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Úvodní slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
máme polovinu roku za námi, zastupitelstvo obce se scházelo pravidelně dle plánu a 
zvládlo spoustu mnohdy nelehkých úkolů.  
Začínají prázdniny, čas odpočinku a dovolených. Proto přeji především našim dětem 
krásně prožité letní prázdniny. Co se bude dít ve školce během prázdnin? Povyk dětí 
nahradí řemeslníci, kteří budou rekonstruovat sociální zařízení a vstupní prostor do 
školky. Akce to je poměrně náročná, ale věřím, že se vše stihne včas. 
Jak již všichni víte, v současné době probíhá v obci výstavba splaškové kanalizace a 
čističky odpadních vod. Celá výstavba musí být dokončena do září následujícího roku. 
Proto Vás všechny ještě jednou prosím o trpělivost při provádění výkopových prací.  
Na červnovém zasedání Zastupitelstva jsme schválili občanům poskytnout p říspěvek 
ve výši 1.590,-K č na po řízení kontrolní šachty . Tato částka bude vyplacena po 
napojení domovního řadu na kanalizaci. Kontrolní šachtu bylo možné objednat do 
9. června 2014 na Obecním úřadě. 
Pokud má ješt ě někdo zájem o objednání této šachty v četně montáže, nahlaste 
se, prosím, v co nejkratší dob ě v kancelá ři starosty.  
Závěrem Vám všem přeji příjemné prožití letních dnů a poklidnou přípravu na 
dovolenou. 

Michal Polanský 

Starosta obce 

Zprávy z obce 

Zasedání zastupitelstva 
Komentář k vybraným bodům zápisu. (Kompletní viz vývěska a www.milesovice.cz). 

Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č.5/2014, konané dne 5. 5. 2014 
ad3) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (EKO-KOM). 
Jednalo se o úpravu smlouvy podle nového občanského zákoníku, mění se struktura 
odměn za zpětný odběr.  
ad4) Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu. ZO projednalo 
dohodu s Ústavem archeologické památkové péče Brno, týkající se provedení 
záchranného archeologického výzkumu při stavbě kanalizace a ČOV v obci 
Milešovice. Jedná se o dohodu k provedení archeologického průzkumu v případě 
archeologického nálezu. 
ad5) Schválení dodavatele na rekonstrukci MŠ. ZO projednalo nabídky na rekonstrukci 
sociálního zařízení a vstupního prostoru Mateřské školy Milešovice. Ze tří nabídek byl 
sválen dodavatel nabízející požadované práce při nejnižší ceně, firma Stavebnictví 
Boháč, Otnice (nabízená částka 199.456,-Kč).  
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ad6) Schválení dodavatele na opravu nátěru střechy MŠ. ZO projednalo nabídky na 
opravu nátěru střechy Mateřské školy technologií PLASTONIT. Ze tří nabídek byl 
sválen dodavatel nabízející požadované práce při nejnižší ceně, firma IZOL-PLASTIK 
s.r.o., Brno (cena celkem 106.480,-Kč). 
ad8).  Schválení dodavatele instalačních prací v MŠ. ZO projednalo nabídky provedení  
instalačních prací v Mateřské škole a schválilo dodavatele s nejnižší nabídkovou 
cenou firmu Borovička Miroslav, Bošovice. 

Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č.6/2014, konané dne 2. 6.2014 
ad3) ZO projednalo „Návrh závěrečného účtu obce Milešovice za rok 2013“ (byl 
vyvěšen na úřední desce od 13. 5. 2014 do 29. 5. 2014 a zastupitelé měli k dispozici i 
digitálně), bere její obsah na vědomí a schvaluje Závěrečný účet obce Milešovice za 
rok 2013. ZO souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.  
ad4) ZO projednalo a schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření obce za účetní 
období  2013. Lze konstatovat, že v minulém roce byl výsledek hospodaření obce 
kladný. Výnosy činily cca 8,1 mil. Kč, náklady na provoz obce cca 6,2 mil. Kč, tedy se 
podařilo ušetřit cca 1,9 mil. Kč. Předpokládá se, že tyto ušetřené prostředky budou 
potřebné na různé náklady spojené s realizací kanalizace. 
ad6) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2014, ve kterém se jednalo 
zejména o financování opravy dosloužilého čerpadla hasičského auta a příspěvek na 
konání babských hodů. 
ad7)  ZO projednalo Mandátní smlouvu na zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi při výstavbě kanalizace a ČOV v obci 
Milešovice. Z tří cenových nabídek byla vybrána s cenou nejnižší. ZO schválilo 
Mandátní smlouvu s firmou Bc. Petr Zedník, Vyškov 
ad9) ZO projednalo a schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2013. 
ad10) ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku na opravu schodů vstupu do obecní 
restaurace v celkové částce 11.828,-Kč (fa M. Boháč, Otnice). 
ad11) Starosta navrhl přispět občanům na pořízení kontrolní šachty částkou 1.590,-
Kč/nemovitost. Nárok na proplacení vznikne při napojení domovní splaškové 
kanalizace na veřejnou kanalizaci. O příspěvek lze žádat do 12 měsíců po uvedení 
veřejné kanalizace do provozu. ZO tento návrh schválilo. 
ad12) Různé - ZO bere na vědomí Souhlas s konáním cyklistického závodu 
24LeMans, který se uskuteční ve dnech 6. 9. 2014 – 7. 9. 2014. Závod je plánovaný 
na silnici spojující obce Šaratice – Milešovice – Otnice se zázemím, startem a cílem v 
Šaraticích. 

