16.ročník

leden - únor 2019

Milotický zpravodaj
Ať všechny starosti se zruší,
ať zavládne klid a pokoj v duši.
Co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí.
Aby byly v novém roku,
jen slzy štěstí v každém oku.
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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU V MILOTICÍCH NAD OPAVOU
- Telefonní číslo Obecního úřadu: 554 719 303 - Mobil starosta: 607 864175
- E-mailová adresa Obecního úřadu Milotice n. Op.: podatelna@miloticenadopavou.cz
- E-mailová adresa starosty: starosta@miloticenadopavou.cz
- Webová stránka naší obce: www.miloticenadopavou.cz
- Facebooková stránka obce: https://www.facebook.com/pages/Obec-Milotice-nad-Opavou/
842279539144890?ref=aymt_homepage_panel

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
je krátce po vánočních svátcích, kdy jsme měli možnost spolu se svými rodinami strávit příjemné
chvíle, zastavit se v každodenním shonu a ohlédnout se zpět za právě skončeným rokem 2018.
V loňském roce došlo k uskutečnění celé řady kulturních, sportovních a společenských akcí. Tyto akce
přinesly do našeho života nejen zpestření, radost a rozzářené obličeje, ale i obrovskou naději. Naději,
že zde žijí lidé, kterým záleží na tom, jaký život ve svém bydlišti povedou. Mám radost, že je o bydlení
v Miloticích čím dál větší zájem, mladé rodiny připravují stavby nových domů, ale přibývá i
rekonstrukcí, což je pro budoucnost naší krásné obce velice důležité. Cílem je postarat se o důstojné
stáří našich rodičů, ale zároveň budovat krásnou, moderní a fungující obec pro naše mladé, mladší i
nejmladší. Chtěl bych proto poděkovat zastupitelům za jejich práci a také všem občanům za vaši
podporu, zájem o dění v obci i připomínky, které nám pomáhají vytvořit otevřený vztah zastupitelů a
občanů, založený na vzájemné komunikaci. Děkuji touto cestou také dobrovolnému spolku hasičů za
jejich obětavou práci ve volném čase, za jejich snahu zajistit pokračování spolku působením na
mladou generaci tak, aby bylo zajištěné jeho další pokračování. Děkuji fotbalovému klubu FC Milotice
za úspěšnou reprezentaci naší obce v okresní soutěži. A co nás čeká v roce 2019? Plánů na zlepšení a
rozvoj obce je více než dost, ale realizace se bude odvíjet také od toho, jak budeme úspěšní
v žádostech o dotace. Protože připravované projekty jsou finančně náročné, musíme společně
rozhodnout a vybrat priority. Chtěl bych Vám do nadcházejícího roku 2019 popřát na prvním místě
hodně zdraví, ať do následujícího období vykročíte spokojeni, ať se vaše sny a všechna větší i drobná
přání promění ve skutečnost a jsou zaslouženou odměnou za vaše každodenní snažení.
Váš starosta

Bude vás zajímat:
stalo se již tradicí, že v měsících listopadu a prosinci každého roku v obci probíhá mnoho akcí. Ne
jinak tomu bylo i v loňském roce 2018, připomeňme si, co jsme společně prožili, co se událo a co jsme
naplánovali do roku 2019.
9. 11. dětí MŠ „uspávaly broučky“ a vyřezávaly dýně.
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10. 11. jsme si dopřáli v sále KD společně gurmánský zážitek – svatomartinskou husu.

24. 11. proběhl již 3. ročník Retro párty, na kterém se setkaly různé věkové kategorie v dobových
oblečeních ☺.

2. 12. obecní Mikuláš rozdal v sále KD místním dětem mikulášský balíček a po nadílce se vydal
lampionový průvod k obecnímu stromku, který jsme společně rozsvítili. Děti se ohřály dětským
punčem, dospělí teplým čajem, ochuceným rumem nebo svařeným vínem. Vhod přišly i teplé pirohy
a vanilkové rohlíčky. Za zpěvu country skupiny jsme se všichni náramně pobavili.
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8. 12. Druhou adventní neděli jsme si připomenuli v místním chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Jelení. Koncert smíšeného pěveckého sboru města Bruntál a ZUŠ Bruntál nám zpříjemnil adventní
čas.
13. 12. se představily na své Vánoční besídce v sále KD děti z MŠ. Je až z údivem jak děti zvládly
představení pohádky o králi, kterému byla stále zima, dále přednes a zpěv vánočních koled a tanců.
Paní ředitelce MŠ a celému kolektivu zaměstnanců patří poděkování za péči a trpělivost při výchově
děti a nacvičování besídky. Kromě besídky byly děti ve školce seznámeny i s enkaustikou, což je
malířská technika, která využívá barev smíšených se včelím voskem. Dále děti absolvovaly výlet ,
na kterém se seznámily s canisterapii, což je název pro metodu pozitivního psychosociálního
a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného
psa nebo feny (canis = latinsky pes).

15. 12. v sále KD měli setkání naši senioři. Bohatý program, stejně jako bohaté občerstvení se všem
líbilo a nálada bylo výborná. Ukázku z kulturního vystoupení tanečnic na setkání seniorů můžete
shlédnout na fb obce.

24. 12. Na Vánoce jsme se sešli večer v místním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Jelení a uctili
jsme tento křesťanský svátek zpěvem vánočních koled obou místních církví, vyslechli zvuk varhan
a domů si odnesli „betlémské světlo“ .Plamínek, který napříč Evropou putuje již 30 let k nám letos
poprvé dorazil z Bruntálu prostřednictvím našeho pana starosty.

