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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
bývá zvykem mapovat v našem zpravodaji uplynulé tři měsíce a nastínit, co nás
čeká v následujícím čtvrtletí. Tento článek
se bude lišit tím, že bilance bude poměrně širší, bude se týkat uplynulých čtyř let.
Právě tolik uplynulo od minulých komunálních voleb. Uteklo to velmi rychle, jak
už to v životě bývá. Psát o tom, co se podařilo, či nikoli, nechám na Vašem uvážení.
Každý vidí pozici nás zastupitelů z jiného
úhlu, každý čerpá z jiných informačních
zdrojů, a tím se jeho názory různí. Já se
zaměřím na svou pozici. Už před čtyřmi
lety jsem zvažoval, zda znovu kandidovat
a znovu se ucházet o Vaši přízeň. Nyní se
o totéž pokouším znovu, i když mé rozhodování bylo těžší už s ohledem na dvanáct
let strávených na pozici starosty obce. Leč
často jsem býval osloven svými spoluobčany i těmi, od kterých jsem to nejméně
čekal, s přáním, abych pokračoval i v dalším období. Když k tomu připočtu pros-

tou skutečnost, že mě práce pro obec baví,
měl jsem v tom jasno. Koneckonců o mém
setrvání přece stejně rozhodnou voliči. Pokud získám Vaši podporu a budu přijatelný
i pro nově vzniklé zastupitelstvo, budu se
snažit, obohacen o další zkušenosti, odvádět svou práci co nejlépe. Snad i mé zdraví
nebude proti…. Stejně však jsem připraven přijmout porážku. Poté popřeji svému
nástupci, ať se mu na tomto nesnadném
postu daří, a bude-li o to stát, pomohu mu
radou.
Rád bych se ještě vrátil k našemu zastupitelstvu, kterému skončí zanedlouho
mandát. Už nyní víme, že zastupitelstvo
opouští zkušení členové, jmenovitě Jarmila Antošová, Katka Gergelová a Jan Řihák.
Chtěl bych jim poděkovat, jejich podíl
na chodu obce byl obrovský. Jarmila jako
předsedkyně finančního výboru využila
svých profesních zkušeností jako kontrolorka z přezkumů hospodaření obcí. Byla
zárukou, že s rozpočtem obce je nakládáno zodpovědně a v rámci platné legislativy.
Bylo by přínosné, kdyby i nadále působila
ve finančním výboru. Katka byla se svými

názory mladého člověka důležitým článkem. I pro nás starší byl podnětný pohled
mladého člověka. Byla i důležitou spojnicí
mezi obcí a školou. Jenda byl z řady dalších
zastupitelů se spoustou zkušeností, které
budou vedení obce chybět. I tady věřím, že
bude s obcí spolupracovat a dále „kopat“
za ty své hasiče. Ještě jednou děkuji všem
jmenovaným a přeji jim, ať se jim v životě
daří. A také, aby dokázali zúročit své zkušenosti získané v zastupitelstvu obce.
Závěrem Vám chci poděkovat za spolupráci, za podněty, ale i za kritiku, které
bylo, i díky nesnadné době a našeho rozpoložení, více než kdy jindy. Nebráním
se jí, pokud je míněna upřímně a s cílem
situaci zlepšit. Je to ten nejlepší hnací motor pro práci, nejen komunálního, politika. Pokud jsem někoho zklamal, či nevyhověl, omlouvám se, nejde přece vyhovět
všem. Ještě jednou děkuji za prožité čtyři
roky a přeji uvážlivé volební rozhodování.
Jde nám o společnou věc, o to, aby naše
Milotice byly stále hezčím místem pro náš
život.
Josef Levek, starosta obce

Bilance volebního období
Pokusíme se následujícím článkem krátce shrnout uplynulé volební
období a připomenout projekty, které se podařilo uskutečnit. Je logické, že část projektů se překrývá i s minulým obdobím. Například
dokončení a kolaudace sociálních bytů a vybudování vodovodních
přípojek v areálu sklepů u Šidlen. V období let 2018 – 2022 byly vybudovány inženýrské sítě a komunikace k rodinným domům na ul.
Školní (u lihovaru), na mnoha místech obce vysazena zeleň, vzniklo
odpočinkové místo u kulturního domu. Rozsáhlou změnou prošla
základní a mateřská škola, kde kompletní rekonstrukcí prošla školní
kuchyně, vznikly nové učebny v půdní vestavbě školy a obnoveno
bylo rovněž dětské hřiště. Také kulturní dům prošel částečnou změnou, zrekonstruoval se vestibul a WC, interiér hospody a kuchyně
včetně vybavení. Ve fotbalovém areálu byly instalovány nové prvky
dětského hřiště a workoutová sestava, v obci byl vyměněn rozhlas
za bezdrátový, a na Záluží vznikl nový vodovod a kanalizace. Hasičům se splnil sen v podobě pořízení zásahového vozidla (cisterna).
K tomu jim byl pořízen osobní vůz pro osm osob a byli také vybaveni dýchacími přístroji. Velkou akcí byla výsadba zeleně na 9 ha půdy

v rámci územního systému ekologické stability. Je dobře, že většina
projektů byla hrazena z dotací, u školy z 90 %, u zmíněné zeleně dokonce z 95 %. Další rozsáhlou investiční akcí je i právě dokončovaná
stavba multifunkčího prostoru před kulturním domem, určeného
pro všechny věkové skupiny. Vzniklo i několik drobnějších staveb
a úprav, například na hřišti, kde jsme fotbalovému klubu spolufinancovali jim přidělené dotace. Kromě staveb byly dotovány i různé
kulturní počiny typu Evropa pro občany, festival a podobně.
Úmyslně neuvádíme investice do budoucna, i když na spoustu
projektů máme zhotovenou projektovou dokumentaci, která je
připravena pro případ, že bude vyhlášena dotační výzva a následné přidělení financí. Realizace projektů se bude odvíjet nejen podle
schválené strategie obce či podle hlasování členů nového zastupitelstva a podmětů občanů, ale především podle ekonomické situace,
která je v současné době více než složitá. Jsme přesvědčeni, že i navzdory těžkostem bude nově zvolené zastupitelstvo horlivě usilovat,
aby ta naše obec byla stále hezčí.
Josef Levek, Radek Šeďa

Volby do zastupitelstev obcí konané 23. a 24. září 2022
Starosta obce Milotice oznamuje
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 23. září 2022 od
14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 24. září 2022 od 8:00 hodin do
14:00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místností obřadní siň Obecního úřadu Milotice, Školní 72 pro voliče z těchto ulic: Dědina,
Díly, Fučíkova, Korábek, Na Podsedku, Ratíškovská, Školní, Tihelně, Vrchní Konec, Vývoz, Záhumní, Závistě
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ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost přísálí Kulturního
domu Milotice – Milotice, Dubňanská 425 pro voliče z těchto
ulic: Dubňanská, Na Kanále, Na Pískách, Na Samotě, Rafanda,
U Statku, Zafáří, Za Kostelem, Záluží, Zámecká
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služeb. pasem aj.)
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Podzimní zpravodaj

Společenská
kronika

Vítání občánků
V sobotu 10. září bylo místostarostou obce Radkem Šeďou a dětmi z mateřské a základní školy přivítáno šest nejmenších občánků naší obce.