Zasedání zastupitelstva obce – mimo řádné č.7/2014, konané dne 7. 7. 2014 
ad3) Nebyl schválen odprodej obecních pozemků Vodovodům a kanalizacím a.s. pod 
studnami ve Svaté z důvodu nízké nabízené ceny. 
ad4) ZO schválilo 7 členů zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018. 
 

Stanislav Postbiegl 
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Sdělení obecního ú řadu 
Nejbližší termíny jednání zastupitelstva obce 

01. 09. 2014 v kanceláři starosty v 18.00 hod. 
29. 09. 2014 v zasedací místnosti OÚ v 18.30 hod. 
27. 10. 2014  v kanceláři starosty v 18.00 hod. 

Upozorn ění – zákaz podomního prodeje 
V obci se opět začínají pohybovat podomní prodejci a zástupci různých společností nabízející 
služby mobilních operátorů, distributorů energií apod. K navázání komunikace používají 
smyšlené informace o možných výhrách, kontrolách elektroměrů, nebo vyúčtováních za 
energie. Někteří z nich jsou i agresivní a vyhrožují úředním předvoláním. 
Upozorňujeme, že Tržním řádem obce ze dne 13.5.2013 je podomní prodej zakázán . 
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou vyhrazena před prodejnou 
potravin, u boční straně restaurace, nebo v šatně v budově obecního úřadu. 
Pro všechny podomní prodejce platí, že po vyhlášení v místním rozhlase počkají v šatně 
obecního úřadu na ty obyvatele, kteří mají o jejich služby zájem. Nikdo se nesmí pohybovat 
po obci a nabízet své služby, nebo zboží d ům od domu.  

V případě jakýchkoliv potíží kontaktujte obecní úřad, popřípadě přímo Policii ČR. 

Knihovna 
Otevírací doba knihovny zůstává pond ělí, 15.00 až 18.00 hod . 

Poděkování 
Děkujeme paní Rerychové, paní Roubíkové a panu Hlaváčkovi za darování knih do 
knihovny.                Eva Gargošová, knihovnice 

Kulturní komise  
Pálení čarodějnic 
Jako každoročně, tak i letos 30. dubna se 
v Milešovicích začaly slétávat 
"vyznavačky" černé magie, ty nejhroznjší 
ze všech, nádherně škaredé a škaredě 
nádherné čarodějnice na koštětech i 
mimo nich,  čarodějnice na koních i na 
vozu. Rejdily po celé naší obci, ječely a 
zaklínaly, kouzlily a hudrovaly. Kouzelný 
lektvar uvařily a všechny kolem 
začarovaly....a protože to byly hodné 
čarodějnice,  pronesly nad obcí ochranné 
kouzlo, které ochrání nás všechny od 
všeho zlého!! Poté tu nejhroznější ze všech upálily na největší vatře a poslaly ji do 
nejhlubších pekel....no a pak už jsme si všichni opékali špekáčky, hráli na kytaru a 
užívali si celkem teplý a vydařený večer.           Lenka Černá 
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Babské hody 

24.5. se konaly  
9. babské hody. 
 
Svatobořáci to vzali 
pěkně od podlahy a 
dokonce nám letos 
přálo i počasí. Pro 
mnohé stárky to bylo 
poprvé, co nezmokly. 
 
 
 
 
 
Hody bez 
Milešováčku? To snad 
nejsou ani hody. 
Nezbývá než 
poděkovat…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Půlnoční překvapení 
byla spíše lekce 
z matematiky. 
Spočítat, jestli počet 
nohou odpovídá počtu 
tanečnic, nebyl zrovna 
snadný úkol. 
 
