 
Hostěrádek a pak už po svých, 
vedeni turistickou značkou, jsme 
dorazili na Mohylu míru.  
Zde byla zamluvena pro naši skupinu 
prohlídka kaple pod mohylou a také 
působivá expozice „Bitva tří císařů“. 
Po prohlídce jsme vyrazili na cestu 
zpět na autobus. Cestou jsme si našli 
příhodné místo a opekli klobásky a 
děti si zasoutěžily. Počasí vyšlo, 
prostě pohodový den. 
    Standa Postbiegl 
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Poděkování 
Protože se pomalu blíží další volební období, ráda bych se ohlédla za čtyřmi roky naší 
činnosti. Především chci velice poděkovat všem svým kolegyním, se kterými jsem 
měla tu čest v kulturní komisi pracovat – Jarce Krahulové, Aleně Freibergové, Evě 
Gargošové, Monice Postbieglové, Hance Buriškové, Janě Jeřábkové, Renatě 
Rodrové, Gitě Bouškové a Marii Polanské. 
Za 4 roky činnosti jsme se věnovali především gratulacím našich seniorů, vítali jsme 
nové občánky a pořádali, či podíleli se na různých akcích, jako byli např. Rodáci, 
Babské hody, Vánoční a Velikonoční jarmarky, Dny dětí, Pálení čarodějnic, 
lampionové průvody, posezení s ženami (Babinec) a jiné aktivity. 
Velice se nám líbila spolupráce se Základní a Mateřskou školou Milešovice a s 
folklorním souborem Milešováček. 
Děkujeme starostovi obce a celému zastupitelstvu za podporu a spolupráci při našich 
akcích a také všem občanům, kteří nás po celou dobu podporovali. Velké poděkování 
patří také panu hospodskému za zajišťování občerstvení při našich akcích, zejm. 
Babských hodů a jarmarků. 
Do dalšího volebního období přeji kulturní komisi hodně energie při její činnosti a 
doufám, že bude stejně aktivní, jako byla poslední čtyři roky. 

Lenka Černá 

 

Základní škola a Mate řská škola Milešovice 

Mateřská škola 
Začal nový školní rok a 
všechny děti se mohly po 
prázdninách opět vrátit do 
mateřské školy. Nebylo by 
tomu tak, kdyby neproběhla 
rekonstrukce dětského WC a 
umývárny. Ty totiž dle 
vyhlášky odpovídaly počtu jen 
20 dětí.  
Již od 1. července se zde  
střídali řemeslníci různých 
profesí. Kromě sociálního 
zařízení se MŠ dočkala 
opravy přístupové cesty do 
školky včetně schodů, které 
byly zvláště v zimních měsících nebezpečné. Byl proveden nátěr střechy, vyměněny 
dveře do skladu hraček pro děti, elektrická rozvodná skříň a natřeny vnitřní dveře. 
Děkujeme všem zastupitelům naší obce za spolupráci a schválení rekonstrukce. Díky 
ní můžeme do naší MŠ přijímat zase až 28 dětí. 
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Co nás čeká v následujících měsících ?  
  2. 10. navštíví MŠ  p. Vojkůvka s hudebním vystoupením, 
17. 10. divadlo Sluníčko, 
  7. 11. divadlo Rolničky, 
  5. 12. nás navštíví Mikuláš s nadílkou  

a koncem měsíce rozsvítíme vánoční strom a společně oslavíme vánoce. 
Kromě cílů, které jsou součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP), se i letos 
budeme věnovat správné výslovnosti dětí a se staršími budeme cvičit správné dýchání 
při hře na flétničku. 

Hana Burišková 

Základní škola  
Žáci naší ZŠ se zúčastnili 30. září zájezdu do Rajhradu na výstavu Památníku 
písemnictví na Moravě s názvem "Od Ferdy po Jonatána" s doprovodným programem 
"Mezi vodníky a indiány". 
ZŠ připravuje na 18.10. pro zájemce zájezd do brněnského divadla Reduta na 
"Brněnské pověsti" – autobus zdarma, vstupné 100,- Kč. 
I v letošním školním roce budou na zdejší škole fungovat zájmové kroužky - keramika, 
sportovní hry, balanční cvičení, aerobik, hra na flétnu, uvažuje se o kroužku anglického 
jazyka (podle zájmu rodičů). Rovněž se zde vyučuje nepovinnému předmětu 
náboženství. 

