Kronika obce Milovice, rok 2018

Obec Milovice měla k 1.1.2018 467 obyvatel. Z toho 94 dětí a 367 dospělých. Počet dětí se zvýšil
nejen díky nově narozeným, ale i zásluhou nově přistěhovaných v nové zástavbě za Blanářovým.
Rok 2018 byl nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 9,6°C byla o 1,7°C vyšší, než je dlouhodobý
normál. Dosud nejteplejší byly roky 2014 a 2015 s průměrnou teplotou 9,4°C. Kromě února a
března byly všechny měsíce roku teplotně nad normálem, který meteorologové počítají z let 1981 až
2010. Duben a květen byly dokonce teplotně mimořádně nadnormální a šlo o nejteplejší duben
respektive květen zaznamenaný na českém území od roku 1811. Průměrná teplota byla 19,6°C a tím
se zapsala jako nejvyšší v historii měření.
V polovině ledna překvapilo téměř celou republiku husté sněžení. V naší obci napadlo až 10 cm
sněhu, na horách byla nadílka štědřejší a to až 40 cm. Další den nato se přidal ke sněžení velmi
silný vítr a snižoval pocitovou teplotu, která byla v té době okolo 2°C až o 5°C.
Začátkem února se již teploty pohybovaly okolo nuly a to i v noci. Další porci sněhu Milovice
obdržely v prvním týdnu, sníh dlouho nevydržel, již od poloviny února vysvitlo jarní sluníčko a při
teplotě okolo 4°C se o sněhovou pokrývku postaralo tak, že z ní za chvíli mnoho nezbylo. V další
únorové dekádě se však prudce ochladilo a to až na -9°C a v noci až na -11°C, tyto mrazy trvaly
dva týdny a pak se oteplilo. Začátkem března nás příjemně potěšily jarní teploty okolo 10°C. Od
půlky března byly teploty ještě vyšší a přibližovaly se k 17°C. Poslední týden v březnu se však paní
Zima ještě jednou ozvala při prudkém ochlazení, kdy se teploty pohybovaly pouze hluboko pod
nulou.
Díky velmi teplému dubnu a květnu přišly letošní žně o dva až tři týdny dříve než obvykle. Agrární
komora konstatovala, že obilí se letos urodí významně méně a bude i méně kvalitní. Mohou za to
především sucha a vyšší teploty na jaře. Na objemu i kvalitě produkce obilovin se velice negativně
projevil dlouhodobý nedostatek srážek a vysoké teploty.
Začátek roku byl jako vždy oslavován občany z Milovic s očekáváním všeho dobrého a lepšího, a
tím si i místní obyvatelé při svařeném vínečku a velkolepém ohňostroji do nového roku navzájem
přáli. Bohužel nikdo nečekal, že hned v úvodu nového roku nás bude o jednoho méně. Šestého
ledna odešel do jiného světa náš dlouholetý spoluobčan a oblíbený myslivec, pan Blažej Kaidl ml.,
skonal ve věku 60 let. Necelý měsíc nato nás opustil i jeho otec, pan Blažej Kaidl st. ve věku 84 let.
Pro celou rodinu to byla velká rána, která se po celý rok zcela nezahojila.
Jako každý rok, i tentokrát v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka. V katolických zemích se o
svátku Zjevení Páně píše na dveře domů a chlévů zkratka K + M + B +nebo latinský ekvivalent C +
M + B + jako formule požehnání. Původní text zní Christus mansionem benedicat - Kristus ať obydlí
žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok - proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři
křížky symbolizují Nejsvětější trojici, tj. Otce, Syna a Ducha svatého. Nejsou to tedy znaménka
“plus” mezi iniciálami. Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečení, avšak jsou uctíváni jako
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patroni poutníků a hříšníků. V naší obci se hlavním pořadatelem sbírky stala paní Žaneta
Helešicová. V sobotu 6.ledna se za mrazivého dne vydala s dalšími dobrovolníky na obchůzku vsí.
