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Úvodní slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 
za námi je již několik měsíců od voleb, nové zastupitelstvo pracuje dle plánů, které si 
vytýčilo. Jak již víte, začali jsme s velmi těžkou akcí, a to s budováním nové splaškové 
kanalizace a čističky odpadních vod v naší obci. Tato výstavba se dotýká každého 
z nás. Kanalizační stoky jsou v 90% hotové včetně odboček ke každému rodinnému 
domu. Také čistička odpadních vod je těsně před dokončením. Není to jednoduchý 
úkol, ale určitě to zvládneme a vše bude předáno ke kolaudaci v měsíci září tohoto 
roku. Nyní čeká těžký úkol na majitele domů, kteří se začnou napojovat na splaškovou 
kanalizaci. Je to náročná práce a každého to bude stát nějakou finanční částku. 
Při této akci se nám podařilo také opravit obecní komunikace v podobě nového 
povrchu, což si myslím, je mnohem lepší, než aby byly silnice jen polepené. 
Zastupitelstvo muselo najít v rozpočtu dalších 1.500.000,-Kč na opravu těchto silnic. 
Letos se nám podařilo vybudovat také veřejné osvětlení v části obce Homola a ke 
hřbitovu. Tato akce nás stála 400.000,-Kč.  
Také se zateplila mateřská škola, včetně provedení nového nátěru v celkové částce 
560.000,-Kč. 
Na závěr chci poděkovat všem občanům za trpělivost při budování nové kanalizace a 
přeji Vám krásné a slunečné letní dny, příjemnou dovolenou a dětem pěkné prázdniny. 

Michal Polanský 

Starosta obce 
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 Kanalizace a čistička odpadních vod 
Vážení občané, 
níže naleznete opět několik informací o průběhu výstavby kanalizace a ČOV v naší 
obci. 
Pro vaši představu uvádím na úvod několik čísel o postupu prací od začátku stavby do 
konce května  
2015: 
- z celkových nákladů činí prostavěnost 71,8%. 
- celkem bylo realizováno 3.621,84 m stok 
- 198 ks odbočení v délce 1.153,57 m. 
Objem prací na kanalizaci je stále v souladu s platným harmonogramem stavby. 
Ani v tomto období se bohužel realizaci stavby nevyhnuly problémy s kolizemi se 
stávajícími inženýrskými sítěmi v trasách budované kanalizace, jenž vyvolaly změny 
projektové dokumentace. 
Proto stavební práce na kanalizaci i projektování kanalizačních přípojek zejména 
v horní části obce pokračuje v závislosti na výše uvedených změnách pomaleji. 
Nyní k důležité otázce, která je v současnosti permanentně kladena, tj.  „Kdy se 
můžeme připojit na novou kanalizaci?“ 
V této chvíli již můžeme sdělit občanům, v podstatě předběžný termín, od kterého se 
mohou připojovat na novou splaškovou kanalizaci.  
Vše je odvislé od povolení a spuštění zkušebního provozu ČOV a kanalizace, který by 
měl být zahájen na začátku září 2015. Z toho plyne, že do 31.8. (do konce prázdnin) 
se nesmí do nové kanalizace vypustit žádné splaškové vody (ani dešťové). Přesné 
datum, od kterého bude možné a nutné se na splaškovou kanalizaci napojit, bude 
občanům sděleno v hlášeních, na internetových stránkách obce Milešovice, případně 
doručením Informačních letáků. 
Žádáme občany, aby se před tímto termínem v žádném případě na novou kanalizaci 
nepřipojovali funkční přípojkou nebo nevypouštěli splašky z jímek apod.! (Přesto, že 
kanalizace není zprovozněna včetně ČOV, našli se mezi občany bohužel někteří, co 
se buď nelegálně připojili, nebo vypustili splašky do zatím nefungující kanalizace a 
způsobí tak velké problémy obci a zhotoviteli stavby kanalizace při jejím 
zprovozňování!) 
Nicméně pokud je to technicky možné provádějte práce na přípravách připojení, nebo 
úpravách domovní kanalizace co nejdříve tak, aby dokončovací práce před samotným 
připojením stavby byly co nejméně náročné.  
Závěrem ještě několik slov, což jak můžete sami vidět, proběhla už velká část oprav 
chodníků a komunikací, takže naše obec dostává pozvolna zpět svoji původní – a 
někde snad i lepší tvář. 