Jubilanti
červenec
80 let Oldřich Vodák
81 let Anna Řiháková
82 let Marie Lungová
Růžena Horáková
88 let Anastázie Hrdličková
srpen
80 let
82 let
83 let
84 let
86 let
91 let

Květoslava Cibulková
Ján Šlajferčík
Marie Kristová
Jiřina Wagnerová
Marie Tylová
Emil Pavloušek
František Bábíček

září
82 let
83 let
86 let

Marie Windová
Růžena Rybová
Marie Macková

Narození
červen
Anna Holubová
Ema Neduchalová
Mikoláš Josef Čožík
Teodor Mírovský
červenec
Tereza Bulková
srpen
Julie Bučková

Úmrtí
červen
Václav Dobeš

Ke zveřejnění jmen výše uvedených
byl dán souhlas.

www.milotice.cz
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Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce ze dne 22. 6. 2022

-

Schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 3/2022
- závěrečný účet obce za rok 2021 s výhradou a přijímá nápravná opatření
- účetní závěrku obce Milotice za rok
2021
- vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2746/1
- vyvěšení záměru na pacht na část pozemku parc. č. 753/1
- pacht pozemku parc. č. 478/25
- vyvěšení záměru na pacht stavby na
pozemku parc. č. st. 1575

-

uzavření smlouvy s Občanským sdružením Lužánek z.s.
uzavření zástavní smlouvy mezi Hypoteční bankou a zástavci
účelové navýšení příspěvku pro ZŠ
a MŠ Milotice
poskytnutí dotace a veřejnoprávní
smlouvu FK Milotice
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
plynárenského zařízení
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
obce s Městem Kyjov
zadání přezkumu hospodaření obce
za rok 2022 odboru kontrolnímu
a právnímu JMK

-

poskytnutí dotace a veřejnoprávní
smlouvu ženskému sboru Milotice

Neschvaluje:
- vyvěšení záměru na prodej pozemku
parc. č. 6271
- vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2746/1
- vyvěšení záměru na prodej pozemku
parc. č. 6827 a pozemku parc. č. 6765
Bere na vědomí:
- závěrečný účet DSO a Mikroregionu
Nový Dvůr za rok 2021 a účetní závěrku DSO

Pozdravy z Bánovců
Pro Slovensko je i v současnosti důležitým státním svátkem
Slovenské národní povstání. Zatím co u nás, možná i díky školní výchově a nezdravé agitaci, tento svátek vnímáme jinak. Proto jsem pozvání na oslavy, které přišlo z družebního města přijal s rozpaky. Vedení města
Bánovce nad Bebravou oslavy pojalo velkolepě, počáteční akcí bylo přijetí na radnici
a kladení věnců. Tady jsem díky jednotlivým
řečníkům zmiňující ve svých proslovech počty zastřelených lidí musel uznat, že pietní
vzpomínky na zabité a mučené nevinné lidi
jsou na místě. Neměli bychom ani my na své
zabité zapomínat. Po dobu celého víkendu
jsem s paní primátorkou jezdil po památnících v několika obcích a pokládal kytice.
Velmi si vážili, že jsem přijel, pro ně to byla
delegace z Česka, a vůbec nevadilo, že v jejím čele stál „pouze“ starosta z malé moravské obce. Přivážím si odsud milé vzpomínky,
i když to byly vzpomínky na temnou minulost. Přivážím odsud také pozdravy, které
vám rád tlumočím. Byl to pro mě podnětný
pobyt. Tu hrdost a úctu ke svým zabitým

předkům jsem jim záviděl, a za své prvotní rozpaky jsem se jim
musel v duchu omluvit.
-jl-

Na kole dětem
Naše obec se zapojila do projektu Na
kole dětem. Jedná se o nadační fond
Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí, který vznikl
v roce 2010. Svojí činností se především
zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů onkologických
pacientů. Součástí projektu, jak název
napovídá, je jízda na kole. Tato akce se
uskutečnila v sobotu 3. září se zastávkou
na nádvoří našeho zámku. Po pár proslovech a po občerstvení účastníků, kterých
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bylo 80 se peloton vydal po hraběcí cestě
do Svatobořic, kde se podobný ceremoniál opakoval. Poté se všichni přesunuli
do Dubňan, kde na účastníky čekal bohatý kulturní program. Na všech zastávkách byla kasička, do které mohli všichni ochotní dárci přispět. Pan Zimovčák
chce akci každoročně opakovat, snad se
podaří díky osvětě nalákat i Miločáky.
Z vlastní zkušenosti mohu tento charitativní výlet vřele doporučit.
-jl-

Podzimní zpravodaj

Národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice 2022
Na začátku srpna se mezi milotickými
sklepy opět rozezněly melodie lidových
písní a až do ranních hodin bylo slyšet
cinkání skleniček spolu s dusotem tanečníků v rytmu skočné. Národopisný festival
kyjovského Dolňácka v Miloticích slavil
50. let!
Téměř ve třiceti pořadech se během tří dnů
vystřídalo více než tisíc zpěváků, tanečníků a muzikantů z nedalekého okolí, kteří
si zaslouží velký dík, stejně jako autorský
i organizační tým. Po několikaměsíční
práci jim pak odměnou bylo až do posledních nočních pořadů zaplněné hlediště.
Snad největší dík a obdiv však patří vedení
obce Milotice, které tuto nádhernou akci
podporuje a udržuje v obci již půl století.
Festival si za dobu své existence vybudoval neměnnou a významnou pozici mezi
folklorními událostmi v republice a spolu
se zámkem se stal symbolem této obce daleko za jejími hranicemi.
Nádherné kroje, hudba, tanec – to vše vypovídá o starobylé a bohaté historii tohoto
kraje, odkazuje na naše kořeny, na místo
odkud pocházíme. Jsem rád, že se stále
najdou lidé, kteří si tohoto dědictví váží
a snaží se je udržovat pro další generace!
Michael Strýček

www.milotice.cz
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Letošní stárci, stárky
a hospodáři ve spolupráci
s obcí Milotice srdečně zvou na
Slovácké hody s věncem:
Sobota 5. 11. 20.00 hodin Taneční zábava s DH Miločanka
Neděle 6. 11. 10.00 hodin Slavnostní mše svatá
14.00 hodin Průvod obcí pro stárky a hospodáře
20.00 hodin Taneční zábava s DH Miločanka
Pondělí 7. 11. 20.00 hodin Taneční zábava s DH Vracovjáci
Předprodej na sobotní zábavu bude od pondělí 31. října
v úřední hodiny na obecním úřadě.
Vstupné s místenkou 150,- Kč, bez místenky 130,- Kč.