V tomto roce se podařilo i díky jim v Tříkrálové sbírce získat od občanů rekordních 9788 Kč.
Na základě podnětů rodičů byla vytvořena dohoda o vzniku společného školského obvodu pro
žáky ZŠ s městem Mikulov. Obecně závaznou vyhláškou byla stanovena část společného školského
obvodu ZŠ Hraničářů 617 E.
Díky upozornění občanů o navezení obytných buněk do areálu bývalé pily pana Petra Drápala
ml., se záměrem poskytnout zde ubytování zahraničním dělníkům, se zastupitelstvo rozhodlo
jednat s úřadem územního plánování v Mikulově a zachránit tak nepovolanému podnikání v této
lokalitě.
Koncem února, tak jako každý rok, uspořádala vedoucí knihovny, paní Radka Pálková, spaní
pro děti v knihovně se zajímavým programem, včetně hádanek, pantomimy, čtení, večeří a
závěrečnou diskotékou, kde se děti zapojily do soutěže Superstar o nejlepšího zpěváka. Celkem se
přihlásilo 13 dětí, pro malou kapacitu knihovny nebylo možno umožnit dalším zájemcům účast na
této akci, ale příští rok se jistě přihlásí včas.
8. března nás opustil další spoluobčan pan Jiří Skokan ve věku nedožitých 79 let. Do
mikulovského krematoria ho přišla na poslední cestě doprovodit spousta kamarádů, známých a
přátel a projevili upřímnou soustrast rodině a pozůstalým.
17. března uspořádali místní hasiči přednášku a ukázku první pomoci při resuscitaci, kterou
prováděla zástupkyně rychlé záchranné služby z JMK z Brna. Přednáška proběhla ve dvou fázích
a to teoretické - výkladem s ukázkou promítaných snímků a praktické s využitím defibrilátoru a
umělého člověka.
2. dubna se v katastru naší obce zničehonic objevily čtyři ovce románské a nikdo se k nim nehlásil.
V klidu se procházely po okolí, zdržovaly se u přivaděče místní přehrady a evidentně jim nic
nechybělo. Z důvodu ochrany a bezpečnosti provozu na blízké rychlostní silnici však musela obec
zakročit a nechat ovce odvézt novým majitelem, panem Milanem Pilkou, který o ně projevil zájem
a odvezl je až na Znojemsko.
První sobota v dubnu proběhla celorepubliková akce “Ukliďme Česko”, do které se zapojila i naše
obec pod vedení pana Miloslava Matochy. Sešlo se přibližně 30 dobrovolníků, včetně dětí, a po
obdržení úklidových pomůcek a pytlů se s chutí pustili do práce. Závěrem se u dobrého občerstvení
shodli, že se u záslužné práce sejdou zase za rok a s dobrými pocity skvěle vykonané práce se
rozešli domů.
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Poslední týden v dubnu proběhlo pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti za asistence místního sboru
dobrovolných hasičů, kteří se postarali o dřevo i občerstvení a následný úklid po akci.
Druhý týden v květnu uspořádali místní vinaři za pomoci tělovýchovné jednotky a místního
obecního úřadu, již velmi oblíbený a vyhlášený vinný košt s oceněním nejlepších vzorků vína z naší
obce i okolí. K poslechu zahrála již tradičně cimbálová muzika Aleše Smutného. Večer k tanci i
poslechu se poprvé předvedla funrocková kapela Chameleon Groove.
Poslední týden v květnu se místní hasiči postarali o další akci a to již 4. ročník Jarního výšlapu
na Pálavu. Sešlo se 72 účastníků, které hasiči odvezli pod Pálavské vrchy. Účastníci si mohli
vybrat ze tří tras, které vedly až ke zřícenině hradu.Po prohlídce trosek se sešlo do Pavlova, odkud
byli všichni odváženi zpět do Milovic, kde na ně čekalo bohaté občerstvení přichystané hasiči,
opékání špekáčků a ukázka hasičské techniky v areálu zbrojnice.
