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Dědinka to malinkatá, údolíčko překrásné, 
S kapličkou Svaté Anny, pamatuje nesčetné 
Stráně plné meruněk, vinic a políček, 
To práce veliká milešovských lidiček. 
Domečky jak malované, jeden vedle druhého, 
Do uliček poskládané, konce horního a spodního. 
Uprostřed malebná škola, jak obrázek, 
Všichni my rodáci, známe ji přec! 
Nad ní školka vyrostla nám, pro ty naše nejmenší, 
Obchůdek a pohostinství, hned je náves krásnější! 

Důležité informace, sdělení a údaje, 
Poskytnou nám pracovníci na obecním úřadě. 
Vzadu krásné místečko, s podiem a parketem, 
Místo k tanci, zábavě, líbí se nám všem! 
Máme hody, ostatky, dodržujem tradice, 
Které nám tu zanechali, naši drazí rodiče. 
Dědinka se rozrůstá nám, domečky se staví, 
Máme pilno, snažíme se, hlavně naši mladí! 
To je naše rodná víska, stromů, luk a květin ráj, 
To jsou naše Milešovice, to náš rodný kraj! 

Lenka Černá 
(k příležitosti 1. setkání rodáků a přátel obce Milešovice) 

Kalendář nejbližších akcí 
Datum Akce Pořadatel 

27.-29.7. Anenské hody Sokol 

31.8. Country posezení se Savanou SDH 

3.9. Slavnostní zahájení školního roku Obec, ZŠ, MŠ  
změna termínů vyhrazena 
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Zprávy z obce 

Zasedání zastupitelstva 
Výběr bodů, kompletní zápisy viz obecní vývěska a www.milesovice.cz. 

Zasedání ZO č.5/2012, konané dne 2.4.2012 
Ad 6) Projednávala se a schválila cena a uvolnění financí na opravu hasičské techniky 
(čerpadla). Celková cena opravy činí 125 610,- Kč. SDH má tak po opravě nyní 
k dispozici dvě plně funkční čerpadla pro zásahy i požární sport. 

Ad 7) ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku na obnovu zlatého písma a  
podstavce pomníku u školy za částku do 8 000,- Kč. 

Ad 9) V diskuzi R. Gamba otevřel problematiku parkování zejména v Chaloupkách a 
na horním konci obce, což má za následek omezení průjezdnosti obce. Parkující tak 
jednají v rozporu se zákonem č.361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) a bylo 
dohodnuto, že na toto budou upozorněni. 

Zasedání ZO č.6/2012, konané dne 23.4.2012 v zasedací místnosti 
Zasedání se kromě všech zastupitelů účastnilo i 7 občanů. 

Ad 4) Setkání Rodáků – přítomní občané byli informováni o stavu příprav zabezpečení 
akce a přípravy brožury o Milešovicích, která bude k příležitosti setkání vydána. 

Ad 5 a 6) Z důvodů změny legislativy se mění způsob inkasování zisků z výherních 
hracích přístrojů (VHP). Ruší se vyhláška obce č. 1/2009 a odvody z provozu VHP do 
rozpočtu obce budou přímo z Ministerstva financí. 

Ad 7) Schvaloval se rozpočtový výhled na následující léta 2013-15. Mj. v roce 2015 
dojde k ukončení splácení úvěru obce za obchod a knihovnu. 

Ad 9) V diskuzi p. starosta mj. informoval o 
- plánované výměně veřejného osvětlení, proto byly do obce zapůjčeny na zkoušku 
nová světla od různých dodavatelů (umístěna na sloupy před OÚ),  
- možné rekonstrukci domu č.p 191 na dům s pečovatelskou službou. 

Zasedání ZO č.7/2012, konané dne 14.5.2012 
Ad 3) ZO schválilo výsledek výběrového řízení na vybudování bezdrátového rozhlasu  
Vyhrála firma Bártek rozhlasy, s.r.o. s nabídkou ve výši 214 056 Kč. 

Ad 4) ZO projednalo informace ohledně setkání rodáků 2012 (zejména závěry 
z „velké“ přípravné schůze z 8.5.2012). 