Karla Pitáková 

A nyní něco ze slovesné tvořivosti našich čtvrťáků, tentokrát na aktuální téma: 
"Jak probíhá výstavba čisti čky v obci?" 
Dobře, ale hodně pomalu. Vykope se díra a tam se dá 
taková věc, aby se nerozbilo potrubí a potom se zpátky 
zakope ta vykopaná díra a hotovo. 
Takoví oranžoví mužíci rozkopali celé Milešovice a ještě 
pořád kopou a nikde se nedá projet a to je to nejhorší ze 
všeho. 
No zatím dobře, ale až budou u nás, tak se to úplně změní. 
Budou nám kopat v průjezdě a na dvoře a to bude moc moc 
moc blbé. Fakt se na to netěším, ale až to bude za náma, 
tak budem zas moc moc rádi. 
V obci probíhá výstavba čističky a vypadá to špatně, 
protože všude je to rozkopané. Já bych chtěla, aby to tu 
bylo jako dřív: nerozkopané, abych mohla chodit po 
chodníku a taky aby tady byl v obci pořádek, aspoň trochu. 
Hrůza a děs, všude je samá díra, nedá se tam jezdit na 
kole, furt vjíždím na drcánky, samé šutry. 
Probíhá to tak, že si chlapi, co to dělají, musí přijít v 6.56. 
Tam se setkají a pracují. Vrtají díry, dávají dál a dál značky. A když já jdu do školy, tak 
je každý den vidím, kromě soboty a neděle, ale když prší, tak nepracují. 
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Spolky a sdružení 

Sbor dobrovolných hasi čů Milešovice 
Country posezení  
Prázdniny končí, teplý večer a pak i noc, je pátek 29.8.2014 a obcí zní od hasičky 
country a voní pečené maso. 
Kapele „Savana“ to ladí a zpívá perfektně. A také se jí dobře hraje, protože sice už měl 
být konec, ale přidává se další série a pak ještě jedna a to už zbylí tanečníci skoro 
nemůžou. Krásný večer.  

Mladí hasi či 
Soustředění na Koberské 
Školní rok jsme  zakončili jako vždy soustředěním na myslivně koberských myslivců. 
Toto soustředění proběhlo 30.6. až 5.7. Akce se zúčastnilo 30 dětí a 8 dospělých. 
V rámci soustředění jsme navštívili profesionální hasiče ve Slavkově, kde nám ukázali 
jejich moderní techniku a vybavení zásahového vozidla. Také jsme navštívili zdejší 
zámek, kde byla výstava výrobků z české stavebnice Merkur a na této výstavě 
si mohly děti postavit i své vlastní exponáty.  
V rámci fyzické a dovedností přípravy jsme uspořádali celodenní výlet k rybníku 
Horáček. Po cestě si děti vyzkoušely azimut, topografii, zdravovědu a mnoho další 
úkonů potřebných pro celoroční činnost mladého hasiče.  
A aby se nám zde děti nenudily, vymysleli jsme pro ně spoustu různých závodů, na 
kterých mohly vybojovat i medaile.  
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Romaně Kratochvílové za vynikající 
stravu a Jarkovi Vilišovi za pomoc při vedení soustředění. Dále patří poděkováni 
členům našeho sboru za technickou pomoc při stavění a bourání tábora. 

Nová sezóna  
Novou sezónu mladí hasiči zahájili 12.9.2014. 
Schůzky mladých hasičů jsou každý čtvrtek od 17:00 a v pátek od 16:00 . 
Co nás čeká? 
⋅ 3. až 5.10.2014 se naši vedoucí zúčastní školení  vedoucí mládeže, které ukončí 

závěrečnou zkouškou. Tak jim držme palce. 
⋅ 11.10.2014 se naši mladí hasiči a dorostenci vydají na okresní závody  v branném 

závodě požární všestrannosti v Kučerově. 
⋅ V zimních měsících proběhne druhé kolo open ligy v uzlování . Soutěžící musí 

perfektně zvládat vázání 4 různých uzlů, mj. důležitých i v hasičské praxi. Jedná se 
o uzly: lodní, tesařský, úvaz na proudnici a plochou spojku (ambulák). 

V případě zájmu o požární sport se můžete přijít na naše schůzky podívat. 
Jana Floriánová  
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Sokol Milešovice 
Anenské hody 
Milešovští stárci a TJ Sokol Milešovice uspořádali tradiční Anenské hody. 
Konaly se v sobotu a neděli 26.-27. července 2014 a stárkům se podařilo zajistit, aby 
právě v tyto dny vyšlo i počasí. 
Letos šlo 9 párů: 

Svatoslava Slabotínská + Pavel Kopecký  
Klára Krejzlová + Stanislav Kopecký 

Kateřina Pěnčíková + Vladimír Hudeček 
Klára Jeřábková + Pavel Hradský  

Kateřina Machová + Jan Gargoš (hlavní stárci) 
Viktorie Laštůvková + Antonín Vahala 