V neděli 3. června uspořádala paní Iveta Talašová za pomoci rodičů a dalších dobrovolníků, při
příležitosti MDD, procházku pohádkovým lesem. Start byl na fotbalovém hřišti v Milovicích. Na
děti čekalo dopoledne plné zábavy, soutěží, odměn a malování na obličej.
14. června velkým cvičením všech záchranných složek, vodní záchranáři, policisté a hasiči,
prověřili své síly při cvičné nehodě v lodní dopravě Katamarán, které se konalo na Nových Mlýnech
u Pavlova v blízkosti přístaviště Yacht Clubu Dyje. Účastníky byli i dobrovolní hasiči z Milovic.
Rybáři, jako již tradičně, uspořádali poslední den v červnu Dětské rybářské závody na rybníku v
Milovicích. Akce byla určena hlavně dětem do 15 let věku a měla dvě kategorie:
a) děti lovící samostatně b) děti lovící s doprovodem. Odměněni byli lovci první ryby a největší
ryby.
Druhý týden v červenci proběhl na nádrži Nové Mlýny, v Pavlovském kempu, tradiční triatlonový
závod Half-ironman ve třech kategoriích.
Jako každý rok, předposlední týden v srpnu, proběhly v Milovicích tradiční krojované hody a to
17. a 18. srpna. Organizace se ujal hlavní stárkovský pár Aneta Bajková a Adam Famfrla, za
pomoci paní Jany Talašové. V pátek hody zahájila diskotéka a v sobotu po předávání hodového
práva paní starostkou Věrou Antošovou, se chasa vydala krojovaným průvodem zvát na večerní
zábavu se Slováckou kapelou pod taktovkou Romana Horňáčka.
Letošním příjemným zpestřením byla týdenní výstava fotografií starších ročníků hodů a to od roku
1956 po současnost, kterou v místním Atriu za součinnosti občanů připravila paní Renata
Famfrlová, která chronologicky seřadila a umístila na vypůjčené stojany z regionálního muzea.
Nejen pro děti uspořádala firma ZEBR 1. září již třetí ročník akce plné zábavy a dobrodružství,
nazvanou Ukončení prázdnin, na bývalém vojenském cvičišti v Mikulově. Přestože akci celý den
provázel vytrvalý déšť, minimálně 100 účastníků se nedalo odradit prozkoumat vojenskou a
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hasičskou techniku, projít si stezkou plnou překvapení a soutěží a zaskákat si na nafukovacím
hradu. Po vyčerpávajících aktivitách, jízdě v BVP, tanku a čtyřkolkách přišlo vhod bohaté
občerstvení a odměnou za vytrvalost v nepříznivém počasí bylo vyhodnocení a předání cen.
26. září a opakovaně za měsíc poté došlo k poškození části budovy TJ kabin u fotbalového hřiště a
pokusu loupeže v tomto objektu.
13. října se dožila významného jubilea 100 let naše spoluobčanka, paní Božena Urbanová.
Pracovala na zdejším obecním úřadě, tehdy národním výboru dlouhých 26 let a to od roku 1955.
17. listopadu uspořádali zastupitelé obce lampionový průvod, nazvaný Uspávání broučků. Od
budovy obecního úřadu se vycházelo v 17. hodin a za doprovodu dětské hudby, prošel průvod
vesnicí se zakončením opět u této budovy. Zde bylo připraveno občerstvení s teplým čajem a
svařeným vínem a možností opékání špekáčků, které zajistila obec. Na závěr byly vypouštěny
lampiony štěstí a zlatou třešinkou se stal krásný ohňostroj.