Ad 5) ZO projednalo a schválilo „Návrh závěrečného účtu obce Milešovice za rok 
2011“  a souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením obce. 

Ad 6) Byl projednán návrh velitele zásahové jednotky, Miloslava Kachlíře ml., ohledně 
nového složení zásahové jednotky SDH. 
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Ad 7) Z různého ZO bere na vědomí Výběrové řízení na výběr nové administrativní 
pracovnice na OÚ Milešovice. Výběrová komise vybrala paní Lenku Elznerovou. 

Zasedání ZO č.8/2012, konané dne 11.6.2012 
Ad 4a7) ZO schválilo rozpočtové opatření týkající se převodu prostředků z Ministerstva 
školství na interaktivní tabuli (169 384,40 Kč). Jedná se o tabuli, která byla instalována 
v druhé třídě naší školy (první tabule byla instalována loni – viz zpravodaj č. 2/2011). 
K přiznání dotace došlo díky splnění podmínek, tedy i díky intenzivní práci pí. ředitelky 
a učitelek naší ZŠ. 

Ad 8) ZO projednalo a schválilo dar ve výši 10 000,- Kč na pořízení zvonů pro 
Římskokatolickou farnost v Otnicích. 

Ad 13) ZO bere na vědomí odstoupení Ivo Petláka z funkce místostarosty obce. 
Ad 14) ZO zvolilo nového místostarostu – Ing. Bohdana Tišera. 
Ad 15) ZO schválilo předsedu finančního výboru I. Petláka místo Ing. B. Tišera. 

Váženi občané, 

chtěl bych Vás informovat o důvodech mého odstoupení z pozice místostarosty. 
Hlavním důvodem byla v některých dnech obtížně zajistitelná nutnost mé přítomnosti 
na obecním úřadě. Z tohoto důvodu jsme zvolili efektivnější variantu. Místostarostou 
byl zvolen pan Ing. Bohdan Tišer, který je v obci v průběhu dne častěji. Věřím, že tato 
změna bude k prospěchu obce a našim občanům. Dále jsem vám k dispozici jako 
zastupitel.                    Ivo Petlák 

Sdělení obecního úřadu 
⋅ Pracovní doba na OÚ Milešovice bude po dobu prázdnin do 14.30. 
⋅ Novou pracovnicí OÚ místo I. Polanské bude od 1.7.2012 Lenka Elznerová. 
⋅ Žádáme občany, aby parkovali svá vozidla s ohledem na zajištění průjezdnosti 

komunikací pro vozidla složek záchranného systému. 
⋅ Nejbližší termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce 

03.09.2012 kancelář starosty 18.00 
01.10.2012 zasedací místnost OÚ od 18.30 
05.11.2012 kancelář starosty 18.00 
17.12.2012 zasedací místnost OÚ od 18.30 

Knihovna 
Po dobu letních prázdnin bude provoz omezen, sledujte prosím sdělení, které bude na 
knihovně vyvěšeno. Velké poděkování patří všem těm, kteří např. při domácím úklidu 
si dají práci, než aby nepotřebné pěkné knihy vyhodili, tak je věnují naší knihovně. 
Knihovna získala darem knihu „Dějiny hudby“ našeho rodáka Miloše Navrátila. Kniha 
je doplněna autorovým věnováním občanům Milešovice. 
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Kulturní komise 

Velikonoční jarmark 25.3.2012 
Dne 25.3. uspořádala kulturní komise ve spolupráci se ZŠ a MŠ výstavní a prodejní 
Velikonoční jarmark, kde opět nechyběly velikonoční dekorace, kraslice, pomlázky a 
ošatky. Děti i rodiče si mohli vyrobit vlastní ozdoby, ochutnat recepty a nebo si něco 
pěkného koupit na velikonoční stůl. Krásných ručních výrobků a dekorací zejména z 
přírodnin bylo dostatek. Děvčata z Patchworku předvedla své umění, jak vyrobit 
dekorace, peněženky i dámské kabelky ze zbytků látek, děti ze ZŠ a MŠ si udělaly 
svoji výstavku velikonočních výrobků.  