Bohdan Tišer 

Místostarosta obce 
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Zprávy z obce 

Zasedání zastupitelstva 
Nejbližší termíny jednání zastupitelstva obce 

13. 07. 2015 v zasedací místnosti OÚ v 18.30 hod. 
03. 08. 2015 v kanceláři starosty v 18.00 hod. 
07. 09. 2015 v kanceláři starosty v 18.00 hod. 
05. 10. 2015  v zasedací místnosti OÚ v 18.30 hod. 
 

Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny občany na všechna zasedání zastupitelstva. 
 

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

Nebude  otevřeno 20.7. a 27.7. 

 
Prázdninová soutěž pro děti a mládež 

Knihovna vyhlašuje pro děti a mládež prázdninovou soutěž o nejzdařilejší 

Komiks Milešovických pověstí. 

Zúčastnit se může kdokoliv do 18ti let. Pověsti lze najít na www stránkách obce, 
v knihovně nebo ve vydaných publikacích o obci. Výtvarná dílka s jednou pověstí nebo 
všemi pověstmi mohou být jakákoli, leporelo nebo obrázek, fantazii se meze nekladou. 
Uzávěrka soutěže je v pondělí 31. srpna 2015, vyhlášení výsledků proběhne 14. září a 
na nejhezčí dílka čeká odměna. 
 

Stále v knihovně probíhá sběr věcí, které v rámci různých projektů přináší prostředky pro 
dětský domov LILA  Otnice, a to: 

� Plastová víčka od PET lahví 
� Plastová víčka od kávy např. Nescafé, Tchibo, Jacobs 
� Plechová víčka od piva a limonád 
� Použité tonery z tiskáren (jaké tonery se sbírají a další informace o projektu viz 

http://www.sbirej-toner.cz/cs/) 
� Oblečení velikosti 90 – 130 

Děkujeme všem čtenářům za příspěvky a zároveň i za darované knihy a časopisy pro 
naši knihovnu. 

Eva Gargošová, knihovnice 
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Základní škola a Mate řská škola Milešovice 

Základní škola 
Na akce navíc nad rámec běžné výuky byl bohatý především červen: 

 1. června - Den dětí- společně s dětmi z mateřské školy jsme uspořádali 
zábavné dopoledne se soutěžemi - slalom s míčem, hod na koš, hod tenisovým 
míčkem do krabice, překážkový běh přes obruče, přeskok přes lano a hod mincí 
do nádoby s vodou - děti se však musely trefit do sklenice v ní umístěné. 

 11. června - za pomoci dětí i některých 
rodičů byl proveden sběr papíru (naplnili 
jsme velký kontejner až po okraj – viz 
foto. 

 18. června - probojovali jsme se až do 
finálového klání ve vybíjené O putovní 
pohár DSO Ždánický les a Politaví ve 
Ždánicích 

 22. června - atletické závody na hřišti v 
Milešovicích: běh na čas, hod kriketovým míčkem, skok do dálky z místa, příp. s 
rozběhem. 

 23. června - Rajhrad: školní výlet s návštěvou Rajhradského kláštera. Zhlédli 
jsme zde vzdělávací pásmo na téma "Loutky" 

 26. června - školní výlet: tentokrát směr Kunštát, dále jeskyně Rudka, rozhledna 
Milenka, Porčův mlýn Býkovice, a závěrečné osvěžení v bazénu venkovním 
nebo krytém (dle počasí) buďto v Kuřimi nebo v Blansku 

 29. června - pěší výlet k rybníku Horáček 

 30. června - slavnostní rozdání vysvědčení a rozloučení se čtvrťáky. 

 

A hurá na prázdniny..... 
PS: nutno zde připomenout, že nový školní rok začíná v úterý 1. září 2015. 

Karla Pitáková 

Školní družina  
V měsíci květnu se naše škola zapojila do projektu neziskové organizace zabývající se 
potravinovou a materiální pomocí pro lidi žijící ve válečných oblastech na Ukrajině. 
Projekt má název ,,Děti dětem" a zabývá se výrobou jednoduchých hraček pro malé 
děti. Po předchozí debatě s dětmi z naší družiny jsme se pustili do šití plyšových 
myšek, kočiček a polštářků. Musím říct, že mě děti velice překvapily, s jakou chutí se 
do šití vrhly a to nejen dívky, ale také někteří chlapci. Hračky určitě přinesou spoustu 
radosti dětem z válečných oblastí. A ti, kteří si netroufali na šití, se pustili do psaní 
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vzkazů s obrázky. Jsem ráda, že jsme se do projektu zapojili, a že našim dětem není 
lhostejná situace jiných dětí. 