Farnost
V pondělí 15. srpna se na ohradní zeď
milotického kostela vrátila zrestaurovaná barokní socha sv. Jana Křtitele. Většina soch byla v 18. století na ohradní zeď
kostela instalována se zvláštním záměrem – každý kamenný světec byl umístěn
tak, aby svým pohledem na dané místo
symbolicky orodoval za určitou oblast
života milotické farnosti. U řady soch se
také v baroku konávaly prosebné pobožnosti. Svatý Jan Křtitel, jako patron zdejších vinařů, proto míří i dnes k milotické
vinné hoře u Šidlen. Vápencová socha ze
40. let 18. století zhotovena brněnským
sochařem J. L. Weberem byla naposled
opravována v roce 1969. Po 53 letech se
už nacházela v zuboženém stavu, třebaže
to tak při letmém pohledu nevypadalo –
socha hrozila pádem do vozovky, poněvadž její podstavec byl popraskaný, hlava
i ruka visely už pouze „na vlásku“ a časem
vytvořená krusta z mechu a nečistot už
podstatnou měrou narušovala strukturu
kamene, takže ohrožena byla i umělecká
hodnota skulptury. Sochu zrestauroval
Josef Krososka za částku 59 000,- Kč, kte-
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rá byla vzhledem ke stavu sochy značně
podhodnocená. Restaurátor Krososka
však tuto opravu považoval za „dárek“
Miloticím, neboť v restaurátorském ateliéru na zdejším zámku strávil několik let
a v letošním roce odchází do restaurátorského důchodu. Náš sv. Jan Křtitel tak byl
jeho posledním opraveným dílem v jeho
životě.
Velký dík patří rovněž obecním pracovníkům a členům místního sboru dobrovolných hasičů, kteří nezištně pomohli
řídit dopravu na nejfrekventovanější
křižovatce naší obce při sundávání, resp.
opětovném instalování sochy jeřábní
technikou. Poděkování patří také dalším
dobrovolníkům, kteří při procesu restaurování ochotně vypomohli. Poněvadž se
v podobném stavu nachází i další sochy
na ohradní zdi, věříme, že oprava sv. Jana
Křtitele byla první vlaštovkou.
Od pátku 26. srpna do neděle 28. srpna
se konala již pošesté pouť k milostnému
obrazu Panny Marie Milotické, umístěné
v našem kostele. Při pouti vždy prosíme
za naše rodiny. Na večerní páteční mši

svatou, při níž se obraz přenáší k hlavnímu oltáři, přijel P. Jiří Čekal, farář ze
sousedních Ratíškovic. K obrazu choval
takovou úctu, že, třebaže má nemocná
obě kolena, si po dvou letech i kleknul.
V sobotu se pak u obrazu konala mariánská pobožnost inspirovaná modlitbami
karmelitánského kněze Vojtěcha Kodeta,
bývalého exorcisty. Nedělní slavnou mši
svatou přijel odsloužit kyjovský novokněz
P. Filip Hochman. Spolu s ním jsme opět
po roce celou naši obci a její rodiny zasvětili Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Ve čtvrtek 1. září se konal velký úklid farního dvora, na kterém se v neděli 4. září
konal odpoledne farní den. Všem mužům
a ženám, kterých se sešlo pět desítek, patří
upřímný dík za to, s jakou vervou se do
úklidu dali. Upřímné Pán Bůh zaplať!
Václav Lunga

Podzimní zpravodaj

Celostátní setkání mládeže
CSM probíhá v duchu světových dnů mládeže jednou za 5 let.
Letos v srpnu proběhlo v Hradci Králové a z Milotic přijelo
10 účastníků. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let,
kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí. Každý den se konal zajímavý rozhovor s nějakou osobností, na
nějž navazovala diskuze ve skupinkách. Před obědem proběhla
mše spolu s biskupy a stovkou kněží. Odpolední program byl
velmi pestrý. Mládež si vybírala z mnoha přednášek, koncertů,
kulturních a sportovních akcí. Večer byl zakončen společnou
modlitbou. Přidávám osobní svědectví jednoho účastníka. „Podělím se s vámi o mém posunu, krůčcích a taky o tom, co
vše se stalo za ten týden. Když jsem odjížděl, těšil jsem se,
ale zároveň jsem měl velký strach, jak to vše bude probíhat.
První dva až tři dny jsem seděl a říkal si, jaké to bude, jak
někdo může tvrdit, že poznává nové lidi a tak, ale ano, stala se změna. Normálně, asi ve čtvrtek nebo pátek jsem se
ráno probudil a cítil jsem, že je úplně jiný den, než doposud.
Vše bylo od rána jinak. Modlitby mě naplňovaly, těšily, těšil
jsem se na rozhovor s Bohem a při mších, modlitbách, ať
už osobních nebo v celém společenství, jsem měl vždy husí
kůži a velice krásný pocit. Při pomazání mnou projel úplně
úžasný hřejivý pocit a hned jsem věděl, že tohle je to, co
jsem hledal, co jsem chtěl a chci znovu. Byl jsem nekomunikativní, ale ten den jsem se začal poznávat a seznamovat
a poznal jsem i já spoustu skvělých lidí. Díky moc za ně,
za všechny a za tu možnost tam být a prožívat to, co je tak
úžasné. Ano, hodně mi to dalo a o strašně moc velký kus

mě to posunulo. Doufám, že se nevrátím do stavu uzavřenosti
a nekomunikativnosti a že díky tomuto společenství a dalším plánovaným akcím se budu posouvat už jen dál a dál. OPRAVDU
DÍKY MOC a těším se, že se třeba za 5 let uvidíme i jako nějaká
pomoc při organizaci, či tak něco podobného. Díky moc a mějte
se všichni úplně nejúžasněji.“
Letos nás ještě čeká Arcidiecézní setkání mládeže 18. - 19. listopadu v Olomouci. Tyto akce probíhají přibližně jednou za dva
roky a střídají se se setkáními děkanátními.
P. Pavel Kaška

