Kronika obce Milovice, rok 2012

Počet obyvatel cekem k 1.1.2012 byl 430, z toho 364 dospělých a 66 dětí v celkem číslech popisných.
Začátek roku proběhl standardně, se starostovským punčem. Na náves přišlo nový rok přivítat
okolo šedesáti občanů, kteří z blízka mohli pozorovat také velkolepý ohňostroj.
Koncem ledna dosáhly teploty v průměru okolo mínus deseti stupňů celsia, v dalších dnech až do
poloviny února, zužovaly naši zemi mrazy okolo mínus 15 stupni celsia.
13. února zasáhla celou naši zemi sněhová kalamita, v ČR napadlo místy až 30 centimetrů sněhu,
na horách tolik sněhu již dlouho nezaznamenali. Se sněhem však přišlo také prudké oteplení až
na plus 8 stupňů celsia. V nížinách se proto sníh dlouho neudržel.
Se zvýšením počtu osobních automobilů v naší obci se objevují nové problémy a to parkování těchto
vozidel před domy. Osoby, žijící v záhumenní ulici parkování po stranách ulice omezuje a ztěžuje
jim přístup k domům. Bylo navrženo jednání s odborem dopravy v Mikulově, ten však navrhl
nepřijatelné řešení a to z ulice příslušnými dopravním značením vytvořit jednosměrný provoz. Toto
řešení, by ještě více komplikovalo situaci, tudíž bylo zavrženo.
Díky havárii vodovodní přípojky na kabinách tělovýchovné jednoty se na veřejném zasedání
zastupitelstva obce dne 23.2.2012 schválila oprava a rekonstrukce této přípojky a sprch v objektu.
Obec také přistoupila na vzdání se vlastnictví k pozemkům p.č. 290 a dalších, umístěných nad
domy na hlavní ulici tak, aby tyto pozemky mohly býti převedeny do vlastnictví občanů, ktečí pod
těmito zahradami mají své domy.
Také část hlavní silnice byla bezúplatným převodem vložena do majetku Jihomoravského kraje.
Obec se tak zbaví starostí s údržbou a případnými opravami, tak, jak tomu bylo v souvislosti
s propadem v těchto místech.
Březnové teploty byly velmi příjemné, pohybovaly se okolo 20 stupňů celsia, s tím ale souviselo velké
sucho, z čehož neměli radost zemědělci. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, byl nucen
dokonce vyhlásit zvýšené nebezpečí vzniku požáru.
Počasí však přálo různým kulturním akcím pod širým nebem. Paní Iveta Talašová uspořádala
pro milovické děti dětský karneval s velkolepou diskotékou, kterou technicky zajišťoval Roman
Lebloch a ostatní rodiče dětí se podíleli na zajištění bohatého občerstvení.
Bohužel, ani naší obci se nevyhnuly nepříznivé doprovodné jevy této doby, kdy lidé díky exekucím
přicházejí o střechu nad hlavou. V březnu, díky nesplaceným půjčkám, přišli o svůj dům, dlouholetí
obyvatelé naší obce.
Dubnové teploty ukázaly, jako každoročně, že se nemáme příliš radovat z březnového tepla a jak
praví pranostika: „Duben, ještě tam budem.“
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Na Velikonoční pondělí se opět ochladilo a tak vyšli do ulic na pomlázku, jen ti nejotužilejší
koledníci. Na ranní teploty, okolo mínus pěti stupni celsia se museli pořádně vybavit teplým
oblečením.
Konec dubna nám však vše vynahradil, téměř až letními teplotami okolo třiceti stupni celsia.
Už jsme se těšili, že i v pořadí již devátý ročník vinného koštu v Milovicích se bude konat za
příjemného počasí. Teplotní skok, který se z ranních 28 stupňů celsia snížil o 14 stupňů, však
zájemce o tuto oblíbenou a úspěšnou akci neodradil a koštu se zúčastnilo 350 platících osob.
Odměnou jim byl pestrý program s mužáky, cimbálkou a večerní zábavou. Jsme také hrdi na
vítěze z naší vesnice, kdy ocenění za nejlepší víno získal ing. Miloslav Matocha.
Pranostika se opět vyplnila, když na „zmrzlé muže“, Pankráce, Serváce a Bonifáce zima zaútočila
naposledy. Přesto se nebezpečí ze suchého počasí nezměnilo. Zemědělci si už začali opravdu zoufat,
když se po dlouhotrvajícím suchu, koncem května ještě přidalo období dešťů, které naopak zemi
podmáčelo. Vyplaveno bylo několik sklepů. Počasí bylo tento rok opravdu, jako na houpačce.
V polovině měsíce května občané s velkou radostí uvítali otevření místního Květinářství, které si
založila paní Jana Černá. Jejích služeb hojně využívají místní obyvatelé i lidé z okolních vesnic. Je
zde možno si za přijatelné ceny objednat kytice k různým oslavám a jubileím, na pohřby, svatby,
výzdobu na různé svátky, zakoupit dárkové zboží i produkty k oživení zahrádek a ošetřování
květin v domácnosti.
