Milejovice
Kraj: Jihočeský

Okres: Strakonice

Správní obvod: Strakonice

GPS souřadnice: 49.188087N, 13.930083E

Nadmořská výška: 530 m n. m.

První pís. zmínka: 1315 (705 let)

Počet obyvatel: 75

PSČ: 387 01

Adresa URL: www.milejovice.cz

O obci
Obec Milejovice se náchází na jihu Čech v regionu Strakonice. Od tohoto města jsou Milejovice vzdálené
zhruba 8 km jižně.

Historie obce
Původní název Milejovic byly Milivice. Tento název můžeme nalézt ve starých písemnostech nebo na starý
mapách z dob Rakouska-Uherska. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1315.

Ubytování a restaurace
V obci se nachází hospoda. Ubytování je vzdálené asi 1 kilometr v obci Hoštice u Volyně, kde se točily filmy
Slunce, seno, ... V této vesnici naleznete několik penzionů.

Okolí a příroda
Nedaleko obce Milejovice se nachází kostel, který byl postaven u studánky. Voda ze studánky má být podle
pověry léčivá. Stejně jako voda ze studánky na Podsrpu ve Strakonicích, je i zde zvýšený obsah radonu. Z
rozboru provedeného v roce 2006 plyne, že je voda pitná i přes více

Současnost obce
Na návsi, kde je křižovatka - cesty vedou do Kuřiman, Přechovic a Hoštic - se nachází požární nádrž
a autobusová zastávka. Za kapičkou se nachází hřiště s pískovištěm a ohništěm. Je zde i obecní
úřad a místní hospoda.

Sportovní možnosti
Milejovicemi prochází žlutá turistická trasa a cyklostezka číslo 1070. Chcete-li se vykoupat, můžete v létě
využít koupaliště ve Volyni, vzdálené 5 kilometrů, nebo plavečák ve Strakonicích. Zde se můžete
vykoupat i v zimě v krytém bazénu.

Památky a zajímavosti
V okolí Milejovic a i v samotné vsi se nachází několik paměti-hodností. U kapličky je památník obětem 1.
světové války. Na konci vsi, U dvou křížů, směrem na Přechovice, je památník na napoleonské
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války.

Doprava
Obec je po celý rok dostupná automobilem. V obci je autobusová doprava.
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