Místní knihovna
Dobrý den, zdravím čtenáře zpravodaje po krásném létu. Ve třetím čtvrtletí
neproběhla v knihovně žádná veřejná
akce. O prázdninách bylo měsíc zavřeno. Část období jsem čerpala řádnou
dovolenou, zbytek proběhl v módu úklidu (jenom těch oken na umývání, co
je…), třídění, obalování a vyřazování
knih. V průběhu kalendářního roku se
vždy vyřadí a zároveň dokoupí cca 150
knih tak, aby se knižní fond průběžně
inovoval a početně se pohyboval kolem

4 500 svazků. Když k tomu přičtu asi
450 titulů, které nám každý rok zapůjčí
Městská knihovna Hodonín, určitě není
problém stále objevovat nové zajímavé
knihy. A opět připomínám, že si lze vybrat i z asi 50 různých titulů zvukových
knih (tzv. načtených na CD), které se
také pravidelně obměňují.
Ještě bych chtěla poprosit ty, kteří se rádi
probírají knihami v knihobudkách, aby
občas tolerovali, že v nich skoro nic není.
Bohužel se nám u nás (myšleno v repub-

lice) rozmohl takový nešvar, že lidé objíždí knihobudky a tituly, které vypadají
„prodejně“ posbírají a snaží se nějakým
způsobem zpeněžit. Občas se také náctiletí realizují tím, že obsah prostě vyházejí
do okolních košů. Minimálně jedenkrát
měsíčně však budky doplňuji. A jsem
ráda, když vidím, že svůj účel plní.
Začínají se nám prodlužovat večery, proto neváhejte a přijďte si vybrat něco na
jejich zkrácení.
Jitka Úradníková

Léto v Trnavečku
Sotva se stihly dětem vyvětrat kroje z vystoupení na místních Dnech obce, už
je obětavé maminky, babičky a tetičky
chystaly znovu. Tentokrát na festival do
Dambořic. Po odpoledním průvodu obcí
se v pořadu dětských souborů představil
Velký Trnaveček společně s cimbálovou
muzikou. Ta zde měla svoji premiéru pod
novým názvem CM Třaslavica. A aby
toho neměli muzikanti málo, doprovodili
i pásmo DFS Nenkovjánek.

www.milotice.cz
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Další velkou prázdninovou výzvou pro nás
byl Národopisný festival Milotice. V pátek
večer proběhl v šidlenském areálu pořad
Milocká dědina, ve kterém předvedl dětské hry a tance Velký Trnaveček posílený
několika dětmi z Malého Trnavečku, v sobotním pořadu dětských souborů už se
představily všechny složky Trnavečku. CM
Třaslavica si užila i festivalovou neděli na
zámku, kde zahrála hned dvakrát. Nejdří-

ve svým hudebním vystoupením zahájila
výstavu krojů v oranžerii, poté se představila v pořadu mládežnických muzik.
Předposlední prázdninový den pak zamířily nejmladší děti z Malého Trnavečku
a děti z Velkého Trnavečku potěšit svými
tanci a zpěvy klienty z kyjovského Centra
služeb pro seniory, CM Třaslavica zde zahrála i 8. září v rámci dne otevřených dveří.
Velký Trnaveček čeká první poprázdnino-

vé vystoupení už 17. září na Slavnostech
vína v Hodoníně.
Z protančeného a prozpívaného léta jsme
plynule přešli do nového školního roku,
v němž rádi uvítáme nové kamarády a zájemce o folkor. Zkoušky všech složek Trnavečku budou probíhat každou středu
postupně podle věku od půl čtvrté do půl
osmé v sále kulturního domu.
Vendula Kristová

SZ Milotice
Letošní sezona vypadá na milotickém zámku po dvou letech konečně normálně, a ve srovnání s předchozími dvěma lety, nad
očekávání výborně. Už ke konci srpna jsme překonali celkovou
návštěvnost z minulého covidového roku. Dokonce se vrátili už
i zahraniční turisté, zejména z Rakouska a Anglie. Slovenští návštěvníci, které jako zahraniční ani v podstatě nepočítáme, jezdí
do Milotic opět v zástupech.
Dveře se netrhnou na prohlídkové trase, ani v kostymérně – zde
se muselo vyřadit „z oběhu“ 10 kusů šatů, neboť byly v užívání od
roku 2010 a letošní sezona s enormním zájmem jim dala pomyslnou tečku. Řada replik historických oděvů se v průběhu sezony
opravuje, takže naše krejčové v podstatě pořád sedí u mašin a šijí.
Jsme hrdí jak na ně, tak na naše brigádníky – průvodce, průvodkyně, asistentky v kostymérně i prodavačky v zámeckém zahrad-

nictví, které i za snížených stavů sezonních zaměstnanců odvádí
špičkovou práci s vysokým nasazením, vždy usměvavě a nanejvýš
ochotně. Totéž platí o našich zahradnících, kteří sami vybudovali
nové cesty v rekonstruované bažantnici. Přístup všech našich zaměstnanců se především odráží ve spokojenosti návštěvníků.
Na podzim se konečně dostane na opravu monumentálního obrazu sv. Jana Nepomuckého ze zámecké kaple, který na restaurování čeká již několik let. Malba, stejně jako její rozměrný rám,
opravu už nutně potřebují, poněvadž se nachází v žalostném
stavu. Podle předběžného průzkumu restaurátora se zdá, že by
malba mohla skrývat pod četnými přemalbami kvalitnější práci.
Zdali tomu tak je, ukáže až rentgen. Celá oprava včetně rámu
přijde na 420 tisíc Kč.
Václav Lunga

Co nového u hasičů
V sobotu 25. června se uskutečnil další
ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše „ O putovní pohár starosty SDH“. Letošního klání o „Putovní pohár“ se účastnilo
10 týmů, domácích i přespolních. A jaké
bylo hodnocení poroty a diváků? Pořadí
dle poroty bylo následovné: SDH Vracov,
Generál mrkvička a mrkvičky (mladí hasiči), SDH Milotice, Klub maminek, Beverly
Hills 69605, Chudáci z Milotic, Hujerovi,
DHZ Miezgovce, Dubňanský mls a Obecný úrad Miezgovce. První místo dle divá-
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ků obhájili Chudáci z Milotic (233 hlasů),
na druhém místě SDH Vracov (119 hlasů)
a na třetím Klub maminek (116 hlasů).
Gratulujeme a děkujeme sponzorům za
věcné dary. Těšíme se na další ročník. Ve
Vracově na soutěži ve vaření kotlíkového
guláše se naše družstvo umístilo po loňském vítězství na 5. místě.
Na svátek sv. Cyrila a Metoděje se uskutečnila okrsková soutěž ve Věteřově. I ve
velmi nepříznivém počasí, chvilkami
až intenzivního deště, se našim mužům

podařilo v této soutěži zvítězit. Kromě
mužů zde mělo premiéru družstvo žen.
Naše ženy se umístily na krásném prvním místě. Další okrsková soutěž se konala v sobotu 16. července v Lovčicích.
Naše družstva si vybojovala 6. místo
(ženy) a 1. místo (muži). V sobotu 30. července se uskutečnila soutěž v Prušánkách
(noční soutěž). Tato soutěž je zařazena do
Grand Prix okresu Hodonín. Zde jsme
se účastnili jen s družstvem mužů, kteří
se ve velké konkurenci umístíli na pěk-