Milovická lávka. Druhý ročník zábavné akce má za sebou milovický rybník. Jejím středobodem
byla 30 metrů dlouhá a 20 centimetrů široká lávka. Na kole bylo třeba se dostat na druhou stranu
co nejpomaleji. Letos se to z 26 mužů a žen podařilo jen pěti. S trakařem je naopak důležité
zvládnout přejezd co nejrychleji. Duchovním otcem i organizátorem je s podporou místních hasičů
milovický místostarosta Josef Zemek.
Místní hasiči jsou chloubou obce. Dobrovolní hasiči nejenže vykonávají svou práci, ale vypomáhají,
kde můžou. Jako organizátoři se podílejí na akcích a dobrovolně, ve svém volném čase a bez
nároku na odměnu si budují novou hasičskou zbrojnici, na niž se obci nepodařilo získat dotaci. A
samozřejmě na soutěžích poměřují síly s kolegy z jiných obcí. Činnost by měl zahájit i hasičský
dorost, který bude mít ve zbrojnici klubovnu.
Restaurace Pod Strážným vrchem, kterou provozují rodina Drozdova a Radochova, si za necelou
pětiletou éru svého trvání vydobyla dobré jméno, nejen u místních občanů, ale i z okolí využívají
lidé nabídku výborného stravování za přijatelné ceny.
Jako každoročně v červenci tito provozovatelé uspořádali úspěšnou akci: Letní grilování se soutěží
ve zpěvu pro děti a večerní zábavu pro dospělé.
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V srpnu uspořádala místní chasa s hlavním stárkem Josefem Dobiášem tradiční krojované hody,
kterých se zúčastnilo celkem 500 platících osob. Zábava se konala v pátek i v sobotu a k tanci i
poslechu zahrála dechová skupina Hornobojani. Krojovaný průvod byl tvořen dvanácti páry
převážně z místních mladých lidí.
Bohužel se nám nevyhnuly ani nepříjemné skutečnosti. V Česku se objevila matanolová hrozba. Na
otravu metylalkoholem v naší zemi zemřelo 37 lidí. Na základě této zkušenosti byla dnem 15. Září
vyhlášena prohibice.
Asi největší změnou v názvech v tomto roce zaznamenalo letiště Ruzyně v Praze, bylo přejmenováno
na Letiště Václava Havla Praha.
V říjnu zemřela nejstarší občanka naší obce, paní Anna Fraisová, ve věku úctyhodných 98 let.
V krajských volbách, které se konaly ve dnech 12. A 13. Října, zvítězila jednoznačně levice,
Komunisté a ČSSD jásají, krajské volby skončily jejich úspěchem. Levice uspěla i v senátních
volbách, poprvé získala ústavní většinu 49 hlasů. ODS naopak deset mandátů ztratila. V naší obci
získala nejvíce hlasů ČSSD.
V listopadu bylo rozhodnuto, že v nové zástavbě Za Blanářovým bude vystavěn vzorový rodinný
dvojdomek, vhodný zejména pro starší občany. Pokud bude o tuto stavbu zájem, investor hodlá ve
výstavbě pokračovat.
Díky Pozemkovému fondu je plánováno v roce 2013 upravovat Polní cestu od Pavlova a Polní cestu
nad rybníkem a to zcela v režii Pozemkového fondu.
Celý prosinec se pohybovaly teploty okolo nuly, to také zapříčinilo vyšší výskyt virových
onemocnění a chřipek.
Z toho důvodu se také již tradičního posezení s důchodci, které se konalo 12. 12. 2012 zúčastnilo
pouze 65 občanů. I tak byl průběh celého večera velmi slavnostní a zábavný. Svým programem nás
poctily děti z mateřské školy ze Zaječí a hudbu již tradičně zajistil oblíbený pan Sedláček
z Hrušovan. Občerstvení zajistili zaměstnanci restaurace Pod Strážným vrchem, kteří připravili
slavnostní menu – nadívaná holoubátka se dvěma druhy bramborových salátů.
Poslední den v roce se nesl již od rána občanskou pospolitostí, kdy již tradičně lidé scházejí na
oblíbenou silvestrovskou zabíjačku na návsi, kterou pořádají zaměstnanci místní restaurace. Při
dobrém ovárku a sklenici svařeného vína, hodnotili uplynulý rok a těšili se, co jim přinese ten nový
s třináctkou na konci, snad tato číslice bude šťastná.
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POHYB OBYVATELSTVA:
K 31.12.2012 měla naše obec 424 osob, z toho 359 dospělých a 65 dětí. Do naší obce se přihlásily
během roku 2 osoby a odhlásilo se celkem 9 osob.
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