Kronika obce Milovice, rok 2015

Nový rok 2015 byl již tradičně zahájen 1. ledna v 17. hodin ohňostrojem a starostovským punčem
na návsi, kdy se jako obvykle sešli občané bez rozdílu věku, aby si pospolu zhodnotili uplynulý
rok a nad vonícím nápojem si společně pobesedovali. Děti si prodloužily zážitek z překrásného
ohňostroje běháním po návsi s rozsvícenými prskavkami a dodávaly svátečnímu dni zvláštní
atmosféru.
Na neděli 4. Ledna pozvala paní starostka do místního kulturního domu artistický cirkus, který
předvedl své umění se cvičenými psy, artisty, žongléry a zkrátil tak kulturním zážitkem místním
občanům dlouhou zimu.
Zima byla již jako třetí po sobě teplotně nadprůměrná, což si pochvalovali ti, kteří chtěli ušetřit za
topení, tyto podmínky však svědčí přežívání škůdců ve volné přírodě a tak zemědělci a lesníci z
teplých zim nemají moc velkou radost.
V polovině ledna se zahájila rekonstrukce budovy obecního úřadu. Byla provedena kompletní
výměna elektroinstalace, vodoinstalace, vyměněna byla okna, vchodové i vnitřní dveře, nově bylo
vytvořeno nové zázemí s malou kuchyňkou, nábytek, sociální zázemí, plynový kotel a nakonec i
fasáda.
V lednu 24. V sobotu napadl v noci sníh, těšili jsme se že si deseticentimetrové nadílky užijí děti,
ale již druhý den se teploty pohybovaly okolo plus tří stupňů Celsia a sníh až na malé ostrůvky
roztál. Stejná situace se opakovala ještě o týden později. Chybějící vláhu za uplynulé horké léto
sníh nedohnal.
27. ledna byla zkolaudována Polní cesta od Pavlova, která byla obci v březnu tohoto roku
bezúplatně převedena Pozemkovým fondem. Její cena je vyčíslena na 5 261 260,-Kč.
Zastupitelé obce se rozhodli pro prodej bývalé hasičské zbrojnice, která se již delší dobu
nacházela v zuboženém stavu a hyzdila hlavní ulici vesnice.
Zastupitelé se shodli na vydání Obecně závazné vyhlášky o poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. U občanů, kteří pronajímají své nemovitosti se vyhláška
nesetkala s velkým pochopením, nicméně ji respektují, jen požadují snížení sazby z důvodu malé
obslužnosti naší obce.
V listopadu roku 2014 byla místní knihovna přestěhována z bývalé mateřské školy do
upravených prostor bývalých kanceláří zemědělské společnosti, nyní víceúčelový areál obce. V
tomto areálu se nachází také hasičská zbrojnice a obecní prostory pro zaměstnance obce a její
techniku a nachází se zde také sběrné místo.
Za spolupráce všech těchto složek proběhla 7. Února v nové knihovně první větší akce s dětmi a to:
„spaní v knihovně“. O tuto akci byl velký zájem, z organizačních a prostorových důvodů se mohlo
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účastnit pouze 19 dětí ve věkovém rozmezí od 5 do 13 let. Během odpoledne si děti zahrály různé
hry a soutěžily v různých aktivitách. Večer se projevily na stezce odvahy a nakonec si mohly pustit
lampionek štěstí. Teplé občerstvení zajistili dobrovolní hasiči, paní Moravcová a paní Ludmila
Kroupová. K dobrému usínání pomohla přečtená pohádka.
Pro děti byl, jako každoročně připraven bohatý program díky paní Ivetě Talašové na
dětském karnevalu, kde se sešlo 40 dětí.
Zemědělci byli na začátku jara spokojeni s dostatkem vody, jež zima přinesla. Mírná zima s
minimem mrazivých dnů nahrávala chorobám a škůdcům na polích a zahrádkách. Koncem
Května si však zahrádkáři a zemědělci začali stěžovat na sucho, které je již delší dobu trápilo.
Půda byla suchá, někde až do hloubky patnácti centimetrů. Plodiny a obiloviny trpěly suchem,
nejhůře na tom byly jařiny. Na Valticku byla místa, kde odnože, nebo celé rostliny zaschly.
Zastavil se růst kukuřice. Na druhé straně si s námi počasí hezky pohrávalo, koncem dubna se
prudce ochladilo, někde až o 25 stupňů Celsia.
30. dubna se počasí trochu umoudřilo, sice nebylo nejtepleji, ale oheň, který vzplál v 18. Hodin
na zahřátí a opékání špekáčků stačil. Přišlo 30 dětí v převlečení s pomalovanými tvářemi a
košťaty. Ve 20. Hodin se pro cca 70 zúčastněných slavnostně zapalovala velká vatra s
čarodějnicí. Tak se i letos dostálo zažitému zvyku, kdy se poslední dubnový den pálily
čarodějnice.