Podzimní zpravodaj

ném 16. místě. O festivalovém víkendu
5. - 7. srpna jsme nejen pomáhali při organizaci na parkovišti, ale stihli jsme si i zasoutěžit v Ostrovánkách. Na okrskové soutěži jsme vybojovali 1. místo (muži) a tím
získali hattrick. Družstvo žen si vybojovalo
2. místo. V sobotu 13. srpna se uskutečnila
soutěž v rámci BHL (Břeclavská hasičská
liga) v Hovoranech. Naše mužstvo se umístilo na pěkném 9. místě s časem 22,58 s.
Okrsková soutěž ve Strážovicích se konala
v sobotu 20. srpna. Zde si naše mužstvo
vybojovalo 1. místo s časem 27,54 s. Poslední soutěž Grand Prix okresu Hodonín

se uskutečnila v neděli 4. září. Družstvo
mužů se umístilo na 11. místě a v kategorii
35+ jsme získali krásné 2. místo. A poslední soutěž třetího okrsku se konala v Želeticích 17. září, byla to noční soutěž.
Mladí hasiči začali po prázdninové pauze
opět trénovat. A to na soutěž jednotlivců
v běhu na 60 a 100 m s překážkami. Soutěž ve Vracově proběhla v sobotu 3. září
a našim děvčatům se ve velké konkurenci
(50 soutěících) dařilo následovně: v běhu
na 60 m Zuzana Horáková 10. místo, Zuzana Kremlová 19. místo a Dominika Sovová 31. místo. V běhu na 100 m si Andrea

Řiháková odvezla pěkné 2. místo. Gratulujeme k pěkným výsledkům. Poslední ze
série v běhu na 60 a 100 m s překážkami se
uskutečnila v Petrově 10. září. Připravujeme se také na Závod požárnické všestrannosti, která se uskuteční v sobotu 1. října.
Výsledky všech soutěží najdete na stránkách www.sdhmilotice.estranky.cz, nebo
na facebooku SDH Milotice.
Co pro Vás chystáme? V říjnu se uskuteční sběr železného šrotu a také předhodová
zábava, a to v pátek 28. října.
Za SDH Milotice Erika Sochorová,
vedoucí mládeže

MS Horky - Vzpomínka na jelence
Tento příspěvek bude vzpomínkový. Snad proto, že nostalgie podzimu ke vzpomínání vybízí. Jde o vzpomínání na dobu
bouřlivých společenských změn, které pro milotické myslivce
znamenaly rozpad MS Rozvoj a vznik MS Horky. I když je to už
dlouhá doba, je dost pamětníků, kteří si pamatují existenci obory v zámeckém parku - bývalé bažantnici. V letech 1986 - 1994
tam byla aklimatizační obora se severskou
(větší) formou jelence virginského, nově
běloocasého, dovezeného z Finska. Tato
zvěř, původem ze severní Ameriky, ve
své domovině zastupuje naši zvěř srnčí,
slovenský název pasrnec bielochvostý je
tudíž výstižnější. Nejlepším důkazem podobnosti se srnčí zvěři je její chování v říji,
která probíhá v listopadu. Zodpovědnost
za aklimatizaci této zvěře na naše přírodní podmínky byla někdejšímu MS Rozvoj
přiřčena ze strany ústředí tehdejšího českého mysliveckého svazu v rámci „Koncepce rozvoje myslivosti do roku 1990“.
Tak jako jiná odvětví hospodářství, byla
i myslivost plánována. Důvodem chovu jelenců ve volnosti byla teze, že tato zvěř ne-

poškozuje lesy (okusem, loupáním) tak jako domácí jelen evropský. K tomuto závěru zřejmě vedly zkušenosti s chovem jelenců
ve volnosti, jako je např. v Brdech v západních Čechách. Ovšem
tak jako jiné plánované koncepce i tato myslivecká po Sametové
revoluci vzala za své. Jelenci tak zůstali jako „věcné břemeno“ na
krku milotických myslivců, bez podpory z vyšších míst. Nějaký
čas se řešilo, kam s nimi. V úvahu připadal
rozprodej nově vznikajícím soukromým
podnikatelům, snad do soukromých obor.
Nakonec tento problém vyřešila příroda po zborcení části oplocení se zvěř rozutekla do okolí, kde byla postupně vystřílena.
Pro tuto americkou zvěř to byl smutný konec, ale pro našeho krále lesů - evropského
jelena - to byla dobrá zpráva, neboť se už
nemusí bát, že bude kvůli svému špatnému chování v lese nahrazen tímto imigrantem. Zbyla jen vzpomínka na dobu,
kdy byl zámecký park oživen touto půvabnou zvěří. A možná inspirace pro ty, kteří
by tam zvěř zase rádi viděli - třeba neméně
půvabnou zvěř daňčí.
Jiří Wenzl

ČZS Milotice
Vitajte ve vinohradě! Motyka je v búdě...
Dnešní zahrádkářské, vinařské, šidlenské
téma je jasné - krupy. Ale né ty v jelitoch.
Takú diskuzu si necháme do zimního Zpravodaja.
Do téj doby už možete přemýšlat a udělat si
malú anketu, esli krupy do jelit Ano/Ne, esli
rohlíky do itrnic Ano/Ne (barskde na Hanéj
kvůli temu pečú jakýsi cvíboch, speciálně
aby s ním nadstavili itrnicu), jakú tlačenku
mastnú/libovú/polévkovú...? A nekdo má
na zabijačce najrači svařák, gořalku a buchty.
Esli sem vám včíl udělál chutě a po škraňách
vám tečú žgryndy, tož sa omlúvám, bylo to
čistě záměrné. A bude enom dobře, dyž si
tú chuť volit eště podržíte a volby zabijačko-

www.milotice.cz

vé vyměníte za ty obecní. Esli si eště nejste
istí, keho budete volit, esli komunistú nebo
lidovcú, tož já vám svůj tip povím (aj dyž by
sa to tu ve veřejnoprávním tisku nemělo): já
budu volit ... itrnice bez cvíbocha. A tlačenku aj játrovku mastnější.
A včíl ty druhé krupy. Přesně rok po tornádě sme měli v dědině aj krupy. Ale né
v polévce, nýbrž ve vinici, v sadě aj na rolí.
Strýček Franta sú veliký pamětník, ale také
krupy nepamatujú, že by tak potlúkly. Lóni
po téj búřce vytéklo z vinohradů enom blato (hlavně tym, co furt jezdijú s trachtórem
hore, dúle), letos s tým blatem vytékly aj
hrozny. Úplně sa bójím domýšlat, co za ranu
egyptskú donde příště.

