Kronika obce Milovice, rok 2011

Počet obyvatel celkem k 1.1.2011 byl 435, z toho 370 dospělých a 65 dětí v celkem 183 číslech popisných.
Starostkou je stále paní Věra Antošová, místostarostou se stal pan Josef Zemek, zastupitelé František
Studený, Jiří Pálka, Iveta Talašová, Jan Bajko ml. a Miloslav Matocha.
Začátek roku již tradičně zahájil velkolepý ohňostroj, pod kterým si občané připili do nového roku s přáním
všeho nejlepšího starostovským punčem.
S únorem roku 2011 dorazily do našich končin holomrazy bez sněhu, místy se objevovaly teploty i mínus 27
stupňů celsia. Vinaři a zemědělci začali mít obavy o úrodu. Začátek měsíce března nás však mile překvapil
jarními teplotami a hřejivým sluníčkem, teploty se místy vyšplhaly až na příjemných 17 stupňů celsia.
V první dekádě dubna napadl na horách sníh a teploty se přes den pohybovaly okolo 5 stupňů celsia. To
nám však vynahradil závěr května, kdy se teploty vyšplhaly až na letních 28 stupňů.
Dotace z Fondu Životního prostředí, na cyklostezku, která by vedla paralelně s asfaltovou cestou po hrázi,
která by byla by rozšířena a začínala by za Milovicemi a směřovala až pod obec Pavlov, byla bohužel
zamítnuta.
Naopak zpráva z Ministerstva pro místní rozvoj nás potěšila, dostali jsme dotaci na inženýrské sítě
v lokalitě Za Blanářovým, ve výši 900 000,- Kč
Dne 12.března zorganizovala místní tělovýchovná jednota Milovice sběr kovového odpadu, výtěžek z této
činnosti byl použit na činnost této organizace. Také JSDH se nenechali zahanbit a provedli pokácení
přerostlých a nebezpečných stromů. Proto si myslíme, že si zasloužili koupi staršího požárního vozu, které
si sehnali a sami opravili. Původní hasičský vůz dosloužil a stal se nepojízdným. Hasiči jej rozebrali a
kovové části odevzdali do šrotu.
Akce, jako pálení čarodějnic začátkem května a hasičské závody 28. května se již se již staly tradicí naší
obce. V hasičských závodech v roce 2011 vyhrála Poštorná.
14. května se konal již VIII. Ročník Výstavy vín v Milovickém Atriu, příjemné kulturně vinařské akce, která
byla pro naši obec prestižní, díky folklornímu programu, vystoupení mužáků a dětského souboru Hrozének
z Bulhar, přišlo ochutnat 488 vzorků celkem 430 hostů. K pohodové atmosféře přispěla cimbálová muzika
Aleše Smutného, na kterou navázala taneční zábava.
Občané středního věku se začínají věnovat různým akcím, jako je například již třetí ročník grilování, které
se uskutečnilo 25. června. Zaměstnanci Restaurace pod Strážným vrchem připravili soutěže pro děti
s odměnami a večerní zábavu s oblíbenou Hankou.
V sobotu 23. července se uskutečnil druhý ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše. Soutěž se jako
minulý ročník uskutečnila v prostředí místního Atria a pořadatelem byla TJ Milovice. Samotná soutěž
spočívala v uvaření přibližně 30 litrů kotlíkového guláše. Soutěžní týmy se skládaly nejvýše ze čtyř členů a
nakonec se jich do soutěže přihlásilo šest.
Doprovodnou soutěží bylo i v tomto roce Gulášfestu pití piva na ex, v ženské kategorii vyhrála paní
starostka Věra Antošová.
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Také místostarosta Josef Zemek přispěl s novou tradicí – prvním ročníkem Milovické lávky, která se konala
30.7.2012 na místním rybníku. Přestože počasí tomuto závodu mnoho nepřálo, pršelo a bylo chladno, přišlo
se podívat přibližně třista diváků. Lávka přes rybník se přejížděla na kole a na trakaři. Zúčastnilo se celkem
28 závodníků, z toho 3 ženy. Hudbu a moderování po celé zábavní odpoledne zajišťoval Petr Horňák mladší
a občerstvení zajišťovala Restaurace pod Strážným vrchem.
Předposlední víkend patří již tradičně v Milovicích krojovaným hodům. Zahájení a předání hodového práva
bylo letos přerušeno silnou bouří. Přesto se místní chasa, kterou tvořilo sedm párů a tři sklepníci, nedala
odradit a se stále výbornou náladou zvali na večerní zábavu, kde k tanci i poslechu, hráli Hornobojani.
Páteční zábavy se účastnilo přibližně 100 lidí, v sobotu se přišlo pobavit asi 250 hostů.
V listopadu byl zkolaudován vodovod Za Blanářovým. Započaly se stavební práce potřebné k rekonstrukci
TJ kabin a pro získání dotací.
První neděli v prosinci zorganizovala zastupitelka Iveta Talašová za pomoci Jany Černé (Kocourkové)
mikulášské odpoledne pro děti s možností přiučit se novým trendům ve vazbách vánoční výzdoby a květin.
Jako poslední kulturní akce před Silvestrem se tradičně konalo posezení s důchodci.
Na poslední chvíli v roce 2011 se podařilo uzavřít smlouvy se ZS Palava Pavlov, s.r.o. o prodeji orné půdy,
pronájem pozemků a tou nejdůležitější akcí byla koupě bývalého areálu zemědělského družstva, které bude
sloužit, jako nová hasičská zbrojnice, zázemí pro obecní zaměstnance a sběrné místo tříděného odpadu.
Pohyb obyvatelstva:
K 31.12.2011 měla naše obec 430 osob, z toho 364 dospělých a 66 dětí. Do naší obce se přihlásilo během roku
7 osob a odhlásilo se celkem 10 osob.
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