 
 

 

Pěkné a vydařené prázdniny 
nejen dětem přeje 

Dagmar Mynarčíková 

Mateřská škola 
 Spolupráce se zahraniční školkou 

V tomto školním roce oslovila naši MŠ anglická školka ve Skotsku. Prostřednictvím 
internetu jsme se dověděli něco o jejich školce a oni zase o naší. Ve vzdělávání i v 
chodu obou školek jsou značné rozdíly. Dopisy i fotky z anglické školky jsou 
zveřejněny v MŠ. 

 Pomoc nemocnému dítěti 
ZŠ a MŠ pořádá sbírku víček od Pet lahví pro nemocného chlapce z Milešovic, který 
trpí nevyléčitelnou nemocí. 
Kdo z občanů by chtěl přispět, může víčka přinést do školy nebo do školky. 
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 Den matek. 
6. 5. jsme pozvali do 
školky maminky, tatínky, 
ale i ostatní rodinné 
příslušníky.  
Děti rodičům předvedly 
různé druhy profesí, 
zazpívaly, zarecitovaly a 
starší děti zahrály na 
flétny. 

 

 

 

 Výlet ZOO Lešná. 
10. 6. děti spolu se svými 
rodiči navštívili ZOO 
Lešná. Dětem se líbily 
nejen zvířátka, ale také 
zábavné atrakce, které ZOO nabízí. Velkou raritou byla zátoka rejnoků, kde si děti 
mohly rejnoky samy krmit i hladit. Výlet se vydařil také díky počasí, které nám přálo. 
 

 Rozloučení 
22. 6. se školka rozloučila 
s 10 dětmi, které po 
prázdninách půjdou do 1. 
třídy. Jsou to tito budoucí 
prvňáčci - Daniel Matula, 
Jan Šindler, Hana 
Pospíšilová, Alexandra 
Klimešová, Lukáš Rafaj, 
Šimon Král, Štěpán 
Marek, Anna Konvicová, 
Martin Hlaváček, Denisa 
Plíšková. 
 
Na jejich místo nastoupí nové děti a kapacita školky bude opět naplněna. 

Hana Burišková 

 

Přejeme všem dětem krásné a hlavně bezpečné 

prožití letních prázdnin. 
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Čarodějnice 
30.4. se v Milešovicích, jako každý rok, konalo pálení čarodějnic.  
Čarodějnice i čarodějky, čarodějové i kouzelníci se sešli na horním konci (u zmoly), 
odkud prošli dědinou. V čele šli koně, kteří celý průvod dovedli až do areálu za 
Obecním úřadem, kde si děti mohly vysoutěžit pytlík sladkostí.  
Po provedení náročného kouzla, chránícího dědinu další rok, a souzení a odsouzení 
obviněné Berty z Horní Dolní, si všichni opekli špekáčky. 
Poděkování patří zaměstnancům OÚ, kteří byli tak moc hodní, že nám připravili 
úžasnou hranici a posezení za OÚ a Mysliveckému sdružení Hubert Otnice, které nám 
přispělo finančně. 
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Spolky a sdružení 

Sbor dobrovolných hasi čů Milešovice 
Následující text využívá informací z webových stránek hasičů http://www.sdh-milesovice.wz.cz 

V pátek odpoledne 28.6.2015 se obcí rozlehl nový, zatím neznámý signál. Ostrý 
poplach pro naše hasiče. Co se odehrálo? 
Jednotka byla vyslána na výpomoc při pátrání po pohřešovaném čtyřletém dítěti v 
Nížkovicích. Při příjezdu byla jednotka vyslána k pročesání okolí. Dítě bylo cca po 
hodině a půl nalezeno psovodem. Do pátrání byly zapojeny hasičské jednotky z okolí, 
policejní zásahová jednotka, psovod a vrtulník. Na konci zásahu byla jednotka 
odeslána zpět na základnu. 
Country posezení se Savanou 
V pátek 26.6. (a také v sobotu 27.6. po půlnoci) už po čtrnácté hrála Savana za 
hasičkou a opět perfektně. K tomu výborně naložené hovězí, vepřové či kuřecí maso 
pečené na kameni, pivko, limča atd. Pohoda. No a milešovický menší dorost opět 
využil příležitosti hrát si na schovku, či si v okolí hasičky jinak zařádit až do nočních 
hodin. 
V pátek 29.8.2015 v podvečer se na stejném místě můžeme rozloučit s prázdninami. 

