
Milešovický zpravodaj č.1/2011

 Hlaváček jarní u Boří, foto S. Postbiegl

Vážení spoluobčané,
tak se s námi zima pomalu loučí, sněhu sice moc nebylo, ale mrazu jsme si užili dost.
Konečně se blíží jaro, pod Bořím brzy rozkvetou hlaváčky a koniklece. Také v obci se
probouzí spousta aktivit, na které se můžeme těšit. Něco z toho, co v poslední době
proběhlo a co se chystá, si můžete přečíst právě v tomto „jarním“ čísle zpravodaje.

Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel
26.03. Dětský maškarní ples MŠ
03.04. Kopaná - první jarní domácí zápas Sokol Milešovice
10.04. Velikonoční jarmark OÚ - kulturní komise
30.04. Rej čarodějnic
22.05. Závody mladých hasičů SDH Milešovice
28.05. 7. Babské hody Milešovické ženy

změna termínů vyhrazena
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi touto cestou Vás informovat o aktuálním dění v naší obci.
Zastupitelstvo obce projednalo na svém řádném zasedání dne 31.1.2011 v sále OÚ
Rozpočet obce Milešovice na rok 2011. Rozpočet byl schválen jako rozpočet
vyrovnaný s příjmy 6 017 400,- Kč a výdaji 6 017 400,- Kč.
Obec plánuje rekonstrukci dosud neopravených chodníků, na které požádala o dotaci
z JMK.
Další žádost o dotaci požádala obec na vybudování dětského hřiště v části „Homola“.
Nedílnou součástí bude žádost o dotaci na vybudování Kanalizace a čističky.
Naší snahou a cílem bude získat další finanční prostředky tak, abychom mohli
zrealizovat další plány, záměry, potřeby a úkoly, které obec má.
Přeji Vám příjemné čtení.

Michal Polanský, starosta obce

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
v letošním roce se Vám dostává do rukou první číslo zpravodaje, kterým se Vám
stejně jako na našich webových stránkách snažíme přiblížit dění v obci. A věřte, že i
tentokrát bylo o čem psát.
Webové stránky obce prochází úpravou. Změny jsou rozplánovány na čtyři roky s tím,
že v letošním roce budou realizovány tyto úpravy:

- zveřejnění hlášení rozhlasu – již realizováno,
- informování o kulturních akcích – již realizováno,
- vyvěšení zpravodaje na stránkách obce – již realizováno,
- prezentace podnikatelů a živnostníků,
- aktualizace telefonního seznamu,
- pravidelné ankety.

Naši podnikatelé mají možnost se prezentovat na webových stránkách obce. V sekci
„služby a firmy“ je připraven formulář, který bude po vyplnění a odevzdání na obecním
úřadě podkladem pro zveřejnění uvedených údajů. Jsem přesvědčen, že řada občanů
ráda využije této služby.
Nemohu opomenout i práci naší kulturní komise, která pro Vás připravuje zajímavé
akce a společně se spolky a sdruženími zlepšuje kulturní a společenský život v naší
obci.

S pozdravem
Ivo Petlák, místostarosta obce
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Zprávy z obce
Zastupitelstvo
Níže uvádíme výběr projednávaných bodů z jednání zastupitelstva obce (ZO)
s případným komentářem. Kompletní zápisy jsou zveřejněny na obecní vývěsce u
obchodu a na webových stránkách obce - viz www.milesovice.cz, záložka „Úřední
deska“.