 
 

Alena Freibergová 
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Výlet na Mohylu míru - p řipravujeme 
Patrně poslední sobotu o prázdninách vyrazíme autobusem v 9.40 do Hostěrádek a 
odtud pěšky na Mohylu míru. Výlet bude spojen s prohlídkou památníku a dalšími 
aktivitami. Zpět opět pěšky na autobus. Návrat odpoledne. Definitivní termín a 
podrobnosti budou uvedeny na  plakátku a také hlášením upřesníme. 
 

Základní škola a Mate řská škola Milešovice 

Základní škola  
Po prázdninách odchází do 5. třídy 8 našich milých čtvrťáků, jsou to: Vojta Daněk, 
Magda Hroudná, Zuzka Nováková, Žaneta Nováková, Jarek Stejskal, Prokop Škoda a 
Bodhan Tišer - všichni do ZŠ Otnice a Eliška Jeřábková - do ZŠ Slavkov u Brna, 
Komenského náměstí. 
Během docházky do milešovské školy byli všichni dobrou partou a přejeme jim, aby 
našli ve svých školách stejně dobré kamarády, jakými jsou oni sami. 

Karla Pitáková 

 

Žákovská tvo řivost „Jak si p ředstavuji život v budoucnosti na planet ě Zemi“ 
Já si představuji, že budou létající auta a svět ovládnou roboti, lidé nebudou muset 
pracovat, protože to budou dělat stroje.        Martin F., 2. roč. 
Že by byla létající auta a lidi, kteří nemají létající auto, tak mají tryskoboty. Ve škole by 
byly jen počítače. Když skončí škola, tak si stoupneme na bublinu a ta nás donese 
domů.             Rosťa F., 2. roč. 
Kdyby to bylo tak, jak dříve. Že by chodili kluci do školy a holky by nemusely. 
Spolužákům se nechce do školy, protože se nechcou nic naučit.   Iva N., 2. roč. 
Já si představuji život v budoucnosti víc moderní. Budoucnost bude víc vylepšená 
technika. Myslím si, že děti nebudou ve škole muset psát do sešitu, ale budou mít ve 
škole vlastní počítače a do těch budou psát.       Zuzka N., 4. roč. 
Budou takové brýle, které by byly zapojeny na internet, a když bychom si je nasadili, 
tak by se nám na nich všechno promítalo, jako na počítači. Auta by neměla kola, ale 
měla by naspodu turbíny a létala by a byla by hodně rychlá.    Vojta D., 4. roč. 
Život v budoucnosti bude vlastně plný tabletů, počítačů, moderních aut, robotů a kdoví 
čeho ještě. Ale říká se, že člověka nahradí robot. A ty věci, co jsou teď, budou stát tak 
6 Kč, no vlastně 6 centů, pokud budeme mít eura. Ale to co bude, nikdo neví. 

Žaneta N., 4. roč.  

Byly by tam všelijaké teleporty, létající auta, kola a ostatní věci. Byl by tam robotický 
oblek, ve kterém byste mohli běžet rychleji i léta. Byly by tam samosplachující a 
samovytírací záchody.          Prokop Š., 4. roč. 
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Školní družina  
Během celého školního roku probíhala v naší družině hra MĚSTEČKO. Děti měly 
možnost seznámit se s různými profesemi a porovnat si, jaké byly služby a zaměstnání 
ve středověkém městě a jaké je to nyní. 
Kromě povídání, her a soutěží na dané téma jsme pozvali do družiny také hosty. 
Postupně nás navštívili zastupitelé z OÚ Milešovice pan Postbiegl a pan Tišer, paní 
prodavačka Boušková, dále jsme uvítali paní Musilovou od PČR Vyškov. Děti vždy 
připravily pěkné pozvánky a těšily se na zajímavá setkání s našimi hosty. 
Na přelomu dubna a května nás navštívil pan Konvica, pracovník ve zdravotnictví. 
Velice poutavě dětem vyprávěl o své práci v nemocnici, pohotově odpovídal na 
zvídavé otázky malých školáků. Kromě toho s sebou přinesl spoustu zdravotnických 
pomůcek a názorně předvedl jejich použití. Děti si vyzkoušely měření tlaku, srdečního 
tepu, prohlédly si roušky, zkumavky na odběr krve, injekční stříkačky, kyslíkové masky 
a další. Pan Konvica také vyprávěl o skutečných případech ze své praxe. Tato 
návštěva na děti velmi zapůsobila. 
Všem hostům děkujeme za jejich ochotu a čas, který věnovali pro dobrou věc. 