Mladí hasi či 
V letošním roce se soutěží pravidelně zúčastňovaly 4 družstva. Dvě starších žáků 
(Milešovice A a Milešovice B) a dvě mladších (Soptíci a Piráti). 
Téměř každý víkend se jezdilo na závody a získávaly body do celkového hodnocení 
v rámci vyškovského Soptíka. Poslední závod proběhl v Topolanech. Zde si obrovskou 
smůlu vybralo naše A družstvo, kterému nebyl uznán velmi nadějně vypadající pokus. 
Nakonec, po sečtení všech bodů za výsledky v tomto ročníku, skončili naši starší žáci 
na sice velmi pěkném, ale neoblíbeném, 4 místě. V kategorii mladších žáků pak naši 
malí Soptíci skončili na pěkném 8. místě. 

 Výsledky 

Termín  Místo  Název sout ěže Milešovice  A Milešovice  B Piráti Soptíci 
18.04. Pístovice Závod pož. všestrannosti  13 3 7 12 

01.05. Ivanovice n. H. Memoriál Zdeňka Pitnera 6    

02.05. Kroužek Memoriál Antonína Bartáka 2  15 5 

10.05. Velešovice O pohár obce Velešovice 9 7 21 9 

16.05. Dražovice O pohár starosty obce 1 11 20 11 

23.05. Pustiměř VIII. Memoriál Fr.  Kaplánka 4 8   

30.05. Luleč Memoriál Oldřicha Nedomy 7 5 15 4 

31.05. Hlubočany Putovní socha sv.Floriána 3 11 20 5 

13.06. Milešovice O pohár starosty obce 1 4 15 7 

21.06. Křenovice Memoriál B.Spáčilové 1 5 22 3 
28.06. Topolany O pohár starosty obce Np 8  11 
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Další akce mladých hasi čů 
24.5.2015 se v Slavkově uskutečnilo okresní kolo hry Plamen . Tato soutěž se skládá 
z několika disciplín a to: požární útok, útok CTIF, závod požární všestrannosti, štafeta 
požárních dvojic, štafeta 4x60m, štafeta CTIF. 
Na těchto závodech se naše starší družstvo umístilo na celkovém 5 místě. 

13.6.2015 proběhly u nás v Milešovicích závody O pohár starosty obce  v požárním 
útoku a ve štafetě 4x60m. Těchto závodu se zúčastnilo 12 družstev starších, 18 
mladších, 5 přípravek. 
Chtěl bych poděkovat Sokolům za půjčení hřiště a pomoc při organizováni závodů a 
dále bych chtěl hlavně poděkovat naší obci za peněžitou podporu našich závodů. 

20.6.2015 se uskutečnilo krajské kolo dorostu ve Vyškov ě, kde se umístila Klára 
Jeřábková na 4 místě v kategorii starší dorostenky a Adéla Škodová na 10 místě v 
kategorii střední dorostenky. 

30.6. až 5.7 2015. Proběhlo soust ředění mladých hasi čů na kobeřické myslivně. A 
tímto uzavíráme školní rok 2014/2015. 

 

 
Starší žáci, družstvo Milešovice A 
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Sokol Milešovice 
Fotbal muži 
Následující text využívá informací z webových stránek 
http://www.sokolmilesovice.cz/ 

http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/jihomoravsky/vyskov/index.php 

https://www.facebook.com/pages/Tj-Sokol-Mile%C5%A1ovice/340283660695 

 
Tak tu máme konec sezóny, první sezóny fotbalového 
mužstva dospělých v Milešovicích po delší odmlce. Po 
nadějném podzimu a výborně započatém jaře se konec 
sezóny nevyvedl. Muži prohráli tři poslední zápasy v řadě a 
jen souhrou náhod udrželi třetí místo v tabulce. Přitom to 
během sezóny dlouho vypadalo na splnění cíle - postup do 
vyšší soutěže. 
Ukázal se problém s relativně úzkým kádrem. Zranění Karla 
Krejzla a absence Marka Černého se ukázaly v závěru 
sezóny jako klíčové. 
Jedna zlatá medaile nás přeci jen nemine, Lukáš Kraut urval nejlepšího střelce 
soutěže se 16 přesnými zásahy. 
Největším pozitivem je samozřejmě to, že se vůbec podařilo do Milešovic vrátit fotbal 
dospělých. Za to patří všem, kteří se na tomto podíleli, včetně hráčů, obrovský dík. 
Dalším obrovských plusem jsou naši fanoušci. Na domácí zápasy jich chodilo 
jednoznačně nejvíc v lize a ne zrovna málo vyjíždělo i na venkovní utkání. Na domácí 
zápasy dorazilo celkem cca 600 diváků, což je průměrně cca 65 diváků na zápas 
(průměr ligy byl 45 diváků). Z nejvyšších 5 návštěv v lize v tomto ročníku byly čtyři v 
Milešovicích a to na zápase se Šaraticemi (100 diváků), Heršpicemi (100), Rašovicemi 
(80) a Vážanami (80) a na zápase Křižanovice – Rašovice (80). 
 