Z artepláčí zbyly enom kolky, chúděry mandelinky nemajú co žrat, turčání je na cangličky, že by sa z nich dalo štrykovat, a ovoce
potlučené, že aj to co zostalo, potem zhnilo
na stromě. Tož aj pálené bude enom ze slovenských, maďarských či jakých trnek, ale
určitě né z milockých. Arteplí sme měli o tři
kýble víc, než sme nasadili. Víniska je tak
štvrtina a eště kdovíjakého. A taký to mohl
byt pěkný ročník! Včíl to bude akorát samé
cuvée, rozuměj směska. Šak sa aj pořadateli koštu chystajú vyhlásit kromě šampiónú
odrůd aj šampióna směsek. Mohlo by sa
to menovat třeba „Krupy Cup“, jak poradíl
súsed Chrámač. Červené sa na víno nehodí
vůbec a tož z teho nahněteme burčáku, dob-
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ře prodáme a utržené groše hneď otočíme
a kúpíme pěkné hrozny z vedlejší dědiny,
kde nepotlúklo.
Snáď to teda mosíme nejak zachránit. Ináč
nebude žádné lašování po sklepoch každý
deň a v sobotu tuplovaně. K Šidlenám sa
půjde enom v nedělu a f pátek, a to enom
do šesti! A nalévat sa nebude „po Strážnicu“ (jak bývajú pohárky z koštů a výročí
malované různýma zámkama, znakama
a erbama). Ani žádné „Nalej ně enom tak
po palec“, protože barjací žízniví pazgřivci umijú ten svůj palec zakrútit hodně

vysoko. Ale jak pravijú jeden strýček, „na
koštování sa leje přesně 7 milimetrů!“. A to
do staréj koštovačky, né že si na tych 7 mm
podáte kýbl!
No, prostě krupy nejsú dobré ani v téj polévce, natož ve vinohradě.
A aby nebylo katastrof málo, tož eště podražíl cukr. Asi že Babiš rajtuje po republice,
dělá kampaň, nemá čas, a tož nasadíl málo
řepy.
Tož ale máme kvůlivá temu bečat? Plač eště
nikdá nic nevyřešíl, tož si z teho rači udělajme srandu.

Co vám budu povidat, přestál ně aj šmakovat šumajstr, beru to jako provokacu, a místo krup si doňho mosím dat víc oškvarků.
S mastnú hubú sa svět zdá zas o trošku znesitelnější.
Spravit náladu a rozpočet si možeme aj na
nekeréj vinařskéj akci, co sa včíl chystajú:
17. září - mikroregionální Burčákové putování („malý burčákový pochod“)
8. října - tradiční Burčákové Šidleny („Burčákový pochod“)
12. listopadu - Martinské Šidleny
Jarek Grufík

Klub seniorů
Milí spoluobčané!
Prázdniny utekly jako voda – které jsme se nakonec dočkali, ale
i s kroupami! Senioři měli odpočinek jen v červenci. Na „Dny
obce“ jsme hlídali výstavu na obecním úřadě, na folklorním festivalu děvčata prodávala vstupenky. Ženský sbor pod vedením
Anny Smolákové několikrát vystupoval. Zpívají také v chrámovém sboru a při posledních rozloučeních našich spoluobčanů.
Většina z nich se zúčastňuje i našich akcí a pravidelných schůzek,
a proto jim patří velké poděkování. Snažíme se nevynechat žádnou kulturní akci a zajímáme se o vše nové v obci.
Důležitá byla pro nás příprava na Seniordance ve Svatobořicích-Mistříně. Nebylo to lehké, každou zkoušku někdo chyběl
a taneček „Jak šel čas“ byl celkem složitý. Vyjadřoval celý
náš život od narození, školky, prvních lásek, studia, svatby
– až po stáří. Ale znovu radost ze života – je nám zase 15
let! Písničky našeho mládí i naše veselé oblečení vyvolaly
všem úsměvy na tvářích. Zpívali s námi, tleskali do rytmu
a my měly radost, že se nám to povedlo. Také nás místostarosta Radek hned pochválil a Lenka vyfotila pro vás do
zpravodaje. Děkujeme.
Od 5. září jsme se znovu začali scházet každých 14 dnů
– v pondělí ve 14.00 hodin v přístavbě kulturního domu.
Tak znovu zveme seniory: “Přijďte mezi nás – nebojte se,
že s námi zestárnete.”
Léto pomalu končí a s ním i teplé večery na různých akcích
pod širým nebem. Vyvolávají vzpomínky na letní kino
v Kyjově. Tam jsme za mlada jezdili na motorce na známé
české filmy – třeba „Náš dědek Josef “, „Zítra to roztočíme,

drahoušku“, koncerty dechovek nebo na „Berušky“ Petra Dudeška. Ale hlavně na Vinnetoua. To byl největší „trhák“. Také jsem si
tam zahrála na dohazovačku. Dohodila jsem bráškovi Martinovi
kamarádku cukrářku. No a vyšlo to. Jeho skutr startoval pořád
a nikdy mi nevynadali!
S nadcházejícím podzimem bude víc práce v zahradách, polích,
ale hlavně vinobraní. A dokonce volby! Ale je to i období děkování za úrodu, koštování burčáků a veselé prožití krojovaných
hodů. Takže se máme pořád na co těšit.
Přeji Vám všem kouzelný podzim plný barev, lásky a radosti.
Libuše Šrahulková