 

Pěkné a vydařené prázdniny nejen dětem přeje 
Dagmar Mynarčíková 

Mateřská škola 

Den matek  
"Tam, kde v noci jasně svítí světlušky, tam kde za srdce Tě berou berušky,... " při 
znění téhle známé písně vystoupily děti převlečené za broučky, motýlky, berušky, 
včeličky a mravenečky před svoje nejbližší a školní jídelna se proměnila na louku, kde 
děti hrály, zpívaly, přednášely i tančily. 
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Každý ještě své 
mamince přednesl 
básničku, společně 
jsme zazpívali, starší 
děti zahrály na fétny.  
Maminky dostaly jako 
dárek srdíčko a 
papírového broučka. 
Dětem se podařilo u 
většiny vykouzlit nejen 
úsměv ale i slzy dojetí.  
 
 
6. 6. starší děti ze ZŠ 
uspořádaly oslavu Dne 
dětí na školní zahradě. 
Děti procházely ve 

skupinkách všechna stanoviště a s velkou houževnatostí plnily všechny úkoly. Za 
odměnu dostaly odznak a sladkosti. 
12. 6. jsme spolu s rodiči navštívili ZOO Jihlava a pak následovala projížďka parníkem 
po Dalešické přehradě. Počasí nám přálo a výlet se líbil nejen dětem, ale i nám 
dospělým. 
21. 5. proběhl zápis do MŠ a přijato bylo 5 dětí. 

 
30. 5. jsme se rozloučili s dětmi, 
které odchází do 1. třídy ZŠ  a ještě 
jednou jim přejeme, aby se jim ve 
škole líbilo a dařilo co nejlépe. 
 
 
Nejen jim, ale  
 
 

všem dětem i rodičům 
přejeme krásné a radostné 
prázdniny !!! 
 

Hana Burišková 
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Spolky a sdružení 

Sbor dobrovolných hasi čů Milešovice 
Celý měsíc květen byl SDH v Milešovicích bez zásahového vozidla, na kterém 
probíhala oprava vodního čerpadla. Opravu prováděla firma TBS Telnice ve spolupráci 
s firmou zabývající se opravou hasičské techniky v Pečkách u Kolína. Tuto opravu 
financoval Obecní úřad, za což mu SDH Milešovice děkuje. 
SDH Milešovice se zúčastnil Okrskového cvičení v Otnicích, naše jednotka se umístila 
na 2. místě.           Miloslav Kachlíř ml. 

  
17. 5. 2014, Okrskové cvičení Otnice, jednotka SHD Milešovice 

Country posezení  
Prázdniny v Milešovicích už tradičně začínají i končí na hasičce v rytmu country. Bývá 
to příjemný večer, který si užívají po svém děti i dospělí různých věkových kategorií. 
Můžete jen tak sedět a poslouchat, pochutnat si na výborném rožněném mase, můžete 
si zazpívat a nebo vyzkoušet kroky country či jiných tanců.  
K tomu vám hraje dobře sehraná kapela, která Vás odveze do Tennessee, a to 
Rovnou Oranžovým Expresem nebo Proklatým vozem a vy můžete Mávat, skládat Tři 
kříže do písku a nebo, máte-li Toulavý boty, Šlapejte dál, a to třeba s Posledním 
kovbojem nebo raději s Báječnou ženskou. 

Pokud jste na Country v Milešovicích nebyli v pátek 27.6., nebuďte smutní a přijďte 
určitě v pátek 29.8. ! 

A ještě kontrolní otázka: Jakpak se jmenuje ta parta veselá, která hraje ve složení: 
J.Dosoudil, J.Kachlíř, M.Kachlíř, Z.Laštůvka, F.Martinásek, M.Rodr, V.Valter? 

1. Havana?, 2. Savana?, 3. Prérie? 
Správnou odpověď a termín příštího posezení si ověřte na titulní straně tohoto 
zpravodaje.                Monika Postbieglová 
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Mladí hasi či 
Letošní jarní sezóna byla opět plná závodů, což bylo náročné jak pro naše malé 
závodníky, tak pro jejich vedoucí a také rodiče, kteří pomáhali s odvozem dětí na 
závody. Naši mladí hasiči se proti loňsku „rozrostli“ o tým přípravky a také se zvýšila 
účast našich zástupců na soutěžích jednotlivců. Takže z Milešovic téměř každý víkend 
ráno odjížděla a odpoledne se vracela velká kolona aut. A když se zadařilo, pak byl 
návrat úspěšných mladých závodníků pořádně slyšet. 

