Kronika obce Milovice, rok 2017

Naše obec má v současné době 440 obyvatel z toho 76 dětí a a 364 dospělých. Za poslední tři léta
se zvýšila populace, kterou příznivě ovlivnila individuální výstavba nových rodinných domů
v lokalitě Za Blanářovým.
Druhá etapa, která se připravuje na rok 2017 dává předpoklad, že i v nastávajících letech bude
možno počítat s přírůstkem obyvatel.
Na základě stížností občanů se dala výpověď nájemkyni restaurace paní Prokešové a od 1.8. má
v nájmu restauraci paní Ilona Ištvánková.
Díky tomu, že se změnil nájemce restaurace, který dříve koncem roku pořádal pro občany setkání
se zabijačkou, ujala se tohoto nelehkého úkolu sama paní starostka. Za pomoci zastupitelstva
uspořádala na přelomu roku 2016 a 2017 první obecní zabijačku se svařeným vínem a menším
občerstvením pro děti i dospělé. Při této příležitosti mohli občané bilancovat uplynulý rok a
zavzpomínat si na vše, co nejen v tomto roce prožili. Následující den se občané naší vesničky sešli
ještě jednou u ohňostroje a novoročního punče.
Začátkem nového roku napadlo v celé republice velké množství sněhu, někde naměřili až 30 cm.
Jen u nás po sněhu nikde ani památky. Zato mrazy udeřily bez výjimky všude, v noci jsme naměřili
až -15 stupňů Celsia. Tyto mrazy trvaly týden, po nich přišlo tání až na plus 5 stupňů a v některých
oblastech se vyskytlo náledí.
Po týdnu se mrazy opět vrátily a trvaly až do konce ledna. Tato zima byla bohatá i na sníh a proto
obec zakoupila pluh na odhrnování sněhu a posypový přístroj za traktor.
Koncem února se již začalo oteplovat a koncem března jsme již zaznamenávali nadprůměrné
teplotní rekordy od 23 do 25 stupňů Celsia.
Začátkem druhé dekády dubna přišlo prudké ochlazení, denní teploty se pohybovaly pouze okolo
čtyř stupňů a ve třetí dekádě dokonce na horách napadlo až 40 cm sněhu a v noci klesaly teploty
pod nulu.
V sobotu 25.03.2017 oslavili zlatou svatbu manželé František a Marie Horňákovi. Oslavu
uspořádali v sále místního Atria.
Květen byl již ve znamení slunečného a teplého počasí.
Na XIV. Ročník výstavy vín v Milovicích se dostavilo 520 platících osob. Porota vybírala z 566
vzorků vín od místních i přespolních vinařů. Z toho ochutnávali 359 bílých, 147 červených a 60
růžových.
Šampionem bílých vín se stal Ryzlink rýnský od Kláry Matochové, růžového šampiona vyhrál pan
Šimon Bartoš z Rakvic a v červených odrůdách zvítězil Miloslav Matocha, který také získal cenu
za nejlepší kolekci vín.
Na třetí ročník gulášfestu odvrátilo počasí svou příznivou tvář ochladilo se a pršelo, možná i proto
se dostavilo pouze 150 osob.
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Milovičtí hasiči uspořádali již tradičně pro děti výšlap na Pálavu a prohlídku vybavení vodních
záchranářů a hasičské techniky. Akce měla rekordní účast 68 osob.
Poslední víkend v červnu uspořádali místní rybáři pro děti rybářské závody. Akce se konala od
sedmi do jedenácti hodin, v půl dvanácté bylo vyhodnocení, celý den bylo nesnesitelné horko, teploty
se pohybovaly okolo 37 stupňů.
Druhý roční turnaje v nohejbalu uspořádali místní hasiči za velmi teplého počasí na tenisovém
hřišti. Zúčastnilo se celkem pět družstev po šesti členech. První místo vyhrálo družstvo Ladislava
Černého a Josefa Moravce.
V ještě větším horku uspořádala tělovýchovná jednota přátelský zápas horní a dolní konec, a
svobodní proti ženatým. Výkop v 16 hodin odstartoval začátek náročného mače.
