Kronika obce Milovice, rok 2016

Velkolepý a pestrý ohňostroj prvního ledna zahájil Nový rok plný změn. V podvečer se sešli občané na náves,
aby si připili starostovským punčem, který se již stal tradicí a popřáli si do nového roku. Tato akce se již
druhým rokem přesunula na sedmnáctou hodinu, tudíž se jí mohou účastnit i děti.
Začátkem roku 2016 převzal vedení místního obchodu pan Nguyen Doan Kien s manželkou. Jsou to
vietnamští občané, narození v České republice. Původní nájemce obchodu, pan Antoš svoji činnost ukončil.
Na úvod nového roku 2016 jsme dostali pozvání od pana faráře – otce Janouška, abychom zazpívali
v našem milovickém kostele několik lidových koled při památce Tří králů. Stalo se tak v neděli 3. ledna v 15
hodin a zájem místních občanů byl vskutku velký, kostelík byl vyzdoben zásluhou paní Ludmily Kapitánové
a návštěvníci mohli zhlédnout i vystavený dřevěný vyřezávaný betlém.
Děti zazpívaly koledy za doprovodu varhaníka pana Čápka z Bulhar a Tomášek Drozd zahrál sólo na
zobcovou flétnu. Pan farář k tomu přidal několik slov o významu vánočních svátků a příchodu Tří králů
včetně narození Ježíše Krista.
Tříkrálová sbírka se v tom novém roce 2016 rovněž velmi vydařila, za koledníky šly dvě skupinky. V té první
šly jako králové Iveta Lukešová, Kateřina Čechová a Barbora Podrazilová a malá Eliška Podrazilová je
doplnila v kostýmu andílka. Tuto skupinu doprovázela paní Podrazilová, pověřena charitou. Ve druhé
skupině šly Žaneta Helešicová s pověřením charity, David Janíček a Jiří Šimeček nejmladší. Sbírka se
konala v sobotu 9. ledna a vybralo se při ní celkem 8 559,-Kč, což je dle slov koordinátorky břeclavské
charity nový milovický rekord.
V polovině ledna udeřily denní mrazy, které se pohybovaly okolo mínus čtyř stupňů Celsia a v noci klesaly
až k mínus čtrnácti stupňům. Na Šumavě se teploty pohybovaly okolo mínus 30 stupňů C. Toto počasí trvalo
celý týden a poté se začalo oteplovat a teploty kolem nuly se držely již po celý zbytek zimy.
V pondělí 22. února padl teplotní rekord v Břeclavi naměřili 18,3 ° Celsia. Týden na to zasáhla naši
republiku sněhová kalamita, napadlo dvacet centimetrů sněhu a teploty se pohybovaly okolo 0° Celsia.
Dubnové počasí ukázalo opět svoji šibalskou tvář, kdy 25. dubna nás nalákalo 25° Celsia a v závěru
stejného týdne se ochladilo až na 8° Celsia a začalo pršet. V dubnu dorazilo ještě jedno prudké ochlazení.
Na přelomu dubna a května napadl na horách sníh a teploty se v noci pohybovaly pod nulou, ty se podepsaly
na vinicích i ovocných sadech, zejména meruňkových. Mrazy způsobily nejvíce škod na loni podsazených
hlavách, ve vinohradu zůstala zmrzlá rašící očka umístěná u země. I když obraší, už nebudou mít takovou
vitalitu. Mrazy postihly 30-50 % vyrašených vinic, zejména v dolinách.
Koncem června bylo velké sucho, horka dosahovala až 36° Celsia.
Podle projektu Intersucho, který vedou vědci Mendelovy univerzity v Brně, mají jihomoravské půdy
nadprůměrné množství vláhy. Z čehož vyvodili, že se bude letos dobře dařit řepce a obilovinám.
Obec nechala vyhotovit nový letecký snímek, který zobrazil změny po dvaceti letech od vyhotovení prvního
většího leteckého snímku z Milovic.
V záhumení občané žijící v blízkosti lesa, požádali o povolení vykácení náletových dřevin v blízkosti svých
pozemků a uvolnění lesní cesty. Úpravy provedli v době vegetačního klidu a dřevo jim bylo ponecháno za
práci a využili jej ke společnému posezení u ohně.
Na bílou sobotu 26. března se konala v sále místního kulturního domu Velikonoční zábava. Akci pořádala
místní chasa stárků. Výtěžek z prodeje vstupného, měl být použit na úhradu půjčovného dětských krojů pro
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děti z naší obce. Kapela Dalen z Mikulova, která má v naší obci zkušebnu, odehrála celou akci bez nároku
na honorář. Účast byla sice slabší, dorazilo pouze 28 platících diváků, ale nakonec se všichni dobře bavili
a někteří hosté odcházeli dlouho po půlnoci jen velmi neradi.
Vedoucí místní knihovny paní Radka Pálková uspořádala dne 27. března akci pro děti s názvem „Spaní
v knihovně“. Přihlásit se mohli místní malí čtenáři a konečný počet se zastavil na dvaceti účastnících. Děti
luštily různé kvízy, vyráběli doplňky a hračky z papíru. Po osmnácté hodině přišla na řadu tolik očekávaná
večeře, kterou sponzorovala Pizzérie „La Bašta“ z Mikulova. Po večeři probíhaly různé hry. Většina
odvážlivců zdolala i stezku odvahy. Nechyběla ani večerní diskotéka v podobě soutěží. Na dobrou noc dětem
k usnutí se poslouchala pohádka. Na rozloučenou děti dostaly pamětní listy a ráno si je vyzvedli rodiče.
V první dekádě dubna obec objednala výsadbu nových stromů na návsi, jednalo se převážně o listnaté
stromy a výsadba byla rozdělena na dvě etapy. Druhá proběhne v roce 2017. Celková částka byla hrazena
z rozpočtu obce.
V sobotu 30. dubna se v objektu pily u pana Drápala pořádala „Tajemná magická noc“. Pohanský zvyk
filipojakubské noci praví, že oheň musí dle pověsti hořet bez přikládání až do rána. Hranice měla stát na
kopci nad vesnicí, aby oheň odehnal zlé čarodějnice.
Od 1. května převzala do pronájmu místní restauraci paní Prokešová z Brna. Kuchařka dojížděla
z Mikulova a pomocné práce se ujala paní Ludmila Kroupová, která do konce roku pracovala jako
prodavačka v místním odchodě.
Jako každoročně se druhý týden v květnu v místním atriu pořádala výstava vín, tentokrát již třináctý
ročník, v sobotu před polednem proběhlo vyhlášení a ocenění vítězných vín a k poslechu zahrála cimbálová
muzika Aleše Smutného. Večer se konala taneční zábava s živou muzikou.
Ani místní jednotka sboru dobrovolných hasičů se nedala zahanbit a uspořádala 21. května Jarní výšlap
na Pálavu. Sraz byl u nové hasičské zbrojnice v areálu obce, odtud se všichni zúčastnění odvezli pod Pálavu,
odkud byl zahájen výšlap k hradu, náročnější trasa vedla kolem majáku. Zpět ke zbrojnici se děti svezly
z Pavlova hasičským autem, kde je čekala prohlídka a ukázka hasičské techniky a bohaté občerstvení. Letos
se zúčastnilo rekordních 84 osob.