24. listopadu se sešli téměř všichni vinaři z Milovic a jejich nejbližší v kulturním domě. Sklepy
osiřely, po celoroční práci nastal slavnostní okamžik - žehnání vínu. Na úvod zhodnotil ročník a
jeho kvalitu in. Miloslav Matocha, poté již mladým vínům požehnal valtický farář Mons. Dr. Karel
Janoušek. Téměř 100 návštěvníků pak mohlo ochutnat 96 vzorků vín, domácí pomazánky a jiné
dobroty. Celý večer ke skvělé zábavě hrála CM Vladimíra Beneše. Všichni si povyprávěli,
pochutnali na vínech a dobrém jídle, zazpívali a příjemně naladěni se nakonec rozešli domů.
Druhý den po svěcení vín se zasloužila paní Jana Černá v místním Atriu o pohodovou atmosféru
při adventním tvoření. Za příjemného doprovodu vánočních koled u svařeného vína či čaje si zde
mohli zájemci vytvořit adventní výzdobu a děti se se zájmem a chutí pustili do pečení vánočních
perníčků.
V pátek 30. listopadu byl za účasti mnoha dětí a dospělých slavnostně rozsvícen vánoční strom na
návsi. Atmosféru dokreslily vánoční koledy, které zazpívaly děti ze základních a mateřských škol.
Překvapením této akce bylo, že pro děti byla spojena s mikulášskou nadílkou.
Zklidnění po vánočních svátcích do zdejšího kostela přinesl koncem roku valtický farář Mons. Dr.
Karel Janoušek se svým kázáním mše za zemřelé. Zhodnotil uplynulý rok 2018 a kázal o pokoře
a odpuštění. Nabádal děti k poslušnosti a úctě ke svým rodičům, o významu rodiny a důležitosti
odpuštění. Důležitosti sounáležitosti všech členů rodiny, aby se k sobě po celý rok hezky chovali,
pomáhali si a vážili si jeden druhého.
Více než 100 osob se již tradičně sešlo 31.12. na setkání místních občanů u příležitosti oslav závěru
roku, bilancování u dobrého svařeného vína či čaje a jako bonus místní zastupitelé připravili
pochoutky z uzeného masa. Vyvrcholením těchto oslav byl velkolepý ohňostroj, na který se těšily
hlavně děti.
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Další významnou událostí tohoto roku byly první přímé volby prezidenta naší republiky a to 12. a
13. ledna, kdy proběhlo první kolo. Druhé kolo, které se konalo po čtrnácti dnech 26. a 27. ledna,
do kterého postoupil Miloš Zeman a Jiří Drahoš, vyhrál těsně Miloš Zeman a stal se naším
prezidentem pro další volební období.
Na podzim 5. a 6. října probíhaly společně volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR. Naší obci
tyto volby přinesly nebývalý zvrat. Po 20 letech byla zvolena nová starostka obce Bc. Veronika
Pospíšilová (roz. Fraisová) a v zastupitelstvu zůstali pouze dva z původního složení a to ing.
Miloslav Matocha a Richard Zelinka. Původní starostka paní Věra Antošová se stala řadovou
zastupitelkou a přibyli noví členové a to místostarosta obce pan Miroslav Talaš, Petr Horňák ml.
a Michal Kaidl.
Z úřadu práce nám byla poskytnuta dotace ve výši 208 000 Kč na vytvoření dvou pracovních míst
na veřejně prospěšné práce na sedm měsíců. Díky tomu bylo v naší obci dokonale čisto a upraveny
zelené plochy.
V dubnu byla provedena rekonstrukce - zpevnění cesty za bytovkou č.p. 111. V témže měsíci bylo
vybudováno parkoviště pro pět vozů za domem č.p. 5 u Martinců. Majitelé těchto vozů byli dříve
nuceni parkovat poblíž křižovatky při vjezdu do vesnice a omezovali a ohrožovali tím ostatní
účastníky silničního provozu, cena celkem činila 30 855 Kč.
Začátkem června byla zahájena rekonstrukce části kabin TJ u fotbalového hřiště, pro nového
nájemce, pana Valentu, který zde začal provozovat v letním období restaurační služby.