Souhrnné výsledky našich mladých hasičů jsou uvedeny v následující tabulce 

Umístění našich družstev 
Termín  SDH Název soutěže - požární útok 

přípravka mladí starší 
03.05. Kroužek Memoriál Antonína Bartáka XVIII.ročník 5. 7. 4., 9. 
04.05. Velešovice O pohár starosty obce 2. 9. 6., 9. 
17.05. Dražovice O pohár starosty obce 2. 10. 5. 
31.05.  Luleč Memoriál Oldřicha Nedomy 3. 15. 8. 
01.06.  Hlubočany Putovní socha sv. Floriána 3. 12. 3. 
14.06. Milešovice O pohár starosty obce 2. 12. 8., 11. 
15.06. Křenovice Memoriál Boženy Spáčilové 4. 9. 5., 9. 
 22.06. Topolany O putovní pohár starostky OSH Vyškov - 17. 10. 

Výborně si vedou Honza Florián a Klára Jeřábková v soutěži dorostenců. Soutěží se 
v běhu jednotlivců na (60) 100 m překážek a ve dvojboji. Z okresního kola dorostu ve 
Vyškově (25.5.2014) se probojovali do krajského kola. Krajské kolo proběhlo 8.6.2014 
v Hodoníně, zde jsou výsledky: 

Honza Florián 
100m překážky čas 21:83 8. místo 
Dvojboj  čas 17:25 3. místo 
    Celkem 6. místo 
Klára Jeřábková 
100m překážky čas 19:94 1. místo 
Dvojboj  čas 19:72 1. místo 

Celkem 1. místo 
a postup do celostátního kola !! 
Mistrovství České republiky v požárním sportu 
proběhlo v Brně na atletickém stadionu VUT 
Pod Palackého vrchem, ve dnech 2.7. – 6.7. 
2014.  

Klára Jeřábková na MČR dorostu zabojovala 
skvěle, 6. místo je velkým úsp ěchem . 
Z oficiálních výsledků lze vyčíst, že si vylepšila 
své časy z krajského kola a jen desetiny vteřin 
chyběly k umístění ještě o kousek lépe. 
BLAHOPŘEJEME.  

Klára Jeřábková s týmem po obhájení 1. místa (starší žákyně - běh 60 m), Křenovice 
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Tabulka a další informace o mistrovství České republiky - viz web Dobrovolných Hasičů – www.dh.cz.  

dle podkladů od Jany Floriánové 

Pro zájemce ještě doplňujeme, že letos poprvé bude v ČR pořádáno i mistrovství světa 
juniorů a dorostu v požárním sportu, které proběhne 15.7. – 20.7. 2014 ve Svitavách. 

Sokol Milešovice 
Anenské hody 
Milešovští stárci a TJ Sokol Milešovice Vás srdečně zvou na Anenské hody, které se 
konají ve dnech 26. - 27. července 2014  
Program: 
pátek 25. července 17.30 stavění máje 
sobota 26. července 20.00 taneční zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Impuls  
neděle 27. července 14.00 průvod stárků obcí 
    20.00 krojovaná zábava, hraje dechová hudba Hovorané  

Fotbal muži 
Nově sestavený tým si vyzkoušel svou sílu 22.6.2014 na turnaji v Bošovicích. Turnaje 
se zúčastnila čtyři mužstva - Šitbořice, Bošovice, Lovčičky, Milešovice. Po rozlosování 
hrálo naše mužstvo se Šitbořicemi 2:0. Branky vstřelil Marek Černý a Jan Padrta z 
penalty.  
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O finále jsme se utkali s mužstvem Bošovice, se kterým jsme prohráli 0:1. Skončili 
jsme na pěkném druhém místě. Vzhledem k tomu, že se kluci potkali v takové sestavě 
po delší době, podali perfektní výkon. Všichni soupeři byli totiž ze třetí třídy. Konečné 
pořadí: Bošovice, Milešovice, Šitbořice, Lovčičky.          Libor Ondra 

 