Zasedání ZO č.1/2011, konané dne 10.01.2011
Ad3) Návrh rozpočtu na rok 2011
Velkou část zasedání se probíraly jednotlivé položky rozpočtu na rok 2011 (příjmy i
výdaje). Základním principem bylo vytvoření vyrovnaného rozpočtu s tím, že do výdajů
byla zahrnuta významná částka, která bude uložena na účtu a bude tak připravena
jako základ na očekávané budování nové kanalizační sítě a čističky odpadních vod v
obci.
Při návrhu výdajů se uvažovalo střídmě, a to zejména z důvodů očekávaných nižších
příjmů obce ze státního rozpočtu a očekávaného zdražení energií a služeb, které obec
bude muset zaplatit.
Ad4) Projednání finančního a kontrolního výboru
Před koncem roku proběhla kontrola hospodaření s majetkem obce a finančními
prostředky obce finančním výborem (předseda Ing. Bohdan Tišer). Kontrola
neshledala zásadní nedostatky.
Obdobně koncem roku proběhla i kontrola plnění usnesení ZO, průběhu investičních
akcí a kvality práce dodavatelských organizací a kontrola plateb místních poplatků
(předseda Ing. Stanislav Postbiegl). Kontrola neshledala žádné závady.
Ad5) Dotační program – Program rozvoje venkova JMK pro rok 2011
ZO projednalo návrh starosty M. Polanského o podání žádosti na získání dotace
z Jihomoravského kraje na opravu chodníků v části obce od prodejny Potravin po RD
p. Hanáka. Dotace by mohla pokrýt cca ½ nákladů. V případě nezískání dotace bude
oprava chodníku hrazena z rozpočtu obce.
Ad6) Dotační program nadace ČEZu
ZO projednalo návrh místostarosty I. Petláka na podání žádosti na získání dotace
z nadace ČEZu na realizaci venkovního dětského hřiště. V případě nezískání dotace
nebude hřiště realizováno.

http://www.milesovice.cz
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Zasedání ZO č.2/2011, konané dne 31.1.2011 v sále obecního úřadu
Ad3) Pan starosta podrobně představil občanům jednotlivé položky rozpočtu obce na
rok 2011. Upozornil, že obec nebude uvolňovat prostředky, pokud nejsou uvedeny
v rozpočtu. Představený rozpočet byl schválen.
Dále byla podrobněji představena činnost kulturní komise, vydávání zpravodaje (bude
vycházet v tříměsíčním intervalu), novinky na webových stránkách obce a projekty
v obci v tomto roce.
Do následné diskuze se zapojili i občané (probíralo se vymalování kapličky, opravy ve
školce, údržba a úklid obce, stav dotace na kanalizaci, připravovaná výstavba nových
RD v obci, atd.…).

Zasedání ZO č.3/2011, konaného dne 21.2. 2011
Ad3) ZO projednalo přidělení výtěžku za provoz výherního hracího přístroje do
TJ Sokol Milešovice pro účely sportovního zařízení žáků.
Ad4) Jednalo se o vybudování sběrného dvora odpadů. Řešil se návrh umístění
kontejnerů pro shromažďování stavební suti z nevelkých stavebních úprav a pro
velkoobjemový odpad. Po diskuzi byl návrh zamítnut, zejména z důvodů relativně
vysokých nákladů při nevelkém efektu.
Ad6e) ZO vzalo na vědomí zprávu policie ČR o bezpečnosti v obci Milešovice za rok
2010. V loňském roce policie zaznamenala v obci 2 krádeže vloupáním a několik
přestupků. Je konstatováno snížení počtu trestných činů proti roku 2009.

Výzvy a sdělení
⋅ Obecní úřad upozorňuje občany, aby septiky a jímky nechávali pravidelně

vyvážet. Vyčerpávání do kanalizace je nepřípustné.
⋅ Policie upozorňuje občany, aby lépe chránili svůj majetek a dávali si pozor na

osoby prokazující se jako pracovníci pojišťoven či bank, aby je nepouštěli do
svého obydlí.

