Kronika obce Milovice, rok 2014

Letošní rok je rokem změn, na začátku se akce silvestrovského ohňostroje a starostovský punč, které
se léta konaly o půlnoci starého roku, přesunula na Nový rok odpoledne, tak, aby si ohňostroje
mohly užít i děti. Setkalo se to s radostí a hojnou účastí obyvatel.
Na leden bylo nebývale teplo, teploty se jen málokterý den dostaly pod nulu, přes den se většinou
pohybovaly okolo čtyř stupňů Celsia a dokonce za slunečných dní dosahovaly i deseti stupňů.
V únoru už bylo ve vzduchu cítit jaro a začaly se probouzet a pučet některé rostliny a stromy.
Majiteli pozemku v záhumení na tzv. „družstevním sklepě“, zřejmě vadilo, že mu krásné staré lípy
shazují listy na jeho pozemek a rozhodl se, bez svolení obce tyto stromy pokácet. Byla mu uložena
pokuta ze strany Inspekce životního prostředí.
Osmého března uspořádala zastupitelka Iveta Talašová pro děti již tradiční karneval se soutěžemi
a drobnými odměnami pro děti. Přišlo se pobavit okolo čtyřiceti dětí s rodiči.

Počátkem dubna proběhla kolaudace IS Za Blanářovým. Komunikace, veřejné osvětlení a
kanalizace.
Od 15. dubna bylo zahájeno točení malometrážního filmu o víně a vinařích, které bude vysíláno
během roku v televizi. V Milovicích se konkrétně točila scéna u rybníka, ostatní v okolních
vesnicích.

V sobotu 10. května se v Milovicích pořádal již 11. ročník výstavy vín. Během krásného slunečného
dne, si našlo ke sklence vína a pěkné písničce cestu téměř 500 hostů a stejně, jako v minulých letech
se ukázalo, že košt je tou největší kulturní akcí v obci. V silné konkurenci se neztratili domácí
vinaři, k těm oceněným patří Blažej Kaidl za Muškát moravský, Petr Kubíček za Ryzlink vlašský
získal cenu starostky obce, za Neronet a André přebíral ceny Miroslav Talaš, za Pálavu Jan
Pavelka. K vítězům odrůd Svatovavřinecké a Zweigeltrebe přidal Milan Pavelka i šampiona
červených vín za Cabernet Moravia. Cenu senátora Ing. Jana Hajdy za nejlépe hodnocenou kolekci
vín získal Miloslav Matocha, k ní přidal ještě šampiona bílých vín za Tramín a vítěze v odrůdách
Rulandské bílé a Sylvánské zelené.
Skvělou atmosféru doplnila cimbálová muzika Aleše Smutného a večerní zábava se zpěvačkou
Hankou. Celý den se nesl v poklidné a pohodové atmosféře, dalo by se říci, takové „domácí“ a to
nejen díky našemu krásnému atriu, ale i dobrému jídlu a skvělému vínu.