Rodiče a ostatní dobrovolníci, vinaři z Milovic, a tělovýchovná jednota ku příležitosti svátku MDD již
tradičně uspořádali koncem května Procházku pohádkovým lesem. Ani noční bouřka, která okolo lesa
trochu rozblátila cestu a nadělala vrásky pořadatelům, neodradila téměř na 70 dětí s rodiči a prarodiči
přijít v neděli na fotbalové hřiště v Milovicích. Po zdolání všech zábavných úkolů se děti sešly u občerstvení
a pochvalovaly si příjemně strávené dopoledne za krásného počasí.
Pro menší děti uspořádal rybářský svaz pod vedením pana Studeného na místním rybníku rybářské
závody, poslední červnovou sobotu se jim počasí vydařilo, a tak akce slavila velký úspěch.
Že je naše obec zajímavá i pro přespolní hosty jsme se dověděli začátkem července, díky návštěvě členů klubu
důchodců z Mikulova, kteří navštívili kostel svatého Osvalda za účasti paní Mgr. Kubíčkové. Prohlédli si
extravilán obce a svoji exkurzi zakončili v místním atriu, besedou s paní starostkou. Překvapili svou
znalostí poměrů a zvláštností obce.
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Na předposlední horký červencový den 30.7., uspořádali místní hasiči nultý ročník O putovní pohár
v nohejbalu. Účastnilo se celkem 8 družstev a to jak z místních občanů, tak i např. z Nového Města na
Moravě. Hrálo se bez přerušení od 10 hodin do 19,30 hodin večer.

V červnu se objevil nový propad vozovky u autobusové zastávky – místo bylo zajištěno a opraveno.
Hody v tomto roce zajistila a uspořádala tzv. stará chasa v čele s organizátorkou Alenou Dvořákovou.
V pátek se na taneční parket za doprovodu hudby pana Romana Horňáčka a jeho Slovácké kapely,
dostavilo 150 osob a v sobotu 220 platících osob.
22. července započala rekonstrukce komunikace v záhumení I. Etapa, včetně oprav navrtacích pasů, které
provedl VAK Břeclav. Na rekonstrukci byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1
milion korun. Celkové výdaje činily 2 114 035 korun.
Poslední týden v měsíci srpnu byl nejteplejším za celé léto, teploty se pohybovaly okolo 33 stupňů Celsia a
vydržely tak až první poloviny září. Ještě celé září bylo teplotně nadprůměrné. Až počátkem října se
ochladilo o 10 až 15 stupňů.
9. září britští organizátoři zahájili na dolní nádrži Nových mlýnů, rybářské závody - Mistrovství světa
v lovu kaprů. Lokalitu jim pomáhal vybírat i Jakub Vágner a jeho tým, kteří se svými rybářskými
aktivitami snaží zaměřit pozornost na Českou republiku. Žádná z ulovených ryb nesměla skončit na pekáči.
Po důkladném zvážení byla co nejrychleji a nejopatrněji puštěna zpět na svobodu
Soutěže se účastnilo 114 týmů po 2-3 členech z 22 zemí. Přijeli rybáři z USA, Holandska, Ruska a Nového
Zélandu. Z České republiky bylo 28 týmů.
V rámci akce „Stromy pro život“ byly vysazeny čtyři ovocné stromy poblíž fotbalového hřiště u lisu a to dvě
švestky a dvě ryngloně, tato akce byla provedena za účasti MAS Mikulovsko.
Ve čtvrtek 17. listopadu zorganizovala paní Jana Černá již třetí ročník adventního tvoření pro děti i dospělé.
Zájemci si mohli sami vytvořit vánoční dekorace z vlastního, či zakoupeného materiálu.
Poslední listopadový víkend přinesl hned dvě akce. Pod záštitou hasičů zval na zájezd do předvánoční
Vídně pan Sára a Svěcení vína již tradičně uspořádal pan Miloš Matocha mladší.

POHYB OBYVATELSTVA:
K 31.12.2016 měla naše obec 440 obyvatel, z toho 364 dospělých a 76 dětí.

Do naší obce se během roku přihlásilo k trvalému pobytu celkem 26 osob a odhlásilo se 11 osob.
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