Základní škola a Mateřská škola Milešovice

Co nás čeká
- Od 14.3. do 20.3. budou jarní prázdniny.
- Dne 25.3. proběhne v MŠ představení loutkového divadélka "Rolničky".
- Na duben nebo květen MŠ plánuje návštěvu loutkového divadla Radost.
- Na začátek května se připravuje tradiční vystoupení ke Svátku matek.
- V květnu proběhne zápis do MŠ.
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Co nás trápí? Veš dětská
Výskyt vší dělá v poslední době starost učitelům i mnohým rodičům po celé České
republice a také v Milešovicích.
Ve stručnosti - jak proti nim postupovat, případně se jich zbavit:
1) použít kvalitní odvšivovací prostředek (k dostání v lékárnách),
2) odstranit všechny mrtvé hnidy (stačí jen jedna živá a problém je tu znovu!),
3) pravidelně sledovat účinek (tzn. neustále prohlížet vlasy),
4) vyzkoušet více preparátů (pokud jeden nezabere),
5) dbát na čistotu nejen hlavy, ale i oblečení a ložního prádla.

Družina
V družině je plno práce. V letošním roce děti plní úkoly hry „ŠKOLA KOSMONAUTŮ“.
Dozvídají se o tématech jako je vznik Země, první život,
Sluneční soustava atd. Trénují zručnost, šikovnost, pozornost,
pohotovost, paměť…
K tématu vyráběly např. kašírované planety, domečky z
krabiček, krmítka, větrné mlýny, stonožku. Vše obvykle z lehce
dostupných i odpadových materiálů.
Kromě toho si děti užívají běžných činností, protahují svoje tělo
na zahradě nebo v tělocvičně, hrají si a dovádí.

Kroužek keramiky
V kroužku keramiky pod vedením Dagmar Mynarčíkové děti v vyrábí spoustu pěkných
věcí. Posledními výrobky jsou sněhuláci, mozaikou zdobené květináče, ozdobné
korálky na krk a jiná překvapení.

Poděkování
Mateřská školka a její malí návštěvníci velmi děkují honebnímu společenství za
poskytnutí finančního příspěvku, který bude využit pro sportovní, kulturní a poznávací
činnosti dětí.

Hana Burišková, za MŠ a ZŠ

Zápis do školy a den otevřených dveří ZŠ
10. únor 2011 byl významným dnem pro 10 budoucích prvňáčků, kteří se přišli
představit k zápisu do 1. ročníku ZŠ.
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V tomto dni měli
občané možnost přijít
se podívat na školáky
při příležitosti dne
otevřených dveří.
Jsem velmi rád, že
jsem se mohl také na
chvíli posadit do lavice
a podívat se, jak to
našim dětem jde. I
když dětí bylo ve
třídách málo (protože
mnohé začínala trápit
chřipka), byli plně
zaměstnáni a ukázali,
že toho ve škole
stihnou během jedné
hodiny opravdu hodně.

(Pozn.: nemocných dětí postupně přibývalo, až byla na doporučení hygienika škola i
školka od středy 16.2.2011 do úterý 22.2.2011 uzavřena).

Stanislav Postbiegl

Knihovna
S potěšením můžeme konstatovat, že návštěvníků naší knihovny přibývá.
V současnosti knihovnu navštěvuje 113 čtenářů, z toho 32 dětí do 15 let.
Pravidelní čtenáři vědí, že se počet knih k zapůjčení rozšiřuje nejen o nové knihy
získané do knihovny, ale že jsou k zapůjčení také knihy z tzv. výměnného fondu
Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Tyto knihy jsou „putovní“ a k určitému datu se
vrací zpět do vyškovské knihovny, aby byly vyměněny za nové.
Knihovní fond se také rozšiřuje o dary našich občanů, kterým tímto patří velké
poděkování.
Připomínáme, že knihovna je otevřena každou středu od 14.00 do 18.00 hod.
Čtenářské poplatky nejsou vysoké a činí 20,- Kč/rok pro dospělé, 15,- Kč/rok pro
studenty, 10,- Kč/rok pro děti a občané nad 70 let mohou navštěvovat knihovnu bez
poplatků. Lze také využít internet za 30 Kč/hodinu.