První květnovou sobotu, uspořádala paní Markéta Antošová nultý ročník gulášfestu. V čele
poroty usedl významný český kulinář a kuchař Marcel Ihnačák. Celkem se zúčastnilo 8 týmů.
O hudební kulisu se postaral pan Jiří Valenta a výtěžek ze vstupného, který činil 12 600,-Kč,
byl věnován na charitativní účely – léčení Terezky Vajbarové.
Další, již tradiční kulturní akcí se stala XII. Výstava vín, která se uskutečnila 16.5.2015. Počasí
přálo a i díky tomu se zde sešlo početné množství návštěvníků. Ochutnat mohli z 543 vzorků vín,
za doprovodu cimbálové muziky Aleše Smutného. Večerní zábavu rozveselila rocková kapela
Jiřího Bartase.
Ani dobrovolní hasiči nechtěli zůstat pozadu se svojí aktivitou a přichystali na poslední červnový
den již druhý ročník „Výšlapu na Pálavu“. Hasičskými auty odvezli 50 dětí pod Pálavu, odkud
se šlo na hrad. Počasí se vydařilo a tak si mohly děti po přehlídce požární techniky, večer opékat
po zdolané tůře výborné špekáčky.
Na druhý den je čekalo další překvapení – paní Iveta Talašová pro milovické děti připravila
procházku pohádkovým lesem, u příležitosti dne dětí. Děti si zasoutěžili a získaly i drobné
odměny. Díky takovým akcím se daří stmelovat nejen děti, ale i dospělé, kteří se podílejí na
přípravě her a soutěží.
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Hned první červnový den zahájil vlnu nadprůměrně teplého počasí, naměřili jsme teploty okolo 30
stupňů Celsia a horké počasí vydrželo celé léto. To příznivě ovlivnilo účast na třetím ročníku
Milovické lávky, kterou pořádal pan Petr Drápal mladší. Tropické teploty dosahovaly v srpnu až
ke 40 stupňům a nedostatek vláhy způsobil velké sucho. V těchto vedrech se konal i křest nového
hasičského vozu, kterého se účastnily i hasičské sbory z Rakvic, Sedlece a Perné a vodní
záchranáři, předvedli svoji techniku a vybavení. Večer u této příležitosti uspořádali milovičtí
dobrovolní hasiči pro občany zábavu s hudbou a občerstvením.
Předposlední víkend v srpnu se již tradičně konaly milovické krojované hody. Role hlavního
stárka se zhostil Roman Lebloch. Hodové právo letos poprvé absolvovaly i malé děti. Šest chlapců
a děvčátek v krojích se přidalo k milovické chase a přišly starostku požádat o svolení ke konání
krojovaných hodů. Večerní zábava byla oproti uplynulým létům obsazenější, v pátek přišlo 102
platících hostů a v sobotu se sešlo v atriu 170 hostů, převážně přespolních.
Na podzim byly zahájeny práce na nové fasádě víceúčelového objektu, knihovny a hasičské
zbrojnice, tato etapa rekonstrukce byla podpořena finanční dotací z Jihomoravského kraje ve výši
450 000,-Kč.
Kvůli úsporám přikládali ruku k dílu také členové dobrovolného sboru, činili se zejména
při pomocných a bouracích pracích.
V sobotu 28. Listopadu 2015 se jakoby zastavil ve sklepech život, osiřely. Práci v nich vinaři
vyměnili za jinou, trochu svátečnější událost, ke které vyrazili se svými víny do kulturního domu.
Čekal je druhý svěcení vína. Za všechny vinaře si vzal slovo Ing. Miloslav Matocha a zhodnotil
průběh letošní vegetace na vinohradech a to jak mladší vína vypadají. Po něm se slova chopil pan
farář Janoušek a uvedl slavnostním aktem svěcení do života 84 vín. Po prvním přiťuknutí mladým
vínem vypukla ochutnávka, ke které zahrála cimbálová muzika Husaři ze Staré Břeclavi. Téměř
devadesátka účastníků si nad mladými víny pochutnala a většinově se shodla, že ročník 2015 bude
velmi příjemný k pití, výborné pak budou zejména vína červená.
POHYB OBYVATELSTVA:
K 31.12.2015 měla naše obec 425 obyvatel z toho 353 dospělých a 72 dětí.
Do naší obce se během roku přihlásilo k trvalému pobytu celkem 13 osob a odhlásilo se sedm osob.
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