Fotbal žáci 
Letošní okresní soutěž starších žáků již skončila. Z tabulky je vidět, že se naši žáci pod 
vedením Romana Krauta odrazili ode dna tabulky a skončili nakonec na 7. místě. 
V tomto ročníku se podařilo bodovat v 5 zápasech, (v minulém jen 2 x). Nicméně je 
stále hodně co zlepšovat a to nejen v herních činnostech, ale také v kondici. 
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Během posledních zápasů sezóny začali tým přebírat noví trenéři Jarda Stejskal a 
Tonda Novák, kteří se našim žákům budou věnovat i následující sezónu. Příprava na 
příští sezónu, tedy tréninky na hřišti, začnou již od srpna po hodech.  
Zapojit se mohou kromě stávajících členů týmu i další zájemci. Vítání jsou nejen kluci, 
ale také holky (to není překlep, holky v žákovských týmech běžně hrají, v našem týmu 
letos hrála Veronika Mňačková a Andrea Hanáková). 
Vzhledem k tomu, že za tým již nemohou v příští sezoně startovat starší žáci (David 
Kraut, Daniel Vahala, Veronika Mňačková a Andrej Adámek z Lovčiček), a tyto není 
kým nahradit, vedení týmu se rozhodlo, že příští sezonu budou naši kluci hrát:  

Okresní přebor mladších žáků 
Hrají hráči do 12 let, hraje se na ½ hřiště (napříč), 7 + 1 hráčů, 2 x 30 min. 

Naše žákovské družstvo velmi zvažuje zahájení oddělené přípravy fotbalové přípravky. 
Pro začátek se předpokládají samozřejmě tréninky a fotbálek na hřišti, účast na 
přátelských utkáních a případně i účast na zápasech žákovského mužstva. Aby se 
mohlo toto naplno rozběhnout bude potřeba, aby se žáčkům někdo pravidelně 
věnoval. Pokud by se některý z čtenářů těchto řádků chtěl zapojit, kontaktujte prosím 
trenéry Jardu Stejskala nebo Tondu Nováka. 

Před prázdninami se kluci zúčastnili turnaje v Dambořicích, kde skončili na 4 místě. 
Pěkné fotky z turnaje jsou dostupné na adrese: https://www.facebook.com/damborice 

 
Foto převzato z https://www.facebook.com/damborice 
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Milešová ček 
Rok 2013/2014 byl pro Milešováček opět příznivý. 25 mladých folklórníků se se 
zaujetím zúčastňovalo středečního tancování a následných produkcí -  Představení 
pro důchodce, 3.folklorní odpoledne, Babské hody, Císařské hody v Kobeřicích. 
Nejen závěrečné vystoupení v Kobeřicích 14.6. na „Císařských hodech“ bylo 
fantastické, děti se zde přidaly ke krojovaným hodovníkům, zpívaly a tancovaly 
společně s nimi bez předešlé přípravy, nakonec předvedly své umění. 
 

Krásné prázdniny přeje Milešováček! 
Sabina Jelínková 

 
Milešováček na Císařských  hodech v Kobeřicích 

 

Myslivecké sdružení Hubert 
Od poloviny května je podle zákona o myslivosti povolen lov srnců. Myslivecké 
sdružení Hubert Otnice má letos schválen plán lovu srnčí zvěře v celkové výši 70 ks. 
Z toho připadá na srnce 26 ks. 
Již tradiční cvičné zkoušky loveckých psů se letos konají v sobotu 9.8.2014 od 8:00 
hodin u nového rybníka v Otnicích. Guláš ze zvěřiny a nápoje zajištěny. 
Cvičné střelby na asfaltové holuby se uskuteční 13.9.2014 v Holubicích. Každý 
myslivec je povinen cvičné střelby absolvovat alespoň jednou za dva roky. 
Na uvedené akce Vás myslivci srdečně zvou.  

Mirek Petlák 
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Křížem krážem 

Jógové cvi čení   
 
Jógové cvičení je o prázdninách přerušeno, ale hned začátkem 
měsíce září zahájí opět svůj provoz: 
 
- ve čtvrtek 4. 9. 2014 v 18.00 hodin začíná kurz pro začátečníky 
- v neděli    7. 9. 2014 v 18.30 hodin začíná kurz pro pokročilé 
  
Slunce v duši i nad hlavou, krásné a pohodové prázdniny přeje 

Jarka Krahulová 

 

Kobe řický rybník 
Po několikaletém úsilí se na jaře začal napouštět rybník Urbanec. Tato událost bude 
oslavena v pátek 25.7.2014 v podvečer, v den sv. Jakuba, patrona rybníka, jehož 
soška se bude v hladině rybníka odrážet. 

