Kronika obce Milovice, rok 2013

První polovina ledna se jevila, dle nezvykle vysokých teplot, jako předjaří, pohybovaly se okolo plus
pěti až plus osmi stupni Celsia.
Po sněhu ani památky, sluníčko sice vystrčilo své paprsky jen výjimečně, ale i za těchto pár dní
jsme byli vděčni.
V polovině ledna se začala z oblohy sypat bohatá nadílka sněhu a koncem týdne klesly teploty
hluboko pod bod mrazu.
Pod bodem mrazu byla i nálada obyvatel ČR, kteří neměli moc radost ze zvyšujících se daní
z přidané hodnoty ze 14 na 15 % a horní sazba daně se zvýšila také o jedno procento, ze stávajících
20 na 21%, jako každý rok se zvýšily ceny energií a jiných produktů.
V prvním kole historicky prvních prezidentských přímých voleb, které se konaly 11. a 12.1.2013
v naší obci zvítězil Jan Fišer, celorepublikově se do druhého kola dostali Miloš Zeman a Karel
Schwarzenberg, ve druhém kole zvítězil a naším prezidentem se stal Miloš Zeman.
Měsíc únor nás překvapil bohatou nadílkou sněhu, konečně zima, jak má být, pochvalují si
zemědělci. Ti po loňské neúrodě potřebují dobrý rok, aby přežili.
Zima byla příznivá, jak pro ozimé plodiny, tak i trvalé porosty jako vinohrady či sady. Kdyby byl
loni normální rok, bylo by počasí téměř ideální. Vodní dluh je totiž velký.
V kulturním domě se v neděli 10.3.2013 uskutečnil Dětský karneval. Na 30 dětí, čekala za splnění
úkolů spousta sladkostí a odměn. Děti se pobavili při tanci, za doprovodu reprodukované hudby a
závěrem byly vyhodnoceny tři nejlepší masky, které obdržely, jako odměnu dort. Program zpestřil
kouzelník, který pobavil nejen děti, ale i dospělé, kteří děti na tuto akci doprovázeli a čekalo na ně
bohaté občerstvení, které zajišťoval SPOZ za vedení paní Ivety Talašové.
Podle ČHMÚ patřila druhá půlka března mezi nejchladnější od začátku meteorologických měření.
Tomu nasvědčují i padesát let staré teplotní rekordy, které padly ve Varnsdorfu a na Milešovce.
Teploty se zde pohybovaly kolem minus 11 stupňů
Rej čarodějnic byl tento rok odložen, z důvodu nepříznivého počasí až na 8. května. U menšího
táborového ohně na fotbalovém hřišti se sešlo přibližně 30 dětí v čarodějnických převlecích, které si
po spálení vycpané čarodějnice opékalo špekáčky. Po splnění čarodějnických úkolů si děti
zasloužily drobné odměny ve formě sladkostí. Nakonec se díky umoudřenému počasí projevila i
občanská pospolitost, když přišli posedět i občané, kteří malé děti nemají.
Dne 11. května se konal již X. ročník místní výstavy vín v Milovicích.
Slavnostní zahájení proběhlo v 10:00 hodin. V 11:00 hodin byla oceněna vítězná vína. Cena
senátora Ing. Jana Hajdy za kolekci pěti nejvýše oceněných vín letos připadla místnímu vinaři
Miloslavu Matochovi, ten také zvítězil v soutěži o šampiona červených vín, za Cabernet Sauvignon.
Cenu starostky obce za nejlepší Ryzlink vlašský, si odnesla Iveta Talašová z Milovic, další ocenění
se dočkali i vinaři z Bulhar za Chardonnay a z Prušánek za Modrý Portugal rosé.
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Hosté se mohli těšit bohatému programu, který zajistila cimbálová muzika Aleše Smutného, kterou
doplňovalo vystoupení dětí z národopisného souboru Hrozének z Bulhar, jehož součástí je i ženský
pěvecký sbor a mužáckého pěveckého sboru Pulgárčané
Nevšední zážitek obstaral taneční soubor KoKo DaNcE CREW se svou ukázkou zumby.
Večerní taneční zábava pak byla plně v režii zpěvačky Hanky a jejího doprovodu.
Díky výstavnímu výboru měla akce i charitativní podtext, byla vydražena vítězná vína, ta vynesla
osmileté Terezce Vajbarové z Vrbice, která trpí dětskou mozkovou obrnou 2600 korun. Celkově pak
návštěvníci koštu přispěli částkou 6300 korun.
I přes nepřízeň počasí se koštu účastnilo 450 návštěvníků, kteří si mohli vybírat z 553 vzorků
bílého, růžového i červeného vína.
