Kronika obce Milovice, rok 2010

Počet obyvatel celkem byl k 1.1. 2010 434, z toho 370 dospělých a 64 dětí v celkem 183 čísel popisných.
Starostka byla paní Věra Antošová, místostarostou pan František Zelinka, zastupitelé Lenka Drozdová, Zbyněk
Šimeček, Jiří Pálka, Jan Bajko a Jitka Plagová.
V obci je obchod se smíšeným zbožím, jehož vedoucím je pan Jiří Antoš, vedoucí pošty je paní Luděna Kapustová.
Místní i ostatní zájemci o cykloturistiku z blízkého okolí mohou využít služeb prodejny a opravny kol FANA
pana Františka Mazůrka.
Knihovna již sedmým rokem vede paní Radka Pálková. Dojíždí lékař z Mikulova MUDr. Igor Šimek a
pedikérka paní Lenka Fišerová z Bulhar odvoz TKO zajišťuje na základě smlouvy s obcí firma Hantály
z Velkých Pavlovic. Občané topí převážně plynem a tuhými palivy z budovy bývalé, mateřské školy se stala
kulturní místnost, kde se pořádají volby, vítaní občánků do života a je zde také prostor, pro výuku na hudební
nástroje. Letos byla bohužel výuka dětí na hudební nástroje zrušena, z důvodu nedostatků lektorů a tím
ukončena spolupráce s LŠU v Mikulově.
Složky v obci: Tělovýchovná jednota Milovice, Jednotka Sboru Dobrovolných hasičů, Svaz tělesně postižených.