Kone čná tabulka - IV. t řída dosp ělých skupina B, sezóna 2014/2015 
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Fotbal žáci 
Letošní sezónu hráli naši mladí fotbalisté v soutěži mladších žáků. Soutěž probíhala 
dvoustupňově. Na podzim a zčásti na jaře proběhla základních kola každý s každým 
doma a venku. Pak se tabulka rozdělila na horní polovinu, kde hrál každý s každým o 
přeborníka soutěže a dolní polovina, kde se hrálo o umístění. 
Kluci do posledního zápasu základních kol bojovali o čtvrté (postupové) místo v horní 
polovině tabulky. Zápasy se ale ke konci základní části moc nevyvedly, a tak zbývala 
ještě naděje při posledním domácím zápase se Šaraticemi. Byl to bojovný a velmi 
napínavý zápas, ve kterém nám tým Šaratic oplatil naši výhru u nich a porazili nás 
nakonec 5:3. Náš tým tak hrál nadstavbu o umístění, ve kterém jsme svou pozici 
nejlepšího z dolní poloviny potvrdili.  

 

     po základní části 

  nadstavba o umístění 
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Ve Slavíkovicích 7.6.2015 

Příští sezónu budou žáci Milešovic hrát opět soutěž mladších žáků (tj. bude se hrát na 
½ hřiště, 7 hráčů v poli + brankář). Náš tým musí díky svému věku opustit zkušení 
hráči (Miloš Kachlíř, Leoš Škoda, Adam Kratochvíl a Marian Konečný z Lovčiček), kteří 
ale mohou hrát příští sezónu za starší žáky v Otnicích. Nám toto řešení umožní zapojit 
do týmu nové mladší hráče a hráčky a současně očekáváme vyrovnané zápasy se 
soupeři. Doufám, že se nám podaří vybojovat umístění v horní polovině tabulky. Chce 
to pravidelně trénovat a při zápasech se nebát a spolupracovat. Tréninky budou 
zahájeny po hodech, úterý a čtvrtky od 17,00 hodiny. Podrobnosti Tonda Novák a 
Standa Postbiegl. 

Standa Postbiegl 

Dětský den 
I u nás jsme slavili Dětský den. Na sobotu 30.5. připravili Sokoli společně s Obecním 
úřadem odpoledne plné soutěží. Na hřišti byly připraveny různé atrakce, střílelo se ze 
vzduchovky, děti se mohly povozit na čtyřkolce, vyrýžovat si ryzí zlato, zkusit si zahrát 
baseball, atd. Program rozehnala průtrž mračen. Díky tomu vznikla snad největší 
atrakce dětského dne – velká kaluž teplé vody, která lákala k čochtání a pouštění 
lodiček. 
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Milešová ček 
Milešováček i v roce 2015 úspěšně pokračuje ve své činnosti udržování folklórních 
tradic našeho kraje. 