Vladimíra Stejskalová

Kulturní komise
Kultura k obci neodmyslitelně patří. Od dávných dob až po současnost byste těžko
našli obec, kde by žádný sociokulturní potenciál nebyl. ....“Z hrsti potřeb a hladů člověk
vytvořil obec, společnost, řemesla, umění, vědu i náboženství, zkrátka všechno to, co
nazýváme úrovní života. Kultura je všechno, co má znak zdokonalování, jakosti a
řádu.“….. slova Karla Čapka nás provázejí až do současnosti.
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V naší obci kulturní komise funguje od nepaměti, vždy se našli lidé, kteří se kultuře
věnovali, chtěli a přáli si obec obohatit o kulturní život. Stejně tak se vynasnažíme i my,
členové dnešní kulturní komise.
K naší činnosti patří zejména gratulace seniorům, vítání občánků, vedení kulturního
kalendáře a obecních webových stránek, vydávání obecního zpravodaje, vedení
kroniky a v neposlední řadě organizování akcí pořádaných kulturní komisí.
Gratulovat chodíme všem občanům od 70 let  po 5 letech a od 90 let každý rok. Na
malou návštěvu chodí vždy 2 členové kulturní komise, v rodině jubilanta naši návštěvu
vždy domluvíme dopředu. Obecní úřad věnuje pozornost v podobě dárkové krabice a
pamětní list.
Vítání občánků se koná v zasedací místnosti OÚ za přítomnosti starosty obce a dvou
členek kulturní komise, kteří se podílejí na přípravě a průběhu slavnostního dne. Žáci
ZŠ přispějí recitací básniček a hrou na flétničky. Po projevu starosty obce se rodiče
zapíší do pamětní knihy. Jako malou pozornost obdrží každý občánek obce velké
fotoalbum, hračku a pamětní list.
Obecní kroniku nově povede Eva Gargošová, která převezme toto žezlo po Františku
Martináskovi.
Nově zavedený Kulturní kalendář obsahuje termíny akcí v obci jak tradičních, tak i
nových. Hlavním cílem je větší přehlednost, zabránění více akcím v jednom termínu a
maximální informovanost občanů. Kulturní kalendář s nejbližšími termíny akcí najdete
na webových stránkách obce a připomeneme vám jej ve zpravodaji.
Je nám všem jasné, jakou práci dá zorganizovat, naplánovat a vůbec uskutečnit akci
pro větší počet občanů. Zastupitelstvo obce je vděčno všem, kdo něco v obci udělá a
zorganizuje, proto nabízí všem organizátorům pomoc v podobě  větší informovanosti o
jejich akcích v obci. Způsobů, jak informovat občany je více, my nabízíme zápis do
obecního zpravodaje a do kulturního kalendáře na webových stránkách obce. Již
záleží na každé organizaci, jaký způsob si zvolí.
V žádném případě nechceme a nebudeme nikomu zasahovat do jejich organizačních
věcí.

Připravované akce kulturní komise v nejbližší době
Velikonoční jarmark
V neděli 10. dubna od 14.00 hod se v sále OÚ uskuteční Velikonoční jarmark, který
bude spojený s ukázkou výroby a prodejem tradičních velikonočních výrobků.
Jedná se zejména o výrobu a prodej velikonočních kraslic, zdobení velikonočních
perníčků, pletení košíků a ošatek z novinového papíru, háčkování nebo drátkování,
pletení pomlázek, dekorace aj.. zkrátka vše, co je s Velikonocemi spojeno.
Obracíme se proto na všechny občany, kteří by se chtěli do této akce zapojit, zejména
ti, kteří vyrábí různé dekorace a výrobky spojené s Velikonocemi. Obraťte se prosím
na nás, budeme opravdu vděčni za každou pomoc!!