Na Břeclavsku žně finišovaly okolo 10. srpna. Zbývalo několik polí na severu okresu. Od roku 2012
je to pro obiloviny nejhorší rok. Jde o pokles asi o polovinu, vyčíslil předseda břeclavské okresní
agrární komory Antonín Osička.
Ve středu 9. srpna k nám již potřetí zavítalo divadlo z Poličky Popraskd, poličsko – pražská
skupina kočovných divadelníků, uvedla kratochvilnou hru P.Aplima se zpěvy, nejen pro děti, Čerti
na Karlštejně.
Díky zrušení provizorního dětského hřiště v lokalitě Za Blanářovým, na podnět tamní obyvatelky,
se rodiče děti rozhodli uspořádat protestní akci – První ročník vybíjené, kde se sešlo rekordních 45
osob.
Předposlední víkend v srpnu byl již tradičně zaslíben místním krojovaným hodům. Tentokrát pod
vedením Aleny Dvořákové, dříve Horňákové se sešlo 7 párů v krojích, které zajistily za velmi teplého
počasí (32 stupňů Celsia) pochůzku obcí. V pátek se o hudbu postarala skupina pana Horňáčka a
pobavit se přišlo 146 osob, v sobotu se ochladilo o 15 stupňů a na zábavě pod taktovkou Vlkošáků
to bylo poznat, účast byla slabší dorazilo pouze 98 platících osob.
O další akci se postarali místní hasiči, kteří uspořádali první ročník výletu na kolech do Lednice.
Zúčastnilo se celkem 16 osob.
Druhého září firma ZEBR ve spolupráci s místními hasiči uspořádala pro milovické děti rozloučení
s prázdninami na bývalém mikulovském vojenském cvičišti. Pro děti byly zajištěny zvláštní
atrakce včetně jízdy a prohlídky bojového vozidla a soutěže v přírodě.
Třetího září byla uspořádána místními obyvateli První dětská olympiáda na zrušeném
provizorním dětském hřišti, jako další reakce nespokojenosti občanů s tímto stavem.
20. a 21. října 2017, proběhly volby do Poslanecké sněmovny České republiky. Z celkového počtu
370 voličů k volebním urnám přišlo 184 osob. Největší úspěch zaznamenala strana ANO 2011,
stejně, jako v celé republice a to se 65 hlasy. Dále za ní následovaly strany SPD s 25 hlasy, ODS
s 24 hlasy a KSČM se 17 hlasy a další.
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29 října zasáhla celou naši zemi vichřice o síle 113 km za hodinu, orkán byl pojmenován Herwart.
Na Jižní Moravě poškodil desítky tisíc stromů, odnášel nejen střešní tašky, ale i celé plechové
střechy.
Osmnáctého listopadu uspořádal pan Miloslav Matocha mladší již tradičně svěcení vín
s ochutnávkou toho nejlepšího z letošních mladých vín.
Koncem listopadu proběhlo adventní zdobení za vedení paní Jany Černé, kde se místní občané i děti
sešly u vytváření vánoční výzdoby.
Na rozsvěcení vánočního stromu, které se konalo 1. prosince přimrzlo a tak přišel vhod při zpívání
koled teplý čaj a svařené červené víno.
V polovině prosince se konalo posezení s důchodci, na které se dostavilo 50 důchodců.
Po propadu komunikaci 30. listopadu loňského roku před domem paní Hanusíkové č. p. 89, se
v tomto roce rozpoutala diskuse, kdo škodu a následnou sanaci, kterou je nutno provést, uhradí.
Po několika jednáních se obě oslovené strany, VAK i ing. Svoboda zříkají odpovědnosti. Na
základě Výzvy ke sjednání nápravy z mikulovského odboru stavebního a životního prostředí, byla
oprava provedena a zaplacena ze strany obce. Starostka byla zastupitelstvem pověřena, aby
uhrazené náklady byly vymáhány prostřednictvím soudního řízení.