7. února 2015 jsme uspořádali 4. folklórní odpoledne , Milešováček nacvičil pásmo o 
jablíčkách a o koních, připomněli jsme tradici ostatků, pozvali jsme dětský lidový 
soubor Jamírek z Újezdu u Brna pod vedením Vilmy Novotné a národopisný soubor 
Líšňáček z Brna-Líšně pod vedením Mgr. Heleny Vrchotové, k tanci i poslechu nám 
zahrála cimbálová muzika Líšňáci. 
16. února 2015 byly v obecním sále uskutečněny dětské osta tky s pochováváním 
basy, kterých se zúčastnily tradiční ostatkové masky - medvěd s medvědářem, žid, 
kůň, bába s nůší, kočka, pes, šašek, … - děti si masky vyrobily společně s rodiči, 
zatancovaly si, podívaly se, jak se basa pochovává. 
22. března 2015 jsme vynesli Morenu  a donesli Létéčko do vesnice, byla sice 
příšerná zima, ale hojný počet účastníků neodradila. Před akcí jsme navlékali 
vyfouknutá vejce na mašle a jimi ozdobili Létéčko, slaměné tělo Moreny jsme oblékli 
do krojového. 
30. března 2015 si děti upletly pomlázky z osmi vrbových proutků a vytvořily jarní 
ozdobu z proutků, peříček a mašliček. Protože se vrbové proutky na pomlázky těžko 
hledají v naší krajině, rozhodli jsme se, že nějaké vrbové proutí vypěstujeme sami u 
našeho potoka a vrbky zasadili. 
23. května 2015 děti zatancovaly na 10. Babských hodech . Mladší tanečníci nacvičily 
pásmo tanečků, starší tanečníci Českou besedu. Tančili s velkou chutí, i během 
nácviků bylo znát, že je program všechny opravdu baví. 
Červen jsme věnovali hrám, písničkám a procházkám. 
Celá folklórní sezóna se dětem povedla. Čekají je prázdniny, odpočinek, sluníčko, 
koupání a nicnedělání. A doufáme, že se s nimi sejdeme i v následujícím školním 
roce..             Sabina Jelínková 
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Dětský koutek 
Vlastiv ědný kvíz s fotbalov ě hasi čskou nápov ědou 
Naši mladí hasiči i fotbalisté jezdí spolu s dospělými na závody a zápasy do různých 
obcí Vyškovska. Většinu času stráví pochopitelně na hřišti, ale možná si cestou 
všimnou i některých pozoruhodností. Každá vesnička tu má svoji historii, svoje 
zajímavá místa. Pro zájemce nabízíme kvíz a možná také tipy na drobná zastavení. 
 

1. Obec má pouze asi 310 obyvatel, protéká tu říčka Haná a při vjezdu do obce stojí 
pozdně barokní kostel sv. Mikuláše. 
Nápověda: V červnu zde proběhlo vyhlášení celoroční hasičské soutěže Vyškovský 
Soptík. 
Obec se jmenuje:  __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

2. Poblíž obce vyvěrá z pramene hořká minerální voda, která se již více než sto let 
používá k léčbě zácpy a poruch zažívání. 
Nápověda: Naši mladí fotbalisté zde v podzimní části sezóny nečekaně porazili 
favorizované místní družstvo. 
Obec se jmenuje:  __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

3. V obci se nachází socha generála Kutuzova a dům, ve kterém tento ruský generál 
se svými vojáky přebýval v roce 1805 před bitvou u Slavkova. 
Nápověda: Naši mladí hasiči odtud letos na přivezli 4 poháry a jednu zlatou medaili. 
Obec se jmenuje:  __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

4. Jedná se o jednu z nejstarších doložených osad na Vyškovsku, jejíž název 
naznačuje existenci nějaké starobylé pustiny. Budete-li hledat, najdete zde zbytky 
románské rotundy sv. Pantaleona, která vznikla pravděpodobně v druhé polovině 
10. století a ve své době byla prý jednou z největších staveb svého druhu v Čechách a 
na Moravě.  
Nápověda: Soutěžili zde v této sezóně naši fotbalisti i hasiči, ale nevyhráli ani nezískali 
pohár. 
Obec se jmenuje:  __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

5. V obci v současné době probíhá jako v mnoha dalších výstavba kanalizace. Najdete 
zde více než dvě stě let starou lípu a u ní kříž zdobený řezbami s řemesly.  
Nápověda: Na letošní hasičské soutěži „O pohár starosty obce“ zde naše družstvo 
starších získalo pohár za první místo. 
Obec se jmenuje:  __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

Monika Postbieglová  
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Křížovka s tajenkou 

1             
2             
3            
4             
5             
6             
7             
8             

 

1. Tatínek Hurvínka 
2. Přebírala mák 
3. Je zelený a bydlí v rybníce 
4. Šípková princezna 

5. Tatínek Rumcajs, maminka Manka 
6. …….. Bertík 
7. Jméno víly 
8. Čaroděj druhé kategorie 

Skončily už úkoly, 
učení je pryč. 
Teď si nesu ze školy 
….(tajenka)… jak bič! 

Křížovku vytvořila: A. Freibergová 

 

 

 
20.5.2015, vystoupení žák ů z naší družiny pro maminky na Den matek, pohádka O  Šípkové r ůžence  
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Pár fotek z výstavby čisti čky odpadních vod ( ČOV). 

 Výkop pro čističku se zaplavoval 

 Problémy se zvládly, ČOV stojí  

 Usazování technologické části 
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23.5. 2015, Babské hody, protože po časí ten den v ůbec nep řálo, tancovalo se v sále 