Martina Hroudná + Michal Střítecký 
Kateřina Sekaninová + Jan Florián  

Lucie Hanáková + David Ondra 

Fotbal muži 
„V neděli 10.8.2014 začala nová fotbalová kapitola jedné malé vesničky na Jižní 
Moravě. Po delší době se do Milešovic vrací fotbalové mužstvo mužů a tak se máme 
na co těšit. Vykopat si kvalitnější soutěže musíme pěkně odspodu, přesto nám los 
hned na začátek přiřkl soupeře, který ještě minulý rok hrával o ligu výše a dal se tak 
čekat velmi tuhý boj o první ligové body. Ambice si náš "A"-tým stanovil ty nejvyšší 
možné, tedy okamžitý postup do III.třídy. Výkop stanovený na 16:30 se mírně opozdil 
díky rozhodčímu, který ještě do průběhu celého zápasu měl výrazně promluvit…..“ 
Takto začíná první reportáž ze zápasů fotbalového mužstva uvedená na nových 
stránkách http://www.sokolmilesovice.cz, vedených Pavlem Jiránkem. Jsou zde 
reporty ze zápasů, bohatá fotogalerie a také výsledky zápasů mužů i žáků. 
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Milešovičtí odehráli 6 zápasů, 4 venku a 2 doma, vedou si dobře, jak je vidět v tabulce. 
 
Další zápasy:  
05.10. Ne, 13.15, Němčany - Milešovice 
12.10. Ne, 15.00, Milešovice - Nížkovice 
19.10. Ne, 12.30, Hodějice - Milešovice 
26.10. Ne, 14.30, Milešovice - Heršpice 

Potěšitelný je i divácký zájem o hru našeho týmu. Na první domácí zápas 
s Rašovicemi (2:1) přišlo 80 diváků a na derby se Šaraticemi B (0:0) cca 100 diváků. 

 
Ze zápasu se Šaraticemi 28.9.2014 

Fotbal žáci 
Žáci letos hrají „Okresní přebor mladších žáků“, tedy soupeři jsou věkově 
vyrovnanější. O tým se starají trenéři Jarda Stejskal a Tonda Novák. Začínající 
fotbalisty a fotbalistky – přípravku – pomáhají trénovat Karel Krejzl a Miroslav Horák. 
Tréninky jsou každé úterý a čtvrtek od 17.00 hod, o víkendech pak zápasy. 
Kromě mistrovských zápasů si soutěžní tým zahrál i přátelský zápas s kluky z Blučiny 
a také přípravka si poprvé zahrála se soupeřem v přátelském zápase s Otnicemi. 

  

Další zápasy: 
05.10. Ne, 14.00, Milešovice - Hodějice 
12.10. Ne, 13.00, Kučerov - Milešovice 
18.10. So, 13.00, Velešovice - Milešovice 

26.10. Ne, 12.15, Milešovice – Slavíkovice 

02.11. Ne, 13.30, Milešovice – Kučerov 
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Myslivecké sdružení Hubert 
V měsících září, listopadu a prosinci je podle zákona povolen lov srnčí, jelení a černé 
zvěře. V letošním roce byl zvýšen odlov srnčí zvěře na 70 ks, z toho 26 srnců,  26 srn 
a 18 srnčat. Myslivci MS Hubert mají povolen odlov 2 ks jelení zvěře a vzhledem 
k přemnožení divokých prasat a možnému šíření moru prasat i veškerou zvěř černou. 
Hony na drobnou zvěř: 22.11. 2014 v Milešovicích,  

   6.12. 2014 v Lovčičkách, s možným ukončením v Milešovicích 
 27.12. 2014 v Otnicích. 

Podzimní období myslivci využívají k doplnění dostatečných zásob krmiv pro zimní 
přikrmování zvěře.                Mirek Petlák 

Milešová ček 
Vážení a milí příznivci folklóru,  
s příchodem nového školního roku se o slovo hlásí i Milešováček.  
Všichni Ti, jenž se těší na další společné povídání, zpívání a tancování, mohou přijít za 
námi do sálu OÚ (popř. do školní tělocvičny), a to buď v pond ělí v 17.00 hod  pro 
starší děti (od 4. třídy ZŠ) nebo ve středu v 18.00 hod  pro mladší děti. 

Slunečné babí léto přejí      Jana Jeřábková, Renata Rodrová a Sabina Jelínková. 