Vsup do nového roku, přivítali občané Milovic velkolepým ohňostrojem a připili si výborným starostovským
punčem.
Začátkem ledna nás překvapil mírnými teplotami, které se pohybovaly kolem nuly, i když zakaboněná obloha
slibovala sníh, napadl až v druhé dekádě, nejvíce radosti z něj měli samozřejmě děti a zemědělci. Také jednotka
sboru dobrovolných hasičů se měla z čeho radovat, obdržela dotace z programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje, ve výši téměř 26 000,. Kč a finanční dar od firmy Mutastav ve výši 20 000,. na provoz
jednotky, i když dobrovolní hasiči provozují svoji činnost již delší dobu, neustále mají co vylepšovat a dokupovat,
veškeré potřebné vybavení. Vždyť si to také zaslouží, v roce 2010 měli celkem 20 výjezdů. Měli dokonce tu čet,
že se mohli podívat na zajišťovaní bezpečnosti Papeže Benedikta XVI. 28.09. 2009 v Brně v Tuřanech.
Neradostné zprávy k nám přicházejí z oblasti zadluženosti občanů. O svůj dům číslo popisné 53 přišli manželé
Tomancovi a o byt jejich tchán a otec pan Baroň z čísla popisného 112. Další exekuce hrozí manželům
Drápalovým z č.p. 157, Josefu Slavíkovi a manželům Nevrlým č.p. 80, Cabalovým z č.p. 50.
Pokud to počasí dovolilo, dokončovali občané své přípojky na kanalizaci s tím, že většina domácnosti je již
připojena. Jediný problém se objevil u paní Blanářové č.p. 47, je nejníže položený ve vesnici ale i toto se po složité
technicky a finančně náročné akce podařilo zrealizovat.
Zbývají kosmetické úpravy vozovek, příjezdových komunikací k budovám a části chodníků, které po
důkladném prošetření komise v čele s paní starostkou Věrou Antošovou byli přislíbeny uvézt firmou Bělěhrádek
a Mertastav, do původního stavu do konce března 2010.
Na základě vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemku za vesnicí směrem na Pavlov obec obdržela
finanční dar 300 000Kč na zakoupení zemědělské techniky.
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Na zvýšení atraktivity prostředí a turistické návštěvnosti, bylo schváleno podání žádosti dotace z Fondu
životního prostředí na vybudování nové cyklostezky a in-lino dráhy, na cestě mezi Pavlovem a Milovicemi,
vedoucí po cestě kopírující přehradní nádrž.
Celou republiku zužuje strach z prasečí chřipky, v únoru onemocněl i hlavní hygienik ČR Michael Vít. Proti
chřipce se zaujalo opatření, nakoupení velkého počtu očkovacích vakcín, které však zůstaly nevyužity ležet
v centrálním skladu, z důvodu obav občanů, nechat se touto vakcínou očkovat, pro vedlejší účinky.
O to radostnější byla zpráva ze zimní olympiády ve Vencouvru, kdy se naše mladičká krasobruslařka Martina
Sáblíková zasloužila o zlatou medaili.
Také naši hokejisté se nenechali zahanbit a dovezli zlatou medaili z mistrovství světa v ledním hokeji.
V měsíci dubnu proběhla v naší obci kontrola existence viničních tratí, kterou provedl pracovník Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – registr vinic Znojmo – Oblekovice.
Jako každoročně se konalo poslední den v dubnu, symbolické „pálení čarodějnic“ s táborákem na fotbalovém
hřišti.
Dne 14. května, proběhl již VII. Ročník Vinného koštu s bohatou návštěvností. Celkem se zúčastnilo 550 osob.
Ve dnech 28. a 29. května, proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Celorepublikově vyhrála
volby ČSSD, ale vládu sestavily ODS a TOP 09.
V naší obci z počtu voličů 377, volilo 211 osob, platných hlasů bylo 209.
Jako první se umístila ČSSD se 67 hlasy, druhá ODS se 42 hlasy, dále pak KSČM se 37 hlasy a Věci veřejné
s 21 hlasy.
K příležitosti oslav mezinárodního dne dětí, místní rybáři uspořádali rybářské závody pro děti a večer společně
s důchodci opékali špekáčky.
V červnu bylo vypsáno výběrové řízení na výstavbu vodovodu v lokalitě „Za Blanářovým“. Zvítězila firma
Vodohospodářské stavby.
V měsíci červnu postihla Českou republiku vlna povodní, naše obec je naštěstí chráněna přehradní nádrží Nové
Mlýny, proto vznikly škody pouze na přilehlých zemědělských prostorech v blízkosti řeky Dyje.
Na cestě k lomu se zahájilo prodávání pozemků, na výstavbu vinných sklepů malovinařům.Také pozemky
k výstavbě rodinných domů v lokalitě „Za Blanářovým“, již získaly první majitele. Cenu pozemku
zastupitelstvo stanovilo na 300,-Kč za metr čtvereční.
V měsíci červnu proběhly závody JSDH o pohár starostky. Vítězem se stala JSDH z Pasohlávek.
Ne vždy se daří a bohužel i nás postihla nepříjemnost ve formě závady selenoidního ventilu na nové čističce
odpadních vod, při které vzniklo 5000 m3 úniku pitné vody v celkové částce 175.000,-Kč. Vodovody a
kanalizace Břeclav, požadují po DSO Pavlov a Milovice úhradu této částky. Na základě dohody, mezi DSO
VaK Břeclav a dodavatelem, bude uhrazena každou dotčenou stranou poměrná částka.
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Na druhé straně se 15. července podařilo zprovoznit vozovku před obchodem v místě propadu a umožnit tak
projíždění vozidel po hlavní silnici. Od této doby po této silnici projíždějí těžké kamiony.
24. července se konal v kulturním domě, již druhý ročník gulášfestu, kterého se zúčastnilo 180 osob.
Tradicí se stalo také letní grilování pro dospělé se zábavním programem pro děti.
Hody jsou již každoročně největší událostí ve vsi. Letos hodovou zábavu poctilo svou návštěvností 400 osob.
Úspěchy také slaví zrekonstruovaná restaurace Pod Strážným vrchem, která se stala jednou z nejvyhlášenější
kuchyní v okolí. Pod vedením šéfkuchaře Jarmila Radochy zde působí celá rodina Drozdových, kteří se snaží,
aby se jim věrní hosté stále vraceli. Milovičtí občasné se zde mohou stravovat, při výběru za 56,-Kč.
15. září odbory lékařů spustily novou kampaň: „Děkujeme, odcházíme“. Požadují, aby platy lékařů činily 1,5
až 3 násobek průměrné mzdy.
Dne 15 a 16. října v celé republice proběhly volby do zastupitelských orgánů. Z celkového počtu 360 voličů, se
voleb účastnilo 226 voličů, s 1460 platnými hlasy pro všechny tři volební strany.
Z občanského sdružení Milovice, získaly nejvíce hlasů, tj. 144 pan Josef Zemek, druhá se umístila se 133 hlasy
paní Věra Antošová, dále se 116 hlasy pan František Studený a s 95 hlasy pan Jiří Pálka.
Z volební strany Sdružení nezávislých se umístil na prvním místě se 104 hlasy pan Miloslav Matocha, jako
druhá se 101 hlasy paní Iveta Talašová a jako třetí se 74 hlasy pan Jan Bajko mladší.
Na žádost občanů byly vyřešeny dešťové odpady u domů č. 52 a 53, kde se v době dešťů stále držela voda. Byly
zpevněny cesty k domům č. p. 56 a 57, zatravňovacími dlaždicemi, aby místní občané se měli možnost dostat
až ke svým bydlištím.
Byla zprovozněna komunikace směrem k lomu, kde byly postaveny nové domy a plánují se další stavby
vinných sklepů.
Manželé Blahovi začali se stavbou nového rodinného domu, ten původní, kde bydlí, plánují využít k podnikání
v turistickém ruchu.
Na základě přidělených dotací DSO Pavlov a Milovice, bylo rozhodnuto provozování ČOV ve vlastní režii a to
s platností od 1.12.2010.
V prosinci jsme se dočkali pořádné sněhové nadílky letošní zimy a hned to byla kalamita. Na mnohých místech
zkolabovala doprava, provoz muselo přerušit i letiště Ruzyně v Praze.
Již tradičně se koncem roku pořádala beseda s důchodci, za bohatého programu, složeného z přednesu básní
dětí z mateřské školy ze Zaječí a souboru z Bulhar.
K večerní pohodě a tanci i poslechu hrála živá hudba.
Na závěr roku hospodští připravili pravou moravskou zabíjačku, která již od rána na Silvestra voněla na
návsi.
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POHYB OBYVATELSTVA

K 31.12.2010 měla naše obec 435 obyvatel, což znamená pokles o jednu osobu oproti minulému roku. Do naší
obce se přihlásily 4 osoby a odhlásilo se 6 osob.
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