Novinky v mateřské škole od 1. září 2022
Naše mateřská škola se zaměřila na zlepšení pedagogické diagnostiky a ve spolupráci s Kyjovským Slováckem v pohybu
a v rámci inovace ve vzdělávaní v kontextu
digitalizace Národního plánu obnovy, pořídila diagnostický nástroj iSophi, iSophi
SMART a tablety. Proces diagnostikování
je efektivní s následnou oporou a intervencí tak, aby bylo dítě na školní vzdělávání
připraveno. Nástroj propojuje standardní
a dynamickou pedagogickou diagnostiku
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s využitím informačních a komunikačních
technologií (PC, tablety). Přehledně zpracovává výstupy pro učitele i náměty k rozvoji dítěte pro rodiče.
Další novinkou je komplexní platforma,
která propojuje digitální správu, vzdělávací
portál s interaktivními materiály a publikace pro učitele, tzv. Digiškolka.
Velkým přínosem pro všechny aktéry předškolního vzdělávání je zavedení elektronického čipového přístupového systému, který

zabezpečuje budovu MŠ. Vstup do mateřské školy je pro rodiče zajištěn pomocí čipů.
Poslední věcí, která zkvalitňuje životosprávu dětí v MŠ, je zařízení eSpring, které
upravuje pitnou vodu. Jedná se o systém
certifikovaný podle norem. Toto zařízení
máme na zkoušku po dobu jednoho roku.
Na konci školního roku 2022/2023 proběhne analýza filtru tohoto zařízení. Na základě
vyhodnocení se eSpring pořídí nebo nikoli.
Kateřina Gergelová

Podzimní zpravodaj

Magnet kemp v Miloticích
Letošní Magnet kemp Milotice 2022 se vydařil na jedničku. Děti si vyzkoušely psychomotorické zábavné hry jak na travnaté
ploše fotbalového hřiště, tak v tělocvičně
ZŠ a MŠ Milotice. Hrál se minigolf, fotbal, vybíjená a mnoho dalších her. Koupali jsme se celý den na novém koupališti
v Kyjově, opékali špekáčky na Náklu a taky

zde pouštěli draky. Procházeli jsme se
v Horkách a zámeckou zahradou. Kempu
se zúčastnilo rekordní množství dětí, a to
celkem 56 malých táborníků, z nichž bylo
více jak 30 z Milotic. O děti se staralo devět
trenérů.
Spolek Magnet děkuje dětem, rodičům, FK
Milotice, Obecní hospodě, ZŠ a MŠ Milo-

tice a v neposlední řadě obci Milotice za
vstřícnou spolupráci a podporu pohybových aktivit pro děti.
Těšíme se na další ročník v roce 2023, na
který se bude možné přihlašovat již od listopadu roku 2022 na stránkách www.spolekmagnet.cz. Přeji krásné dny.
Petr Vacula

Příroda Milotic – Kudlanka nábožná
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) je jediný u nás žijící zástupce
z řádu kudlanek, kterých je ve světě 2500 druhů. Dříve se u nás vyskytovaly jen na Jižní Moravě, ale díky oteplování se šíří na sever.
Samičky měří 5 – 9 cm a tělo mají složené z šesti článků, samečci
měří jen 4 – 6 cm a mají článků osm.
Mají trojúhelníkovou hlavu s velkýma očima, což je typický znak
predátorů. Zbarvené jsou zeleně, ale na podzim mohou být i hnědé. Křídla používají zejména v případě ohrožení.
Naše kudlanka je jediná, která dokáže otočit hlavu o 360°.
Číhá na kořist nehnutě na stoncích rostlin, kde je dokonale maskována, čeká v typické poloze s nohama sepnutýma před sebou,
odtud se vzalo její označení nábožná. Přední pár končetin je dokonale uzpůsoben k uchvacování kořisti. Oběť je jimi sevřena mezi
ozubenou holeň a chodidlo jako mezi ostří a střenku zavíracího
nože.
Když je kořist v dosahu, vystřelí přední nohy, uchopí ji a okamžitě zaživa požírá. Do těla oběti vypouští sliny, které lokálně umrtví nervovou soustavu oběti a současně v nich obsažená kyselina
naleptá potravu do jakési kaše, kterou kudlanka lépe konzumuje.
Nejčastější potravou jsou kobylky, sarančata, ale i včely, vosy, sršně
a jiný hmyz.

U kudlanek se vyskytuje sexuální kanibalismus (viz foto). To znamená, že samička po páření sežere samečka. Děje se tak hlavně
v době nedostatku potravy. Centrum řídící rozmnožování je podřízené mozku, takže když samička začne žrát samečka od hlavy,
kopulace neustává.
Kudlanka je jeden z mála hmyzu, který dokáže vnímat člověka.
Je to nemilosrdný, ale přesto nádherný predátor, osobně ji mám
hodně rád a focení s ní si vždy užívám.
Aleš Prágr
g

Bývalý milotický hřbitov – 1. díl
V letošním roce vyšla kniha široce pojednávající o barokním hřbitově ve Střílkách,
zbudovaném kolem roku 1740. Se stříleckým hřbitovem bývá dáván do spojitosti
i někdejší hřbitov kolem našeho kostela
ohrazený ozdobnou zdí se sochami. Právě
o původním milotickém hřbitovu – jeho
stavební historii, sochařské výzdobě i do-

www.milotice.cz

bovém vnímání smrti – bude pojednávat
série článků v tomto a nadcházejících číslech Zpravodaje.
Oproti stříleckému hřbitovu nemá ten
bývalý milotický tolik vytříbenou architektonickou formu, pravidelný půdorys
ani jednotnou sochařskou výzdobu. Milotický hřbitov nebyl ani cíleně stavěn jako