Na tento den připadla 
Smrtná neděle, a tak si děti 
z Milešováčku připomněly 
starý zvyk vynášení Moreny. 
Děti vhodily Morenu 
(smrtku) do potoka, zahnaly 
zimu a do sálu nám přinesly 
jaro v podobě „létéčka“ 
(vrbová větev ověšená 
velikonočními vajíčky). 
Všem se nám to líbilo, děti 
dostaly za odměnu 
perníková vajíčka a přípravy 
na Velikonoce mohly začít.  

Lenka Černá 

Pálení čarodějnic 31.4.2012 
Copak se to ozývá za kvílení 
a hvízdání? To se už slétají 
čarodějnice na svůj 
čarodějný rej. A v 
Milešovicích tomu 30. dubna 
nebylo jinak.  V podvečer 
obcí prošly masky 
čarodějnic. Za stálého 
kvílení a rejdění sebou nesly 
tu nejukrutnější z nich, aby ji 
pak v nastalé noční hodině 
upálily na hranici. Předtím 

však zatancovaly čarodějný tanec, zúčastnily se čarodějných soutěží a zatancovaly a 
zazpívaly u ohně.  
O program se postarala děvčata z kulturní komise, ZŠ a MŠ a maminky. Akce se 
vydařila a nikomu se nechtělo v nočních hodinách od písní při kytaře ani domů... 

Lenka Černá 
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Pohádkové odpoledne 30.6.2012 
Děvčata z kulturní komise, ve spolupráci s ZŠ a Sokolem, připravila pro naše nejmenší 
rozloučení se školním rokem a přivítání prázdnin. Bylo horké sobotní odpoledne a 
skupinky dětí vyrážely na fáborkami označenou trať kolem Milešovic. Cestou potkávaly 
pohádkové bytosti, které po nich požadovaly plnění různých úkolů. 
V cíli je pak čekala jízda zručnosti a děti si pak mohly nechat seřídit kolo. A u 
zlatokopů si zkusily vlastníma rukama vyrýžovat z hromádky písku skutečné zlato. 
Některým dospělákům to nedalo a přišli si také nějaké to zlato vyrýžovat. 
Na závěr se děti i někteří dospělí s radostí osvěžili při „balonkovém souboji“. Po celé  
odpoledne bylo k dispozici občerstvení, které zajistili Sokoli. 

 

Základní škola a Mateřská škola Milešovice 

Mateřská škola 
Dne 16.5. připravila MŠ a ZŠ v sále OÚ vystoupení  ke Dni matek . Děti zazpívaly, 
zarecitovaly a také zahrály na flétničky. Malí chlapci se předvedli jako kuchaříci, 
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děvčátka jako vzorné maminky. 
Dne 17.5. proběhl zápis 
do MŠ  pro školní rok 
2012/2013. O umístění v 
naší MŠ požádalo 9 
zákonných zástupců dětí 
a jsme velmi rádi, že 
jsme mohli všem 
žádostem vyhovět.  
Pro příští školní rok 
máme přijato v mateřské 
školce zatím 24 dětí. 

23.5. se konal sběr starého papíru . Sesbíráno bylo 4,3 t papíru, ZŠ a MŠ tak získala 
pro děti 6 480,- Kč. Děkujeme za pomoc panu Jeřábkovi a paní P. Novákové. 
2.6. při příležitosti setkání rodáků uspořádala školka výstavu starých hra ček. 

Učitelky MŠ děkují všem za zapůjčení hraček, zejména p. Postbieglové, která zapůjčila 
hračky i v Muzeu města Brna, dále p. Krahulové, Krejčové, Jaklové, Žákové, Škodové, 
Matouškové, Tišerové a Mynarčíkové. Starší rodáci zavzpomínali na svá dětská léta a 
děti poznaly hry a hračky svých rodičů, prarodičů i starších generací. 

12.6. navštívila MŠ s rodiči ZOO 
Olomouc . I když předpověď počasí v tyto 
dny hlásila spíše deště, tak nám počasí 
přálo a začalo pršet až asi hodinu před 
odjezdem domů. Zvířátka si děti druhý den 
ve školce nakreslily. 