Lenka Černá
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7. Babské hody
Dovolujeme si pozvat občany na 7. Babské hody, které proběhnou v sobotu
28. května. Začátek je ve 14.00 hod, poté následuje průvod stárek.
Ve 20.00 hod bude taneční zábava, na které zahraje kapela Voděnka z Kozlan. Akce
se uskuteční v kulturním areálu za obecním úřadem.
Ženy, které mají zájem se Babských hodů zúčastnit, zatančit si a zazpívat v krojích,
mohou se hlásit u paní Romany Kratochvílové. První schůzka proběhne 19.3.2011
v sále obecního úřadu.

Koordinace a kontakt: Romana Kratochvílová

Mladé dívky už začaly své tanečky na Babské hody nacvičovat. Zkoušky probíhají
vždy ve středu od 17.00 do 18.00 hod. Další případné zájemkyně (dívky 1.-9. třída) se
mohou se hlásit u paní Jany Jeřábkové nebo přijít přímo na zkoušku.

Koordinace a kontakt: Jana Jeřábková

Uskutečněné akce kulturní komise
Vítání občánků
Vítání občánků letos proběhlo v neděli 6. února, kdy jsme mezi nás přivítali 7 nových
občánků Milešovic. Ještě jednou jim do života přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví, lásky, ať se jim v naší obci žije co nejlépe!
Fotky z vítaní jsou dostupné na www stránkách obce.

Babinec
Dne 25.2.2011 proběhla
první schůzka Dámského
klubu Babinec. Po zahájení
schůzky jsme probraly
všechny body programu,
seznámily ženy s kulturním
kalendářem na rok 2011,
probraly návrhy a
prodebatovaly nové akce,
ochutnaly připravené
občerstvení, vyměnily si
recepty... Diskusi jsme vedly
například o spolupráci na
velikonočním jarmarku,

cvičení pro seniory, uspořádání návštěvy divadla, různých zájezdů, apod.
Vše, co bychom chtěly uskutečnit, vždy napíšeme do zpravodaje, vyhlásíme v
rozhlase nebo rozešleme přímo k Vám domů.
Velice děkujeme všem přítomným ženám za výbornou náladu! Už nyní se těšíme na
další setkání, které se uskuteční v červnu.

Lenka Černá
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Spolky a sdružení
Sbor dobrovolných hasičů Milešovice

Zásahy 2010
V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli úspěchy hasičského dorostu a nyní stručně
shrneme konkrétní zásahy našeho sboru dobrovolných hasičů v loňském roce.
⋅ Nížkovice, 23.8.2010, likvidace požáru kůlny.
⋅ Silnice I/54, 22.6.2010,  likvidace požáru nákladního automobilu.
⋅ Silnice Milešovice-Otnice, 12.6.2010, odstranění šesti padlých stromů po vichřici.
⋅ Slavkov u Brna, 25.5.2010, odčerpání vody ze sklepa.
⋅ Milešovice, 22.5.2010 (na Babské hody), čištění obce po povodni. Jednalo se o

odklizení naplaveného bláta, mytí místních komunikací, vyčištění zaplaveného
kanálu vysokotlakem.

⋅ Nížkovice, 24.1.2010, likvidace požáru.
Čerpáno ze stránek http://www.sdh-milesovice.wz.cz/, které připravuje Marek Partika.

Hasičská zabijačka

Foto: J.Daněk

V sobotu 12.2.2011 se po důkladných přípravách v 8.00 ráno otevřela brána do
prostoru za hasičkou zbrojnicí, kde na naše občany čekala hromada dobrot klasické
domácí zabijačky. Kdo přišel, nelitoval. Jitrničky, jelítka, prejt, škvarečky,…. všechno
výborné. Ale tlačenka, tak ta, myslím, byla vynikající.
Jak vidíme, hasiči jsou nejen schopni zachraňovat naše zdraví a majetek, ale zajistí i
naplnění našich žaludků a ledniček výbornými dobrotami.