V letošním roce byla obec úspěšná v žádosti o dotace. Dostali jsme dotaci na lokální výstražný a
varovný systém, včetně digitálního povodňového plánu ve výši 690 334 korun. Díky této dotaci
bude v obci vybudován nový rozhlas a nahradí tím dosavadní, nevyhovující rozhlas ze šedesátých
let.
Na digitalizaci místní knihovny jsme obdrželi z Ministerstva kultury 45 000,-Kč. Cílem této akce
je přehledná revize fondu, získání přesných statistických údajů a přístup k fondu knihovny on-line
pro knihovníka i uživatele.
Hasiči obdrželi z JMK z Podpory jednotek sborů dobrovolných hasičů 88 000,-Kč, tato částka byla
využita na nákup ochranných oděvů, obuvi, rukavic, kukel a svítilen na přilby. Dále bylo
zakoupeno plovoucí motorové čerpadlo a vesta pro práci ve vodě.
Na rekonstrukci komunikace v záhumení II. Etapa jsme obdrželi 1 000 000,-Kč. Rekonstrukce
byla provedena v měsíci listopadu.
Hasiči prodali stříkačku pro požární sport a za tyto prostředky si pořídili nový dodávkový vůz
Ford Transit, který bude sloužit k přepravě členů JSDH k zásahům a pro různé akce, dle potřeb
obce.
Na jaře byla do obce zavedena optická síť vysokorychlostního internetu a následně bude možno se
jejím prostřednictvím přihlásit i ke sledování kabelové televize. Stavbu provedla na své náklady
firma z Podivína Internet Menšík.
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Tělovýchovná jednota si pořídila z prostředků obce, na zavlažování hrací plochy fotbalového hřiště
nové čerpadlo ve výši 37 389,-Kč.
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání v únoru tohoto roku rozhodlo o tom, že nebude
provozovat poštu ve formě franšízy programu Partners.
Na společné čističce odpadních vod s Pavlovem byla provedena kontrola z inspekce životního
prostředí.
Atrium prošlo rekonstrukcí, byla položena nová venkovní dlažba a osazena nová kovová brána.
Stoly byly opatřeny novými deskami.
Pan Vojáček zažádal o změnu územního plánu ve smyslu, že v průmyslové zóně zamýšlí vybudovat
ubytovací služby.
Pozemky Za Blanářovým se v druhé etapě budou prodávat za cenu od 800,-Kč výše. Zjišťuje se
optimální cena a byla zadána realitní kanceláři startovací cena 1400,-Kč – dle zájmu se cena bude
upravovat.
Na jaře proběhla druhá etapa výsadby zeleně na návsi, kdy bylo osazeno 40 stromů a 130 keřů.
Díky novému zákonu o spádovosti, řeší rodiče dětí školou povinných i předškolních, kam bude
jejich dítě chodit do školy, či mateřské školy. Paní starostka svolala schůzku s rodiči, kde byla
hromadně projevena nespokojenost se školou v Zaječí, kam v současné době dojíždí většina dětí. Od
září roku 2018, bude sepsána smlouva o spádovosti se školou v Mikulově, kam budou moci děti
dojíždět.
Většina našich obyvatel nyní za prací dojíždí do blízkých měst a obcí. Někteří pracují i v místních
firmách a to ZEBR a AZ Klima. Díky vysoké zaměstnanosti je velký hlad po pracovních silách a to
i místních podmínkách, kdy je třeba v letním období více pracovníků na údržbu zeleně, nebo
v restauraci, ať se jedná o obsluhu, či kuchaře. Na druhé straně se vede lidem lépe, než dříve, téměř
v každém domě jsou dvě vozidla a lidé si své domy rekonstruují a vylepšují.
Díky dopravnímu uzlu, kdy přes naši obec projíždí většina autobusů z celého okresu je dopravní
obslužnost v obci stále lepší.
Pohyb obyvatelstva:
K 31.12.2017 měla naše obec 461 obyvatel, z toho 367 dospělých a 94 dětí.
Do naší obce se během roku přihlásilo k trvalému pobytu celkem 17 osob a odhlásily dvě osoby.
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