28.6. proběhlo rozlou čení s dětmi , které 
se do školky po prázdninách už nevrátí - 
budou z nich prvňáčci: Ester Daňková, 
Martin Freiberg, Rostyslav Fulytka, Vojtěch 

Gamba, Veronika Hroudná, Aneta Jeřábková, Nikola Kachlířová, Jaromír Mynarčík, Iva 
Nestrojilová, Ondřej Postbiegl, Michal Rodr, Vilém Svoboda, Patrik Žák. 

Všem dětem přejeme krásné a pohodové prázdniny !!!   Hana Burišková 
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Malé ohlédnutí a velké poděkování 
… Se školkou se loučíme, co nás čeká nevíme.  
Ale my se nebojíme, do lavic se posadíme … 

Tak zpívaly děti na svém posledním vystoupení ve školce. Rozloučení to bylo milé, 
děti ukázaly, že se školy nebojí a my maminky jsme si s úsměvem povzdechly nad tím, 
jak to vše rychle uteklo. Najednou zavíráme skříňky s obrázky naposledy a dál už do 
kopce šlapat nebudeme. 
Zastavení ve školce byla vždy příjemná, jako by se tu čas zpomalil u dětských hraček 
a obrázků. Není divu, že se dětem někdy ani nechtělo domů. Jsou tu šikovné paní 
kuchařky, obětavá paní školnice a především vlídné a trpělivé paní učitelky, které 
pomáhají dětem při prvních krůčcích ve společnosti.  
My maminky předškoláků jsme rády, že naše děti chodily do školky právě sem a že 
nám všem zůstávají krásné vzpomínky. Zaměstnancům školky děkujeme za obětavost 
a přejeme mnoho dalších spokojených kluků a holčiček. 

Monika Postbieglová 

(za maminky předškoláků) 

Základní škola 
Dnešní škola není jen učení, ale spousta dalších aktivit, které pro naše děti a s našimi 
dětmi paní učitelky připravují. Děti chodily plavat do bazénu ve Vyškově a shlédly např. 
divadelní představení ve Slavkově, o kterém pak psaly slohová cvičení. 

Z návštěvy školního představení ve Slavkově - JAMBA-LAM-BA 
V pátek 25.5. jsme jeli do divadla: JAMA-LAM-BA se to divadlo jmenovalo. Hráli ho žáci 
základní školy ve Slavkově u Brna. Zlá čarodějnice zaklela kámen vody, slunce, pralesa a 
vzduchu, uložila je do sopky JAMA-LAM-BA. Na druhé straně se ztratil stýček Leopold a jeho 
neteř a synovec. Potkaly lva Lyona s tlupou lvů - chtěli je sežrat, ale lidi jim dali šunku v 
konzervě. Lyonek mlaskal, olizoval se a lidí se zeptal: "Co tu chcete?" "Zabloudili jsme." 
Lyonek dovedl děti do vesnice. Děti z vesnice pomohly lidem získat drahé kameny a dětem 
najít svoje rodiče. Mně se to moc líbilo. 

Jakub Gargoš, 3. ročník 

Na divadlo se byly děti nejen podívat, 
ale ve školní družině nacvičily 
pohádku Princezna na hrášku, kterou 
předvedly na vystoupení ke Dni 
matek. 
Konec školního roku pak už bylo 
učení poněkud méně, děti si užily 
školní výlet do Moravského krasu 
(Křtiny, jeskyně Výpustek, větrný 
mlýn v Rudici), pěší výlet do Bošovic 
na papouščí farmu a také sportování. 
Ale hlavně se těší se na prázdniny. 

Z vystoupení ke Dni matek 
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Moje nejlepší prázdniny 
Dobrý den, jmenuju se Jakub Gargoš a dnes vám budu vyprávět, jak bych si představoval 
nejlepší prázdniny v životě. Byl by 30. červen, venku 30 stupňů Celsia a naše rodina by 
nevěděla, co má dělat. A já bych navrhl jet na ryby. Taťka by na dnešek objednal místo a jeli 
by jsme na měsíc a půl na ryby. Pořád by nám braly ryby - ne jako minulý rok, že nám ty 
maličké rybičky snědly návnadu, nebo jak nám kačeny jedly žížaly. Chtěl bych chytat sumce, 
ale já sumce sám nevytáhnu. Když jsme byli naposled na rybách, tak jsem viděl jednoho 
pána, co právě ty těžké sumce chytal. Divil jsem se, že to ten pán vytáhl, protože takový 
sumec sní i kačenu. Když se mnou a s taťkem byl můj kamarád Adam Kratochvíl, tak jsme 
spolu lovili takové malinkaté rybičky. Takhle bych si já představoval mé nejlepší prázdniny. A 
jak vy by jste si představovali svoje nejlepší prázdniny? 