Stanislav Postbiegl

http://www.sdh-milesovice.wz.cz/
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A co nás čeká? Závody mladých hasičů
Velkou připravovanou akcí jsou závody mladých hasičů v požárním
útoku a štafetě dvojic. Akce proběhne 22.5.2011 od 9.00 hodin na
fotbalovém hřišti Milešovice. Očekává se příjezd cca 250 soutěžících
s doprovodem.
Vážení občané, jste zváni – přijďte naše malé závodníky podpořit!
Držíme palce organizátorům, ať se akce vydaří a pak přejeme našim
mladým hasičům, aby na domácí půdě co nejlépe uspěli.

Sokol Milešovice

Fotbalisti
Kvapem se blíží jarní část soutěže. Žáci pod vedením trenérů Vlastislava Veselého a
Jana „Paddy“ Padrty si dali za cíl vylepšit své dosavadní postavení v tabulce
(6. místo). Ani muži nejsou se svým 9 místem úplně spokojeni. S Vaší podporou,
alespoň na domácích zápasech, to budou mít určitě jednodušší. Občerstvení zajištěno!
A kdy a kde se bude bojovat?
Žáci: E1B - Okresní soutěž žáků skupina B:

Kolo Domácí Hosté Datum/čas den
13 Milešovice Slavkov A 03.04. 13:15 NE
14 Hodějice Milešovice 10.04. 13:30 NE
15 Milešovice Vícemilice 17.04. 13:45 NE
16 Otnice Milešovice 24.04. 15:00 NE
17 Milešovice Křižanovice 01.05. 14:15 NE
18 Šaratice Milešovice 08.05. 12:00 NE
12 Milešovice Křenovice 11.05. 17:00 ST
19 Milešovice Velešovice 15.05. 14:15 NE
20 Bošovice Milešovice 21.05. 15:00 SO
21 Milešovice Lovčičky 29.05. 14:15 NE
22 Letonice Milešovice 05.06. 10:00 NE

Muži: A3B - IV. třída skupina B:
Kolo Domácí Hosté Datum/čas den
15 Milešovice Nížkovice B 03.04. 15:30 NE
16 Křenovice C Milešovice 10.04. 10:00 NE
17 Milešovice Velešovice B 17.04. 16:00 NE
18 Vícemilice B Milešovice 24.04. 16:00 NE
19 Milešovice Křižanovice B 01.05. 16:30 NE
20 Kobeřice B Milešovice 08.05. 10:00 NE
21 Milešovice Bošovice B 15.05. 16:30 NE
22 Heršpice Milešovice 22.05. 16:30 NE
23 Milešovice Rašovice 29.05. 16:30 NE
24 Slavíkovice B Milešovice 05.06. 16:30 NE
25 Milešovice Nesovice B 12.06. 16:30 NE
26 Otnice B Milešovice 18.06. 13:00 SO
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Ostatky
Našim Sokolům se podařilo, zřejmě za pomoci černokněžníků, čarodějnic,
mimozemšťanů a  dalších, vykouzlit na den 12.3.2011 krásné slunné a teplé počasí.
Ráno se před hospodou sešlo na 80 povedených masek, které s doprovodem kapely
Sonet vyrazily na průvod obcí. Tím byly zahájeny tradiční Ostatky.

Další fotky najdete na www.milesovice.cz.