Křížem krážem 
Duchovní okénko 
Milí přátelé, je hodně události, skutečností, které nás nenechávají klidnými. V našem 
nejbližším okolí, ale i ve světě… 
A tak se dost těžko někdy člověk těší na nový den, na to, co je před námi. Proto je 
dobře, že nám někteří dovedou dát potěšení, povzbuzení. Jen tak. 
Jedno takové právě nacházím v útlé knížce Květiny pro naši duši. Nese název Kalhoty. 
Účetní Pizzi se vrátil domů spokojený. V elegantní tašce z červeného kartonu se žlutou 
kokardou si nesl svůj poslední nákup: nádherné kalhoty. Běžel do pokoje, aby si je zkusil a 
třeba už si je vzal s rodinou k večeři. Oblékl si je a začal se obdivovat v zrcadle. Ale problém, 
který prodavač v obchodě dovedně zakryl, se projevil teď. Kalhoty byly příliš dlouhé, takže o 
ně účetní zakopával. „Maličkost“, pomyslel si účetní Pizzi. Mám v domácnosti tři šikovné 
ženy, které umějí výběrně šít: manželku, dceru a tchýni. Dám je jedné z nich a ve chvilce mi 
je zkrátí“.  
Pečlivě se změřil a pak sešel dolů s kalhotami v ruce. V kuchyni našel manželku. „Miláčku, 
musíš mi zkrátit tyhle kalhoty přesně o sedm centimetrů…“ Manželka se něj suše podívala. 
„Dneska nemám čas. A vůbec, nejsem tvoje služka!“ Účetní neztratil odvahu. V obýváku před 
televizí seděla tchýně. „Prosím tě, můžeš mi zkrátit tyhle kalhoty přesně o sedm centimetrů?“ 
„Teď určitě ne! Nechci přijít o opakování svého oblíbeného filmu Ztraceni. A pak mám setkání 
„třetího věku““. Účetní se podíval po dceři. Našel ji, jak předstírá, že se učí, a zatím telefonuje 
svému chlapci. I ji požádal. „Ani náhodou!“ odpověděla dcera. „Za tři dny mám hrozně 
důležitou zkoušku!“ 
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Chudák účetní složil kalhoty a nechal je na židli. Další den šel pracovat do banky ve starých 
kalhotách. Manželka si pomyslela: „Chudák, byla jsem na něj zlá,“ a vzala kalhoty a zkrátila 
je. 
O několik hodin později viděla tchýně kalhoty na židli a pomyslela si: „Musím se o to postarat. 
Ještě že mě tu mají…“ A pro jistotu zkrátila kalhoty o dobrých deset centimetrů. 
Po chvíli se domů vrátila dcera, také našla na židli kalhoty a pomyslela si: „Chudák táta, nikdo 
o něj nedbá. Zkrátím mu ty kalhoty. Kolik říkal? Sedm centimetrů, nebo sedmnáct? Tak dáme 
patnáct…“ 
Ustřihla kalhoty a pečlivě je obroubila 
Když si účetní celý spokojený zkusil nové kalhoty, zjistil, že mu nesahají ani ke kolenům. 

Rád přeji nám všem pozornost a lásku. Každý to nějak potřebujeme. I do takového dne 
nebo dnů, kdy možná nevíme, na co se těšit, a nebo jak dál.  

P. Pavel Buchta, farář 

 

 

PodzimPodzimPodzimPodzim    
Autor: Alena Freibergová 

Babí léta poletují, 
slunce zvolna ztrácí dech,  
ptáčata si prozpěvují, 
houfují se na drátech.  
 
Vlaštovičky čiřikají,  
chystají se k odletu 
do míst, která dobře znají, 
kde rovník půlí planetu. 
 
Na stromech už listí zlátne,  
spoustou barev hraje. 
Když zafouká vítr, spadne 
do tichého kraje. 

Hospodáři sejí ozim, 
na loukách žloutne tráva. 
To se hodný strýček Podzim 
hlásí o svá práva.  
 
Povidla už domem voní, 
na polích kopou brambory, 
vesele jim k tomu zvoní 
smích dětí, jdoucích ze školy. 
 
Nesmutněte, milé děti, 
uteče to jako nic! 
Martin na koni už letí 
a Vánoce jsou za měsíc!  

(a kousek ) 
 
 
Poděkování redakce 
Redakce Zpravodaje děkuje všem příznivcům a přispěvovatelům za přízeň, příspěvky 
a užitečné podněty po celou dosavadní dobu vydávání zpravodaje.  
 
Vydavatel: obec Milešovice 
Náklad: 235 ks 
Redakce: S. Postbiegl, M. Postbieglová, A. Freibergová 
Tisk zajišťuje fa Abamo s.r.o., Michal Rodr 
Barevná verze zpravodaje je dostupná na http://www.milesovice.cz/ 
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