Jakub Gargoš, 3. ročník 

Po prázdninách pak dnešním čtvrťákům začne dojíždění do vzdálenější Otnic či jiné 
školy. Letos se loučíme s těmito žáky: Marcela Bučková, Tereza Bukalová, Jiří 
Chudáček, Miloš Kachlíř, Eva Kocourková, Jakub Kunderka, Jakub Maňas, Leoš 
Škoda, Jakub Viliš.  
Přejeme jim, ať se jim v Otnicích líbí a ať mají hezké známky i v dalším školním roce 
2012/2013. 

Karla Pitáková  
Moje 4 roky ve škole Milešovicích a co mě čeká v Otnicích 
V první třídě mě učila paní učitelka Katka Šťastná. Byla hodná. Seděl jsem v lavici s Evou 
Kocourkovou. Bavila mě matematika a čtení+psaní. Chodil jsem do školní družiny, kterou 
vedla Lenka Černá. Líbilo se mi tam. Začal jsem chodit do náboženství a flétny. Ve druhé 
třídě mě učila ředitelka Lenka Fillová. Seděl jsem v lavici s Milošem. Začali jsme se učit 
geometrii. Dostal jsem svou první poznámku a kulu, nevěděl jsem, jak ošetřit zraněnou nohu. 
Na školní výlet jsme jeli do ZOO Lešná. Když jsme měli atletický den, skončil jsme třetí v 
hodu a druhý ve skoku do dálky. Ve třetí třídě nám přibyla ajina*, kterou nás učila Karla 
Pitáková. A moc se mi libí počítačová učebna, kam chodíme někdy hrát hry na počítači. Na 
konci mé třetí třídy dali první třídě interaktivní tabuli. S Míšou a s paní ředitelkou jsme jeli hrát 
kapitánskou ve Ždánicích. Měl jsem moje první přijímání. Ve čtvrté třídě jsme se učili vzory a 
shodu. A přibyly dva předměty - přírodověda a vlastivěda, která mě baví a ubíhá nám čas. A 
teď píšu to, co vy čtete. V Otnicích mě čeká učitelka Třetinová a velká škola. 

Jiří Chudáček, 4. ročník 

Spolky a sdružení 

Sbor dobrovolných 
hasičů Milešovice 
Spousta práce se udělala 
v rámci přípravy na setkání 
rodák ů. Z různých období 
historie sboru byly shromážděny 
desítky fotek, které byly na 
hasičce pro zájemce vystaveny. 
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Přitom právě o letošním jaře mnoho klidu nebylo. Milešovická jednotka měla několik 
výjezd ů k požárům luk, zasahovalo se i v Milešovicích, když hořela na ploše několika 
tisícovek metrů čtverečních stará, neposečená tráva. 
Náročná byla i příprava sout ěže mladých hasi čů „O pohár starosty obce“ , která 
proběhla 23.6. v Milešovicích. Akce se zúčastnilo 31 družstev z blízkých obcí. Počasí 
vyšlo a hasiči z Milešovic se opět ukázali jako velmi dobří organizátoři. 
Povedenou akcí bylo také Country posezení  (a zatančení si) s kapelou Savana, které 
proběhlo 29.6. za hasičkou. 

Mladí hasiči - soutěže 
Mladým hasičům začala letošní náročná 
jarní sezona v Pístovicích 14.4.2012, a to 
branným závodem. Z Milešovic vyrazilo 46 
účastníků, z toho 36 dětí. Konkurence byla 
veliká, protože do Pístovic přijelo celkem cca 
600-650 lidí. I přes nepříznivou předpověď 
počasí nakonec nepršelo a závody se 
vydařily. 
A pak už se začalo jezdit téměř každý 
víkend. Je to časově i fyzicky náročné, ale úspěchy se dostavily. A když se zrovna 
nikde nesoutěžilo, mladí hasiči využili volna na nacvičování ukázek na setkání rodáků. 
 