Myslivecké sdružení Hubert
V sobotu 15. ledna tohoto roku se konal tradiční Myslivecký ples v Otnicích.
Vyzdobený sál Dělnického domu, bohatá tombola, speciality ze zvěřiny a příslib dobré
zábavy uvítalo jako každý rok plno příznivců myslivosti. Příjemná zábava s taneční
hudbou byla účastníky kladně hodnocena.
Výtěžek z této akce myslivci využívají k úhradě nájemného za honitbu, kterou jsou
povinni každoročně uhradit Honebnímu společenstvu v Otnicích. Získané prostředky
dále slouží k nákupu krmiva pro zvěř a k budování mysliveckých zařízení, které
myslivci využívají k  uskladnění krmiva i k lovu.
Myslivecké sdružení přispělo na pořádání dětských plesů v jednotlivých obcích
částkou 3 x 500 Kč.
V neděli 16. ledna myslivci předložili spárkaté zvěři krmivo s léčivem Cermix. Tato
akce je koordinována na větších územních celcích tak, aby bylo zajištěno léčení proti
parazitům u co největšího počtu kusů jelení, daňčí, srnčí a černé zvěře v jednom
termínu.
V pátek 11. února se konala valná hromada Honebního společenstva v Otnicích. Valná
hromada zhodnotila hospodaření v minulém roce a rozhodla o využití prostředků
získaných z pronájmu honebních pozemků.
Školám bylo v letošním roce rozděleno podle počtu žáků celkem 20 000,-Kč. Z toho do
Otnic 9 700,-Kč, do Milešovic 5 400,- Kč a do Lovčiček 4 900,-Kč.
Myslivci v zimním období, zejména v období, kdy je silný mráz a souvislá sněhová
pokrývka, zajišťují přikrmování zvěře obilovinami a senem.
Zvěř by v tomto období měla být co nejméně rušena a vysilována.

Miroslav Petlák

http://www.milesovice.cz
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Další aktivity

Něco málo ke cvičení JÓGY
Cvičení jógy začalo v naší obci asi před 10 lety. Pravidelně jej navštěvuje zdravé jádro
v počtu 7- 12 žen. Cvičení probíhá každou středu od 18.00 do 19.30 hodin
v prostorách školní družiny.
Mnozí z Vás si pod pojmem JÓGA představí různé složitosti, ale v podstatě je to
maminka všech cviků. JÓGA je cvičení pro všechny věkové stupně a nevyžaduje
žádné akrobatické schopnosti. Nezabývá se pouze fyzickou složkou, ale působí i na
obnovení duševní harmonie. Jógové cviky a hlavně jógové pozice - ásány, působí
pozitivně nejen na svaly a pohybový aparát, ale také na vnitřní orgány, na žlázy
s vnitřní sekrecí a nervovou soustavu. To vše pomáhá udržet jak tělesnou kondici, tak
duševní rovnováhu a pocit vnitřní harmonie.
Ke cvičení není třeba žádného nářadí, doporučena je pouze příjemná podložka,
pohodlný oděv a k relaxaci i teplá přikrývka. Dokonce dobrou náladu nemusíte brát
s sebou, tu si vytvoříte na místě a ještě si ji odnesete domů.
Lze domluvit i cvičení pro úplné začátečníky nebo cvičení pro dříve narozené, které
zaměříme hlavně na  prokrvení končetin.

Na všechny z vás se těší cvičenky jógy a
Jaroslava Krahulová

Tříkrálová sbírka
V sobotu 8. ledna 2011 se v naší obci konala poprvé Tříkrálová sbírka, kterou již 11 let
pořádá Charita České republiky.
Tři skupinky koledníků se svými vedoucími se po účasti na mši svaté vydali do ulic
obce. S nadšením zpívali u dveřích každého domu známou koledu „My tři králové
jdeme k Vám...“. Odměnou jim bylo vlídné přijetí a finanční příspěvek, který z naší
obce činil celkem Kč 12 027,-.
Tato částka byla zaslána na účet Charity České republiky.
Dary z této sbírky budou použity na:
⋅ pomoc rodinám a osamělým lidem v těžkých životních situacích,
⋅ podporu a pomoc oblastem postiženým živelnými pohromami,
⋅ humanitární pomoc do zahraničí,
⋅ podporu pečovatelské služby v českých vesnicích v rumunském Banátu,
⋅ podporu a pomoc stávajícím projektům, které se ocitnou v tíživé situaci.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem za jejich dar a vlídné přijetí
koledníků.
Děkujeme Vám!
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Díky patří také obětavým koledníkům, kteří věnovali svůj čas ve prospěch pomoci
druhým. Jsou to:

1. skupinka:
Martina Hroudná,
Lucie Hanáková,
Klára Jeřábková a
Magdaléna Hroudná
(vedoucí Michala
Hroudná);

2. skupinka:
Adéla Škodová,
Prokop Škoda,
Martina Hradská,
Leoš Škoda
a Martin Dobrovolný
(vedoucí Lada
Škodová);

3. skupinka:
Ludmila Škodová, Eliška Jeřábková, Aneta Jeřábková a Veronika Stejskalová (vedoucí
Jana Jeřábková).

Jana Jeřábková

Křížem krážem
Z obecní kroniky – zapsáno před 80 léty
V následující ukázce z obecní kroniky se přeneseme do doby před 80 lety. V kopii
zápisů se můžeme např. dočíst o tom, jak probíhalo a dopadlo sčítání lidu koncem
roku 1930 (pokusil jsem se tento text přepsat – viz strana 14), dále jak dopadly volby
do honebního výboru, kam až se prodloužila silnice v horním konci. Zajímavá je
zmínka o návštěvě prezidenta Masaryka ve Slavkově při příležitosti Napoleonské
výstavy nebo problémy, které tehdy lidi trápily jako horké suché léto a vypuknutí
hospodářské krize…

Komu se následující text nepodaří rozluštit, může se podívat přímo do kopie obecní
kroniky v knihovně, kde jsou texty přece jen trochu čitelnější.
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Přepis části textu z kroniky,
…..
2/XII Každých 10 roků provádí se sčítání lidu. Letos sčítání provádělo se dle stavu

ze dne 2/XII a prováděl jej Ferd. Kramář, říd. uč. Při tomto sčítání bylo
napočítáno ve zdejší obci 848 osob, z nich národnosti české 844, německé 4,
nábož. řím.kat 830, čsb. 11 a bez vyznání 2. Domovních čísel obyvatelných
bylo napočítáno 207, neobyvatelných 1 a bytových ?stran? 211.

1931
26.IV. Lhůta starého honebního výboru vypršela a proto po náležitém …..…..atd.
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Listárna
Jedna z prvních reakcí, která se objevila na adrese zpravodaj@milesovice.cz, přišla
z Olomouce. Pan Kavka, zájemce o historii pivovarů, pátral na internetu a narazil mj.
na naše stránky. Kromě toho, že je pochválil, nás požádal o jakékoliv informace
týkající se historie pivovaru, který v obci Milešovice kdysi stával: “ ……také se zajímám
historií a dokumentováním bývalých pivovarů. V historii Vaší obce se daný pivovar
zmiňuje. Já vím, že ukončil svou činnost někdy kolem roku 1670! Prostě mě osobně to
nedá a chci se zeptat, nevíte náhodou kde tento pivovar stával a jak dopadl?
Dokumentuji i místa kde kdysi stál, nebo jak je přestavěn apod.. Moc Vám děkuji za
jakékoliv informace k pivovaru.“
Něco by se možná dalo najít v obecní kronice, ale mnohé zajímavosti můžete znát
právě Vy, naši občané. Víte-li tedy něco o tom, jak a kde se v Milešovicích kdysi vařilo
pivo, prosím, napište nám. Potěšíte nejen pana Kavku, ale určitě obohatíte i mnohé
z nás, kteří se rádi dozvíme něco nového z minulosti naší obce.

Těšíme se na Vaše dopisy, náměty a připomínky.

Závěrem Vám přejeme klidný čas předvelikonoční a pěkné Velikonoce.

Fotka je z loňského klepání,
což je tradiční zvyk, který se
v Milešovicích jako v jedné
z mála obcí stále dodržuje.
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