Výstava vín se tak stala největší a nejvýznamnější kulturní událostí v obci.
Zima byla dlouhá a studená a to jsme ještě netušili, že nás závěrem května překvapí dlouhý, silný
a vytrvalý déšť, spousta obcích, hlavně ve Středních Čechách, byla zatopena a byla jim přislíbena
pomoc, jak ze státních, tak ze soukromých organizací.
K příležitosti MDD uspořádali rodiče a ostatní dobrovolníci v neděli 9. června Procházku
pohádkovým lesem. V trase okolo lesa potkaly děti na třinácti stanovištích pohádkové bytosti, které
jim zadávaly úkoly. Přibližně padesát dětí po zdařilém výkonu, čekalo občerstvení ve formě párku
v rohlíku, zmrzlině a minerálky. Zapojila se i JSDH, která dětem předvedla část své práce, děti si
prohlédly hasičský vůz a mohly si vyzkoušet hašení z hadice a hasičské historické přilby. Součástí
dne bylo i malování na obličej, takže každý, kdo děti potkal, poznal, že se zúčastnily slavnostní
akce.
Po červnu, plném rozsáhlých záplav byla situace v červenci zcela opačná. Českou republiku
decimovaly nebývalá vedra a sucha. Prakticky nepršelo celý červenec a srpen byl na srážky také
skoupý, teploty se pohybovaly až na hranici 40 stupňů, je to nejsušší doba za minimálně 60 let. Je
to pokračování rozkolísaného roku, jehož výkyvy nemají jednoznačnou příčinu.
Milovickou lávku, jako každoročně uspořádal místostarosta obce – Josef Zemek, konala se 20.
července a akce se těší stále větší oblibě, jak u místních, tak i u přespolních občanů.
Gulášfest se stal již tradicí naší obce. Tentokrát jej uspořádali dobrovolní hasiči 3. srpna, díky
krásnému počasí měli i hojnou účast, celkem akci navštívilo 120 osob, kteří mohli ochutnat guláše
z kotlíků čtyř družstev. Hasiči měli během akce dva výjezdy, ale vše zvládli s přehledem.
Tradiční krojované hody, které pořádala Milovická chasa už takové štěstí neměly. V sobotu 23.
srpna byla předhodová diskotéka, na které bylo 120 lidí, ale hodovou zábavu s dechovou hudbou
Fialenka navštívilo pouze 170 osob, možná i díky vrtkavému počasí, které přineslo přeháňky. Přesto
se mladí pořadatelé nevzdávají a již nyní plánují hodovou zábavu na příští rok.
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Břehy dolní Novomlýnské nádrže vyčistili v sobotu 16. listopadu dobrovolníci z Moravského
rybářského svazu. Výsledkem byly stovky pytlů odpadu, Povodí Moravy poskytlo rybářům klíče
od závor, aby měli zajištěný pohodlný přístup na všechna místa, kde bylo potřeba odpad uklidit.
Obce Dolní Věstonice, Pavlov, Rakvice, Milovice a Strachotám poskytly dobrovolníkům igelitové
pytle a zajistily odvoz na skládku. Na jaře se budou podobné akce opakovat.
V sobotu 21.12.2013 před Štědrým dnem se v sále kulturního domu odehrála malá vánoční hra
s názvem: „Co se stalo v Betlémě“. Děti naučila zpěvy i texty paní Podrazilová, která také vše
zorganizovala. Jako občerstvení se podávalo zdarma svařené víno, domácí vánočka a cukroví.
Vstupné – plastové vršky, bylo předáno do sbírky na charitativní účely pro Terezku Vajbarovou.
Konec roku 2013 byl nebývale teplotně nadprůměrný, po sněhu ani památky a teploty se
pohybovaly kolem 5 stupňů Celsia. Lidé měli radost, že ušetří náklady za topení, cestáři měli více
času na opravu posypových strojů, jen zemědělci s mírnou a suchou zimou nebyli moc spokojeni.
V lokalitě Za Blanářovým v roce 2013 vyrostly tři domky, které jsou již obydleny, další pozemky
jsou prodány a čekají na novou výstavbu. V dokončených domcích žije rodina Antošova – starostka
obce, Bajko Jan mladší s rodinou – člen zastupitelstva a zcela nový obyvatel Milovic pan
Šimonovský.
POHYB OBYVATELSTVA:
K 31.12.2013 měla naše obec 425 osob, z toho 355 dospělých a 60 dětí.
Do naší obce se přihlásilo během roku 15 osob a odhlásilo se 11 osob celkem.
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