Paní Malíková požádala obec o schválení podnikatelského záměru, zřizuje kadeřnictví, v místech
za bytovkou č.p. 112. Zastupitelstvo ji v tomto úsilí podpořilo.
Ze Státního zemědělského intervenčního fondu, na základě Dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR, obdržela obec dotaci ve výši 377 664,-Kč, na akci „Rekonstrukce
dětského hřiště v obci Milovice – výměna a doplnění hracích prvků a dopadových ploch.“
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Z vlastních zdrojů jsme uhradili 133 084,-Kč. Hřiště zrekonstruovala firma Alestra z Kuřimi a
bylo slavnostně otevřeno 1.května – pro děti byly přichystány hry, hračky na písek a sladkosti.
V květnu proběhly volby do Evropského parlamentu a to ve dnech 23. A 24. května. Z 352 voličů
se voleb účastnilo 164 osob.
Téměř 60 dětí přišlo oslavit svátek MDD. Se svými rodiči i prarodiči se sešli na fotbalovém hřišti 1.
června 2014 ve 14°° hodin a odstartovaly procházku pohádkovým lesem. Postupně se zastavily u
třinácti stanovišť s pohádkovou bytostí, kde splnily drobné úkoly a odnesly si malou odměnu.
Místní hasiči ukázali dětem hasičskou výzbroj, auto a také si mohly všechny děti zkusit, jak je
těžké držet požární hadici. Počasí se vydařilo a tak pořádající rodiče a ostatní dobrovolníci z TJ
Milovic byli spokojeni. Sponzorem celé akce byl OÚ v Milovicích a TJ Milovice.
V červenci se konala za přispění hlavního organizátora pana Josefa Zemka již třetí Milovická
lávka, která se těší velké oblibě. Sjíždí se sem nejen lidé z okolí, ale i zde ubytovaní ze vzdálenějších
částí naší země si tuto zábavu oblíbili.
Od prvního srpna, bylo zpřístupněno rekonstruované multifunkční hřiště, které skýtá využití
tenisovým a nohejbalovým hrám.
Jak je již v naší obci zvykem, předposlední týden prázdnin se pořádaly Krojované hody, první den,
tj. v pátek 22. srpna, se uskutečnila zábava, které se účastnilo okolo 200 osob a v sobotu 23. Srpna,
díky počasí byla účast nižší. Hlavním organizátorem byl Michal Zemek a k tanci i poslechu hráli
Hornobojani.
Desátého a jedenáctého října se uskutečnily volby do zastupitelstva obce. Z celkového počtu osob
zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku 358 osob, volilo 217 osob.
Nejvíce hlasů získala Iveta Talašová 126, v těsném závěsu za ní se 122 hlasy se umístila paní
Ludmila Kroupová, dále se 110 hlasy ing. Miloslav Matocha, se 106 hlasy Věra Antošová, 105 hlasů
získal Jiří Pálka, 95 hlasů Jana Černá a 89 hlasů Richard Zelinka.
Zastupitelstvo bylo zvoleno dne 7.listopadu na ustavujícím zasedání, kdy do čela obce byla zvolena
již popáté starostka paní Věra Antošová, neuvolněnou místostarostkou se stala paní Iveta
Talašová. Dalšími novými zastupiteli byli zvoleni pan Richard Zelinka, Jana Černá a Ludmila
Kroupová. Z minulých zastupitelů zůstává i nadále pan Jiří Pálka a pan Miloslav Matocha.
Prvnímu ročníku Drakiády, přesto, že se konala 16. října, přálo počasí – bylo téměř letní, slunečno,
tak že se děti mohly vydat na pouštění draka pouze v krátkých rukávech. Zúčastnilo se celkem 20
rodičů a 35 dětí. Maminky se pochlubily svými kulinářskými výrobky a děti si tak mohly po
náročném boji s draky pochutnat na výborných zákuscích a buchtách.
Koncem října uspořádaly maminky z Milovic v místním kulturním domě, podzimní tvoření pro
děti. Děti si přinesly přírodní materiály, ze kterých vytvářely různé koláže a obrázky, přičemž
mohly projevit svoji kreativitu. Celkem se sešlo 20 dětí a 20 dospělých. Při kávě se utužovala
soudržnost obyvatel a prohlubovaly se tak mezilidské vztahy.
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Adventní zdobení připravila na 22. listopadu paní Jana Černá, téměř 60 osob si z vlatních
přinesených materiálů, či zakoupených na místě, mohlo za pomoci a rady paní Černé vytvořit
vánoční aranžmá, svíčky či věnečky. K dobré pohodě se mohli všichni zaposlouchat do vánočních
koled a ochutnat drobné občerstvení se svařeným vínem, čajem, nebo kávou.
V pátek 28. listopadu uspořádali zastupitelé obce poprvé rozsvěcení vánočního stromu. Od 15°°
hodin zněly vesnicí koledy, sešla se většina obyvatel na návsi před obecním úřadem. Krásné
kulturní pásmo, složené z vánočních koled a básní, nacvičila s těmi nejmenšími paní Podrazilová.
O ozvučení se postaral pan Valenta. Dospělým bylo podáváno na zahřátí svařené víno od pana
Miroslava Talaše a dětem čaj na zahřátí. Děti si umocnily vánoční atmosféru zapálenými
prskavkami.
Den poté v sobotu pan Miloslav Matocha mladší uspořádal pro veřejnost Svěcení vín – nultý ročník.
Obyvatelé byli nadšeni nejen organizací, ale i příjemným prostředím a atmosférou, která tuto akci
doprovázela. Svá vína si nechali posvětit místní vinaři, lidé si mohli posedět, popovídat u skleničky
vína, zazpívat s cimbálovou muzikou Eliška z Velkých Němčic, ocenit i přípravu drobného
občerstvení.
Pan Matocha se inspiroval starými zvyky, kdy na Svatého Jana 27. prosince se v kostele světívalo
víno. Svěcené víno dal doma hospodář ochutnat celé rodině, aby zůstali všichni zdraví a zbytek
naléval do sudů s vínem, aby se nezkazilo.
Na Mikuláše připravila paní Iveta Talašová odpoledne plné zážitků, překvapení a zábavy
v kulturním domě, nazvaném Mikulášské radovánky. Děti mohly přijít v masce čerta, Mikuláše,
nebo andílka.
Hasiči se pochlubili novým nápadem, zorganizovali hasičské závody O vánočního kapra.
Překvapila paní Danuše Valášková, která přes svůj pokročilý věk, startovala zároveň s ostatními
a bojovala a ukázala všem, že člověk dokáže mnoho, pokud si zachová optimismus a chuť do
života.
Poslední akcí v letošním roce uspořádali zastupitelé Jana Černá, Ludmila Kroupová a Miloslav
Matocha s paní Podrazilovou. Pozvali obyvatele Milovic na Vánoční posezení s cimbálkou Václava
Petráska z Bořetic a představením „Co se stalo v Betlémě“, které s místními dětmi nacvičila paní
Podrazilová. Hosté zaplnili téměř celý prostor kulturního domu, sešli se mladí, starší, celé rodiny
s dětmi, s sebou přinesli na ochutnání vlastní vánoční cukroví a společně si zazpívali koledy,
poseděli pospolu. Krásným doplňkem výzdoby, o kterou se postarala paní Jana Černá byly různé
Betlémy, které zapůjčili občané k vystavení. Objevily se zde různé výtvory, ať z papíru, ze dřeva,
tak i ze sádry a ostatních materiálů, různého stáří. Předvánoční atmosféra se vydařila a lidé se
v dobré náladě mohli chystat na vánoční svátky a konec roku.
Na Silvestra se mohli občané naposled sejít u silvestrovské zabíjačky, kterou připravila rodina
Drozdova a Radochova před místní restaurací.
Přistěhovalo se celkem deset osob a odstěhovali se čtyři osoby.

3