Umístění našich družstev 
Termín  SDH Název soutěže 

přípravka mladí starší 
14.04 Pístovice Závod požárnické všestrannosti  5. 6., 8. a 17. 10, a 19. 
05.05.,  Kroužek Memoriál Antonína Bartáka XVIII.ročník 5. 4., 11. a 19 5. 
19.05.,  Hostěrádky - Rešov O pohár starosty sboru SDH 2. 9. a 10. 10. 
20.05. Pustiměř Požární útok - 12. 3. 
26.05.,  Luleč Memoriál Oldřicha Nedomy 3. 2., 12. a 20. 6. 
09.06.  Hlubočany Putovní socha sv. Floriána 4. 2., 11., 15., 8. 
10.06. Dražovice O pohár starosty obce 2. 6., 8. 2., 9. 
23.06.,  Milešovice O pohár starosty obce 3. 4., 6., a 7. 5. 
 24.06. Topolany O putovní pohár starostky OSH Vyškov 6. 5., 11.,  9. 

 

Milešovice mají svého zástupce i v kategorii 
dorost. Je jím Jan Florián, který se požárnímu 
sportu dále úspěšně věnuje: 
29.4. O Slatinský plamínek v Němyčevsi, běh na 100 m překážek, 
6 místo. 

6.5.  O putovní pohár akční skupiny Království - Jestřebí hory, 
běh na 100 m překážek, 8 místo 

26.5.  Přísnotice, Okresní kolo v dorostu, postup v kat. jednotlivci 
100 m překážek a 100 m dvojboji do krajského kola,  

9.6.  Hustopeče - krajské kolo – Honza se jako reprezentant naší 
obce umístil na skvělém 9. místě s 4.tým nejlepším časem. 
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Děti ukončí sezónu na již 6. soust ředění na Koberské myslivně (od 2.7 do 7.7. 2012). 
Doufáme, že se našim spoluobčanům naše celoroční práce líbí a budou i nadále 
podporovat své ratolesti v tomto kroužku. 

dle podkladů od Jany Florianové 

Sokol Milešovice 
Jaro proběhlo ve znamení úklidu a příprav na setkání rodáků. Koncem března Sokoli 
zorganizovali tradiční sběr šrotu. V objektu šaten u hřiště v několika brigádnických 
dnech provedli rekonstrukci a dostavbu sociální zařízení, byly zde provedeny nové  
obklady. A samozřejmě zajišťují pravidelnou údržbu hřiště a areálu. 

Fotbal – žáci 
Jak se dalo tušit, po 
loňském odchodu starších 
a zkušených kluků se 
našim žákům nevedlo tak 
jako dřív. Nakonec skončili 
na 9. místě se sedmi body 
a se skórem 29:104. 
Příslibem do příští sezóny 
je rozšiřující se kádr kluků, 
kteří chtějí trénovat a fotbal 
hrát. Koncem sezóny přišel 
k mužstvu a začal se o 
kluky starat i Roman Kraut, 
který přináší do přípravy 
velkou zkušenost.  

No a naši malí si začínají čím dál více věřit i proti starším soupeřům. Na zápase proti 
Šaraticím se tak poprvé ze 
hry trefili třeťáci Adam Ried 
a Martin Postbiegl. Paráda, 
přejme si, ať gólů přibývá. 
To samozřejmě bez tréninku 
fyzičky a techniky nepůjde. 
Příprava na podzimní 
sezonu začne v srpnu. 
Ze žákovského týmu díky  
věku odchází Roman 
Šarmír, Michal Padrta a 
Kristian Konečný z Lovčiček. 

Sokoli jim na posezení po ukončení sezóny podělkovali a rozloučili se dárkem – 
pěknou knihou o fotbale. 