Rybník Urbanec od Milešovic, stav k 14.6. 2014 

Cyklistický závod 24LeMans 
se uskuteční ve dnech 6. a 7.9.2014. Závodníci budou projíždět i naší obcí. Jedná se o 
štafetový závod tři a dvoučlenných týmů i jednotlivců. Akce je určena pro amatérskou 
cyklistickou veřejnost, start v Šaraticích.  
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Využijte léto k nastartování své kariéry 
V létě nikdo práci neřeší, jsou přece prázdniny. Že 
začnete se sebou něco dělat až v září?  Omyl! 
Okurková sezóna je tou nejlepší dobou, kterou 
můžete věnovat sami sobě a zamyslet  se nad svým směřováním. V případě 
profesního uplatnění a kariéry vám může pomoci Centrum vzdělávání všem. Zcela 
zdarma totiž nabízí zájemcům kariérní poradenství a informace týkající se kurzů a 
rekvalifikací i trhu práce v celém Jihomoravském kraji. V září, kdy se vše opět naplno 
rozjede, tak nebudete muset teprve začínat, ale s náskokem před ostatními už vědět 
kudy kam. 
Centrum vzdělávání všem – kariérní poradenství a databáze kurzů, rekvalifikací 
www.vzdelavanivsem.cz 
Telefon: 547 215 588 
Email: info@vzdelavanivsem.cz 
Pracoviště SŠSŘ Brno-Bosonohy, Pražská 38b 

 

Pojďme si uklidit Milešovice 
Akce proběhla 11.-12.4.2014. Sesbírání „zapomenutých věcí“ v obci zajišťovala ZŠ a 
MŠ Milešovice.  
V sobotu pak dobrovolníci provedli úklid příkopů podél silnic vedoucích z naší obce – 
Otnická, Šaracká a Koberská. I když již vloni byly příkopy pečlivě vyčištěny, letos toho 
bylo opět dost, co se do pytlů nasbíralo (kdo a proč věci z aut vyhazuje, je záhadou). 
Potěšilo nás setkání na hranici katastru u Kobeřic, kde jsme narazili na skupinku 
Kobeřáků, kteří se také do úklidu příkopů zapojili. 

Část týmu sběračů na Šaracké 
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Dětský koutek 
A generále, zavažte si tkaničky!A generále, zavažte si tkaničky!A generále, zavažte si tkaničky!A generále, zavažte si tkaničky!    