Na obecní úřad byl zakoupen trezor ve výši 48 000 Kč, z důvodu nařízení evropské unie GDPR.
V červenci byla obci předána dokončená a zkolaudovaná stavba z Pozemkového úřadu Polní cesta
spojovací v celkové hodnotě 7 850 535 Kč.
23. července započaly práce na přemístění vysokého napětí v lokalitě Za Blanářovým do země.
Začátkem srpna byla zkolaudována stavby čtyř cyklo domků, na konci vsi směrem na Bulhary,
určena zvláště pro turistiku cyklistů o kapacitě 32 lůžek.
Na opravu hřbitovní zdi obec obdržela dotaci ve výši 423 684 Kč z Ministerstva zemědělství, z
programu Údržba a obnova kulturních památek a venkovských prvků. Celkové výdaje činily 660
445 Kč. Souběžně s touto akcí proběhla demolice márnice se záměrem na tomto místě vybudovat v
budoucnu kolumbárium.
3. října byly započaty práce na rekonstrukci chodníků I. ETAPA v plánované hodnotě 7 234 566
Kč, z této částky uhradí ve formě dotace SFDI 5 432 000 Kč.
17. října dokončila a předala firma JD Rozhlasy naší obci Digitální povodňový plán a lokální
výstražný a varovný systém. Moderní bezdrátový rozhlas s 18ti hnízdy nahradil zastaralý
drátový rozvod ze 60.let, který hyzdil každou uličku prověšenými dráty a rozpadajícími se sloupy.
Součást rozhlasu je moderní ústředna, kterou lze ovládat z počítače či mobilního telefonu. Na tuto
akci obdržela obec dotaci z Ministerstv životního prostředí ve výši 687 883 Kč, celkové náklady
činily 985 315 Kč.

5

Kronika obce Milovice, rok 2018

27. listopadu byl dokončen betonový plot v obecním areálu, kde se nachází knihovna, sběrné místo
a hasičská zbrojnice. Toto částečné zabezpečení bude v příštím roce doplněno kamerami, aby byl
objekt řádně střežen.
Koncem roku byla bezúplatně předána jihomoravským krajem naší obci silnice č. III 842 123,
spojka komunikací, a pozemky 1359/2 a 344/82 va výši 144 703 Kč.
V červnu se podařilo zajistit firmu na vybudování inženýrských sítí - kanalizace, vodovod,
komunikace a veřejné osvětlení, kterou započala v červenci firmy SYTYS. Celá akce byla téměř
dokončena v roce 2018 až na pár maličkostí a tím byla lokalita Za Blanářovým II. ETAPA v
hodnotě bezmála 12 000 000 Kč zasíťována. Díky tomu byly pozemky v druhé etapě prodávány
za mnohem vyšší cenu než v první. Jelikož prodej vázl, bylo nutno oslovit dražební firmu
Prokonzulta, která se postarala o prodej části pozemků v hodnotě, kterou odsouhlasilo
zastupitelstvo a to s vyvolávací cenou nejméně 800 Kč za metr čtvereční. Ani toto ovšem nestačilo
na uhrazení závazku firmě SYTYS a proto bylo třeba oslovit realitní kancelář Kometa reality,
která se pokoušela pozemky prodávat za vyšší cenu a to 1 290 Kč za metr čtvereční. Koncem roku
již bylo zřejmé, že se tyto pozemky nestačí včas prodat a proto zastupitelstvo obce přistoupilo k
rozhodnutí vzít si úvěr na ČS na dofinancování inženýrských sítí ve výši 5 000 000 Kč.
K 31.12.2018 měla naše obec celkem 467 obyvatel, z toho 367 dospělých a 100 dětí.
Do naší obce se během roku 2018 přihlásilo k trvalému pobytu celkem 14 osob a odhlásilo se 10
osob.
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