Standa Postbiegl 

 
Žákovský tým s trenéry V. Veselým a R. Krautem před zápasem v Šaraticích  
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Myslivecké sdružení Hubert 
Na poslední členské schůzi myslivci zvolili bez větších změn výbor mysliveckého 
sdružení. Milešovice i nadále ve výboru zastupují pan Vojtěch Laštůvka a Jan Gargoš.  
Členové mysliveckého sdružení schválili přípěvek ve výši 1 000 Kč na pořízení nového 
zvonu v Otnicích. Po zimním období myslivci vyčistili a vydezinfikovali zásypy a 
krmelce. 
16. května začal podle zákona odlov srnců. Lov srnčí zvěře v okolí obce myslivcům 
ztěžuje vysoká návštěvnost v honitbě, kdy občané vykonávají různé činnosti do 
pozdních večerních hodin i brzy zrána. 
Tento měsíc v Milešovicích dokončujeme sklad krmiva pro zvěř. Bývalá vodárna slouží 
k uskladnění méně kvalitního obilí s plevami a vybudovaný přístřešek využijeme k 
uskladnění sena. 
Cvičné zkoušky psů se v tomto roce uskuteční 4. srpna u rybníka na konci Otnic. 
Tomáš Kunderka úspěšně složil zkoušky z myslivosti. Blahopřejeme. 

Mirek Petlák 

Křížem krážem – to ostatní 
 

Starosta obce děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě 1. setkání 
rodáků a přátel obce Milešovice 

 

Setkání rodáků a přátel obce Milešovice 
V sobotu 2.6.2012 se uskutečnilo první setkání rodáků a přátel obce Milešovice. Už od 
rána se do obce sjížděli rodáci a hosté. Dopoledne obcí prošel slavnostní průvod a 
pan starosta položil věnec u pomníku padlým občanům Milešovic v 1. světové válce. 
Na volném prostranství za sálem pak byla mše svatá, kterou sloužil milešovický rodák 
Jaromír Gargoš spolu s otnickým farářem Pavlem Buchtou. Slavnostní zahájení 
proběhlo ve vyzdobeném sále, kde se po vystoupení dětí ze školy i školky představili 
významní hosté – pan senátor Stanislav Juránek a starostové blízkých obcí (Lovčičky, 
Otnice, Šaratice, Heršpice, Hostěrádky-Rešov). Rodákům, kteří se tohoto setkání již 
nedožili, byla věnována minuta ticha. 
V sále obecního úřadu byla připravena zajímavá výstava fotografií, k nahlédnutí byly 
kroniky obce i jednotlivých spolků. Po celý den byly otevřeny prostory mateřské školy i 
základní školy s výstavou třídních fotografií, nad kterými se pamětníci zavzpomínali na 
svá školní léta. V hasičské zbrojnici byla vystavena hasičská technika, spousta 
fotografií od historie po současnost, poháry z hasičských soutěží a další. Velký zájem 
byl také o výstavku drobného zvířectva, kterou připravil místní svaz chovatelů.  
Odpoledne bylo zpestřeno vystoupením mladých hasičů, kteří předvedli ukázky 
požárního útoku a štafety dvojic. Děti z folklórního kroužku Milešováček předvedly svá 
taneční vystoupení a pak zahrála cimbálová muzika Langášek.  
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Bohatý den zakončila večerní zábava s kapelou Relax. 
Na akci bylo pozváno cca 250 rodáků, z nich přijelo přibližně 120. Kromě nich se 
samozřejmě přišli pobavit i místní občané a další hosté. 
Počasí bylo dobré, deštivé mraky z předchozího dne se rozplynuly již ráno a celý den 
pak bylo příjemně. A nálada byla právě taková, jak se na setkání rodáků patří – radost 
se shledání mnohdy po dlouhých letech, tázavé pohledy „jsi to ty?“, vzpomínky, 
povídání, zpívání a zastavení nad starými fotografiemi, kterým čas nevadí. 
Poděkování patří všem, kteří vážili cestu a tento den věnovali právě Milešovicím. 