Autor: Alena Freibergová 

Představ si, že je večer, ty už jsi vykoupaný a v pyžamku a jdeš si do koupelny vyčistit zuby. V tom 
začne tvůj zubní kartáček pípat a vysune se z něho anténka. Každého jiného by to minimálně 
překvapilo, ale tebe ne! Ty, jako zkušený mezigalaktický hrdina, víš, že zase jednou někdo potřebuje 
tvoji pomoc. Okamžitě otevřeš tubičku se zubní pastou, odkud vytlačíš kódovanou zprávu. Zasuneš ji 
do ucha dešifrovacímu plyšovému medvídkovi a v zápětí máš výsledek. 
„GENERÁLE, PLANETU TĚSTOLÓNII OHROŽUJÍ VÁLEČNÍCI ZE SOUSEDNÍHO VÁLEČNÍKU A 
CHTĚJÍ JI CELOU ROZVÁLET. UŽ NAPADLI LETIŠTĚ NA STRANĚ ODVRÁCENÉ OD ŠESTÉHO 
MĚSÍCE GALAXIE KREDENCÍNY. SITUACE JE KRITICKÁ! VLÁDKYNĚ NUDLIČKA NALÉHAVĚ 
ŽÁDÁ O POMOC. TELEPORTAČNÍ POSTEL JE JIŽ ODESTLANÁ. 
A GENERÁLE, ZAVAŽTE SI TKANIČKY!“ 
Pche, tkaničky! Copak teď máš čas na takové nesmysly? Teď jde o celou planetu Těstolónii! 
Okamžitě vbíháš do pokojíčku, skáčeš do postele a přetahuješ si peřinu přes hlavu. Když ji po chvíli 
odkryješ, jsi už na palubě vesmírné vzducholodi, kterou kapitán Vrtulka právě navádí na přistání na 
nádvoří královského paláce. 
„Vítejte, generále.“ 
„Zdravím, kapitáne, jsou nějaké novinky?“ 
„Válečníci z Válečníku už rozváleli téměř celé letiště. Létající talíře galaxie Kredencíny nemají kde 
přistávat a flotila dopravních kastrolů musela změnit letový plán. Navíc naše jednotky zjistily, že 
válečníci z Válečníku už nepoužívají parní válečky, ale nové moderní válečky nafukovací. Pohybují 
se tak daleko rychleji a nenápadněji. Jsme proti nim téměř bezmocní.“ 
„Hmm, tak to vypadá vážně…“ Zamyšleně si promneš bradu. S tak zákeřným útokem ses dosud 
nesetkal u žádného galaktického padoucha. Ale obyvatelé Těstolónie se nemají čeho obávat. Teď jsi 
tu ty a zachráníš je! 
„A generále,“ kapitán Vrtulka tě vytrhne ze zamyšlení „máte si zavázat tkaničky…“ 
Jakmile vzducholoď dosedne na nádvoří, přehoupneš se přes okraj paluby a hbitě sešplháš po 
provazovém žebříku. Vládkyně Nudlička se svou družinou tě už netrpělivě očekává. 
„Drahý generále, vy jediný nás můžete zachránit! Seznámil vás kapitán s podrobnostmi?“ 
„Jistě, vaše výsosti, nebude to lehké, ale myslím, že vám dokážu pomoci. Nechejte okamžitě zavolat 
kuchaře!“ 
Vládkyně se na tebe nejistě podívá. „Generále, vy teď chcete jíst?“ 
„V žádném případě, chci zachránit váš svět!“ 
Zavolají tedy kuchaře. Když přijde sám velký Noček, vezmeš si ho stranou.  
„Milý příteli, teď potřebuji, abys mi dal všechnu ostrou papriku, kterou v kuchyni najdeš. Ale musí být 
opravdu velice ostrá!“ 
Teď už se jen potřebuješ nepozorovaně dostat k letišti na stranu odvrácenou od šestého měsíce 
galaxie Kredencíny. K tomuto účelu ti výborně poslouží malá, nenápadná motorová lžička.  
Vyzbrojen vaky papriky usedneš do kokpitu lžičky. 
„Hodně štěstí, generále, a nezapomeňte si zavázat tkaničky!“ 
Co pořád všichni mají s těmi tkaničkami?! Ale ty se teď musíš soustředit na svůj úkol. Vzlétneš a 
nenápadně se přibližuješ k letišti. Ti darebáci z Válečníku už skutečně rozváleli téměř celé letiště. 
Pomalu přelétáš nad posledními hroudami těsta, které ještě zbyly, a hustě je zasypáváš ostrou 
paprikou. Potom se nepozorovaně ukrýváš na dohled válečníkům.  
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Nafukovací válečky postupují systematicky stále vpřed a pokračují tak v díle zkázy. Jakmile dorazí až 
k místu, kde jsi na ně nastražil past, začnou se jeden po druhém o tu ostrou papriku propichovat. 
Vzduch, ucházející z děr je katapultuje daleko do vesmíru, kde už se o ně postarají divoce žijící 
Gumožrouti. 
Opět vítězíš! Vládkyně Nudlička, kterou okamžitě informují, za tebou osobně přilétá až na bitevní 
pole, aby ti mohla poděkovat a na místě tvého vítězství předat nejvyšší vyznamenání planety 
Těstolónie, Kvasnicový řád. 
Pomalu, důstojně si kráčíš pro svoje ocenění, když v tom si přišlápneš pořád ještě rozvázanou 
tkaničku, ztrácíš rovnováhu a přepadáváš přes již rozválený okraj planety. A padáš a padáš a 
padáš….. 
„Vstávej, ospalče, musíš do školky.“ Maminčin milý hlas tě probouzí ze sna a ty si protíráš oči. 
„Jakpak ses vyspal?“ 
„Dobře…“  
„A miláčku!“  
„Ano, mami?“  
„Nezapomeň si zavázat tkaničky…“ 
 

Křížovka s tajenkou 

       1.                 
  2.                    
  3.                       
    4.                    
       5.                
    6.                 
7.                          

  8.                     
      9.                
 
1. plastová pomůcka k rýsování 

2. učitel 

3. pauza mezi vyučovacími hodinami 

4. papuče, cvičky…. 

5. nauka o historii 

6. tužkou, nebo perem na papír 

7. počty 

8. jídlo z domova 

9. nauka o zákonitostech přírodních jevů 

Když se sejde s rokem rok, 
neraduje se jen cvok. 
Už úkol mám jen jediný, 
křičet: „Hurá, (……………………………)!“ 
                                     tajenka 

 

Křížovku vytvořila: A. Freibergová 
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Klára Jeřábková (č.18) na Mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu, Brno 

  
O pohár starosty obce Milešovice, naši mladí hasiči (vlevo) a družstvo přípravky s pohárem za 2. místo (vpravo) 

 
Čarodějnice už jsou tady 
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Babské hody v Milešovicích 