pohřebiště místního šlechtického rodu. Na
rozdíl od hřbitova stříleckého je však ten
milotický o několik desítek let starší. Mylně se také uvádí, že střílecký a milotický
hřbitov byly kategoriemi památek I. třídy.
První třídou byl vždy pouze hřbitov střílecký, zatímco ten milotický patřil vždy do
II. kategorie. I přesto je ohradní zeď našeho
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kostela pozoruhodná a celý areál kostela
náleží k nejcennějším barokním architekturám Jihomoravského kraje.
Málokdo si dnes uvědomuje, že ve středu
naší obce pod tenkou vrstvou zeminy odpočívá tisíce těl našich předků. Hřbitov kolem milotického kostela totiž existoval už
ve středověku. Hned po dostavbě nynějšího kostela Všech svatých (1697–1701) byl
v letech 1702–03 prostor hřbitova nově vytyčen a opatřen novou ohradní zdí a také
osáriem (kostnicí). Hřbitov měl tehdy dva
vstupy – dodnes dochovaný hlavní na západní straně, a menší, dnes již neexistující,
na jihu, naproti bočního vchodu do kostela. Osárium stálo v severním rohu (u sochy
sv. Vendelína) a podle všeho plnilo i roli
kaple s liturgickým využitím. Na hřbitovní
zeď bylo pravděpodobně hned v roce 1703
umístěno sousoší Malé Kalvárie. Dodnes
dochované pískovcové pilíře soch pochází ze starého kostela, takže tvoří pomyslný
„most“ mezi dobou starého a nynějšího
chrámu. Jako místo posledního odpočinku
sloužil hřbitov nejen obyvatelům Milotic,
ale také věřícím z přifařených Vacenovic,
Skoronic a částečně i Svatobořic, Mistřína a Vlkoše. Poslední tři jmenované obce
měly pohřebiště svá a pouze na vlastní přání mohl být nebožtík pohřben k farnímu
kostelu do Milotic.
V průběhu 18. století byla kostelní zeď
osázena dalšími sochami. Ve čtyřicátých
letech byly na zeď umístěny skulptury
sv. Jana Křtitele a Jana Nepomuckého
z dílny brněnského sochaře Josefa Leonarda Webera (1695–1771). Kolem roku 1770
pak přibyly sochy sv. Josefa, Izidora, Floriána a sv. Anny, které zhotovil věhlasný sochař Ondřej Schweigl (1735–1812) z Brna.
Pro milotický hřbitov byla osudová doba
josefínských reforem. Ještě na podzim roku
1784 byla na hřbitově za sochou sv. Jana
Křtitele postavena „chaloupka“ pro kostelního hlídače, neboť se 12. září toho roku
pokusila banda přespolních lupičů kostel
vyloupit. Strážnice byla vytápěna a samotný
hlídač byl vybaven puškou a pistolí. Téhož
roku však na základě tehdejších hygienických požadavků nařídil Josef II. zrušení
hřbitovů v centru obcí a zřízení míst k pohřbívání nových, mimo obydlí. Na to došlo
i v Miloticích v červenci 1785 ke zřízení nynějšího hřbitova, stojícího tehdy ještě úplně
za vesnicí. K pohřbívání na novém místě,
navíc bez kostela, panoval však u konzervativně založeného obyvatelstva odpor – s pohřbíváním kolem milotického chrámu se
úplně přestalo teprve v roce 1787.
Starý hřbitov tak přestal plnit svou funkci
a ohradní zeď se sochami svatých ztrácela své hlavní opodstatnění. Ba co víc, její
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umístění v bezprostřední blízkosti okolních
domů se začalo záhy jevit jako nanejvýš
nevhodné a její opravování nehospodárné.
V březnu 1804 byla olomoucké konzistoři
adresována žádost zdejšího vrchnostenského úředníka, podepsaná i tehdejším farářem
Dědkem, o povolení ohradní zeď strhnout,
sochy světců následně vhodně rozmístit,
terén srovnat a kolem kostela vysázet topoly. Argumentovalo se lepším přístupem
hasičské stříkačky v případě požáru, lepším
odtokem dešťové vody a likvidace zdi by zároveň odstraňovala vysoké náklady na její
opravu. Špatný stav zdi navíc snižoval estetické hledisko celého kostela. Ačkoliv konzistoř tento návrh kvitovala, k zamýšlenému
plánu – můžeme říci díky Bohu – nedošlo.
Na vině byly napoleonské války, hospodářská krize a rovněž vyhoření kostela v roce
1807 s následnými opravami. V roce 1811
byl do hrobky pod kostel pohřben také Karel Bernard Serényi, což nejspíš zapříčinilo
i proměnu smýšlení vrchnosti ve věci zachování této zídky. Na to proběhla v letech
1817–18 generální rekonstrukce celé zdi.
Zbourání kostelní zídky bylo znovu diskutováno o sedmdesát let později. Při
schůzi kostelního konkurenčního výboru
19. června 1887 se šesti hlasy ze sedmi rozhodlo, že se zeď kolem kostela zboří. Nicméně k tomu kroku bylo třeba také souhlasu patrona a konzistoře. Ten však zřejmě
udělen nebyl. V červenci 1890 proto pověřil farář Weber výbor, aby znovu vyjednal u patrona odstranění zdi. Nový hrabě
František Karel Seilern byl ale jiného mínění. V roce 1893 došlo k vybudování nových schodů ke kostelu a tehdy také nechal
hrabě přenést barokní sochu sv. Vendelína
od panského dvora právě na kostelní zeď.
Touto akcí byla další existence kostelní zdi
potvrzena. Nato byla zeď v letech 1896–98
nákladně opravena a vchod byl opatřen
novou pseudobarokní branou, zhotovenou
vídeňským kovářem Matějem Tomanem.

Další větší opravy zdi následovaly po první světové válce. Po nástupu komunismu
– době krajně nepřející náboženskému životu – se oprava kostelní zdi nemohla dít
prostřednictvím odborníků jako doposud.
Milotičtí farníci ji proto začali opravovat
svépomocí. Zorganizování generální opravy, kdy se zídka nacházela opět v ubohém
stavu, se v šedesátých letech ujal František
Střítecký (1912–2007). Každá oslovená rodina farnosti zajistila na své náklady opravu předem určené části zdi.
Vážné ohrožení kostelní zdi hrozilo znovu v osmdesátých letech – jižní roh zdi
měl být stržen, aby se přilehlá křižovatka
zpřehlednila. Vyjmutí zdi z památkové
ochrany zabránil svým odmítavým stanoviskem památkový úřad v Brně a rovněž
ministerstvo kultury – podle ústní tradice
na přímluvu tehdejšího náměstka ministra
kultury Milana Kymličky, zetě F. Stříteckého – vydalo v říjnu 1987 rozhodnutí,
že zeď zůstává památkově chráněna. Nato
byla na konci osmdesátých let na ohradní
zeď umístěna skulptura sv. Libora, která
dříve stávala u jarohněvického rybníka,
při cestě z Dubňan do Mutěnic. Kvůli častému poškozování hrozilo soše vyjmutí
z památkové ochrany. Zdejší kameník Jaroslav Neduchal (1920–2004) se zavázal
sochu opravit, ovšem pod podmínkou, že
ji dubňanský farář daruje do Milotic, právě
na kostelní zeď. Tak se i stalo. Ve druhé polovině 20. století měla být zídka doplněna
ještě o sochu sv. Anežky České, což se však
kvůli finanční náročnosti neuskutečnilo.
V posledních desetiletích se ohradní zeď
kolem kostela opravuje a líčí – opět na bázi
dobrovolnosti – každoročně, vždy před
svátkem Božího těla. V posledních letech
pod vedením pana Martina Neduchala
(*1937). Díky řadě dobrovolníků, a to i za
cenu nemalých obětí, se jeden z unikátů
jihovýchodní Moravy dochoval dodneška.
Václav Lunga

Podzimní zpravodaj

www.milotice.cz
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