Monika Postbieglová 

Jak to vše začalo - pár slov k přípravám  
Na přípravách jsme začali pracovat již od října 2011, kdy jsme na zastupitelstvu 
odsouhlasili, že akci uskutečníme. Zvolili jsme mezi sebou skupinu lidí, kteří se 
pravidelně scházeli a začali dávat dohromady jakousi „vizi“, jak by asi den D měl 
vypadat. Skupina se vždy o nějakého člena rozrostla, párkrát jsme svolali ke schůzce i 
ostatní vedoucí spolků a organizací, abychom s nimi projednali vše potřebné.  
Na přípravě rodáků se podíleli zejména: Michal Polanský, Lenka Černá, Jarka 
Krahulová, Eva Gargošová, Bohdan Tišer, Standa Postbiegl, Ivo Petlák, Jana 
Jeřábková, Petr Jeřábek, Renata Rodrová, Michal Rodr, Jirka Daněk, Hana Burišková,  
Lenka Fillová, Roman Kraut, David Novák, Jaroslav Stejskal, Mirek Petlák, Ludmila 
Skulínková, Jaromír Skulínek, Alena Freibergová a další členové organizací a spolků. 
Při našich setkáních jsme postupně všechno pilovali a dotahovali do zdárného konce. 
Probírali jsme např. přípravu brožury „Milešovice“, kterou si vzal na starost Stanislav 
Postbiegl ve spolupráci s panem Karlem Mlatečkem ze státního okresního archívu 
Vyškov a do které přispěla texty řada přispěvovatelů z Milešovic. Dále bylo potřeba dát 
dohromady adresy rodáků a obeslat je s pozvánkami. Od občanů jsme průběžně 
shromažďovali fotografie Milešovic z historie i ze současnosti, abychom měli dost 
materiálu na výstavu do sálu obecního úřadu, do školy a školky. Bylo třeba objednat 
víno, domluvit pečení koláčů, přípravu obědů, zajistit u SDH a TJ Sokol občerstvení na 
celý den až do pozdních večerních hodin.  

Stále ale nebylo jasné, kolik že těch rodáků a hostů vůbec přijede. Za důležité jsme 
také považovali postavit na přehledném místě Infostánek, kde se lidé zapisovali do 
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prezenční knihy, dostali lístek na oběd a informace o programu, kde bylo možno 
zakoupit brožuru o Milešovicích a různé dárkové předměty.  
Na programu samotného dne se podílelo mnoho lidí, dětí, dobrovolníků, organizací, 
zkrátka všech, kteří chtěli nějakým způsobem pomoci. Všem jim za jejich ochotu a píli 
velice děkujeme. 

Lenka Černá 

A jak si setkání rodáků užily děti - ukázka ze slohových cvičení 
1. setkání rodáků 
Ráno jsem se vzbudil v 6.30 hod., v 
8.00 hod. jsme měli sraz za hospodou. 
Šel jsem za "Sokoly", převlíkli jsme se 
do dresů a napili jsme se kofoly. Měli 
jsme chvíli čas, takže jsme se šli 
podívat na výstavu králíků a pak jsme 
šli pro Maňasa. Dali jsme si ještě jednu 
kofolu a pak už jsme šli od křížku. Byl 
tam i hejtman (všiml jsem si, že má 
rozřízlou botu, protože má něco s 
nohou). Došli jsme až ke kapličce a 
pak jsme obešli kruhový objezd a šli 
jsme nazpátek. Převlékli jsme se z 
dresů a šli se podívat do školy, pak do družiny na výstavu starých hraček. Šli jsme i za 
Klimair a tam jsme mohli střílet z kuší, mohli jsme si vyzkoušet helmy a taťka nás fotil. 
Pak mě koupil kuši - střílel jsem do vrchu a šíp mi uletěl na střechu. Taťka mně vyrobil 
nový šíp. 

Leoš Škoda, 4. ročník 
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Příspěvky mohou být upraveny a zkráceny, aniž byl změněn jejich smysl. 
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Setkání rodáků – průvod 

 
Setkání rodáků – slavnostní mše 

 
Setkání rodáků – výstava fotografií v sále 
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Setkání rodáků - průvod obcí (otáčka u kapličky) 

 
Setkání rodáků - slavnostní mše 

 
Setkání rodáků - v sále před slavnostním obědem 
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Setkání rodáků – mladí hasiči v akci 

 
Setkání rodáků - zpívání u muziky 

 
Setkání rodáků - Milešováček 

 