Betlém v místním chrámu je vystavován vždy na Vánoce
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25. 12. jsme se pobavili v sále KD na Štěpánské
zábavě.
Hudba byla reprodukovaná doprovázená
video klipy, nic nebránilo dobré zábavě a skvělé
náladě.

Na 1. zasedání zastupitelstva obce Milotice nad Opavou konaného dne 14.12.2018 v 18.30 hod. v
sále KD v Miloticích nad Opavou zastupitelé mimo jiné schválili :
Kupní smlouvu na prodej pozemku v k.ú. Jelení u Bruntálu par.č. 2080/14 – 119 m2
manželům Vališovým za cenu 3570,- Kč.
Smlouvu na zřízení VB s ČEZ Distribuce a.s. na zřízení služebnosti na pozemku
Milotice nad Opavou

ost.plocha

p.č. 1170/1 v k.ú.

Záměr na pronájem pozemku par.č. 138/1 – část 129 m2 – ost. plocha v k.ú. Jelení u Bruntálu
Záměr na prodej pozemku se stavbou v k. ú. Milotice nO. st. par. č. 40 - 206 m2 --- zastavěná plocha
a nádvoří se stodolou.
Poskytnutí finan. daru ve výši 3000,- Kč Slezské diakonii – azylový dům Bruntál.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému KO

na rok 2019

Strategický rozvojový plán obce na roky 2019-2021
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020-2021
Rozpočet obce na rok 2019: příjmy-7 764 000,- Kč, výdaje - 8 394 000,- Kč, financování - 630000,- Kč
Rozpočet příspěvkové org. MŠ Milotice n.O. na rok 2019 a střednědobý rozp. výhled 2020,2021
a příspěvek na provoz 2019 ve výši 232 000,- Kč, který bude na účet MŠ vyplácen zřizovatelem
čtvrtletně po 58000,- Kč, jako závazný ukazatel rozpočtu obce.
Podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR – Podpora rozvoje regionu 2019 na akci Rekonstrukce KD
a vybudování multifunkčního hřiště včetně zázemí, WC, sprch a šatny. ZO souhlasí se zajištěním
z vlastních prostředků na dofinancování akce.
Záměr na pronájem místního obchodu čp. 151
Vzali na vědomí:
Informaci o Rozpočtu DSO na rok 2019, informaci o nabídce majitele bytových domů , informaci o
poděkování Sdružení místních samospráv ČR, informace o poděkování Centra zdr. postižených,
informace o navýšení cen za vývoz a likvidaci KO firmou TS Bruntál, informace o možnosti pronájmu
místního obchodu.

1.1.2019 jsme se tradičně sešli na novoročním výšlapu na Tetřev!
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Něco málo na zasmání:

Informujeme:
Jak jste možná již v kalendáři od obce zaznamenali, vývoz komunálního odpadu bude vždy
ve středu. V milosti vývoz prováděli TS v pátek.
Chtěli bychom touto cestou upozornit všechny vlastníky psů, aby zvýšili pozornost a péči o psy,
především jejich zabezpečení, aby nepobíhali volně po obci. V poslední době na obci evidujeme větší
množství stížnosti od občanů, že volně pobíhající psi se houfují a běhají po vesnici. Jsou tak
nebezpeční nejen dětem, ale i dospělým. Pokud bude tato situace i nadále trvat, obec nahlásí odchyt
psů na náklady jejich majitelů.
Na obci se nachází ještě několik kompostérů, které jste v létě obdrželi. Pokud by měl někdo z občanů
zájem o další kompostér, může se přihlásit na OÚ. Další kompostér mu bude poskytnut opět zdarma
na základě smlouvy.

Připravujeme:
11. 1. v pátek pořádá fotbalový klub FC Milotice Společenský ples v sále KD od 20 hodin.

8. 2. vás zastupitele obce srdečně zvou na 2. Společenský ples obce v sále KD od 19,30
hodin. Hrát k poslechu a tanci bude skupina EKG Band Havířov. Čeká vás bohatá tombola,
občerstvení a kulturní vystoupení. Vstupné 200,- Kč, v ceně vstupného je zahrnuto malé
občerstvení. Předprodej vstupenek je zajištěný na obecním úřadě, prostřednictvím
zastupitelů obce a v Hospodě u hřiště od 15. 1. Nenechejte si ujít tuto velkou společenskou
událost!
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16. 2. v sále KD od 14 hodin připraví
ZO Dětský maškarní bál s bohatým
programem a občerstvením pro
děti a jejich doprovod . Maškarní bál
bude pokračovat diskotékou pro
náctileté. Děti v maskách jsou
vítány, není to však podmínkou.
Malé občerstvení bude připraveno
i pro dospělé.

23. 2. místní hasičský sbor pořádá již xxx.. Společenský ples v sále KD od 19 hodin. Čeká vás hudba,
občerstvení a bohatá tombola. Srdečně všechny zvou hasiči z Milotic!

Jubilanti nad 60 let:
Kováčiková H., Markošová M., Jedličková I.,
Bumbálová O., Mikulaninová J., Maderová M.,
Regentová M., Valášková M., Matějka O.,
Šímová L., Zbořil J., Satinská D.,

Vše nejlepší přeji zastupitele obce!

Rozloučili jsme se:
Dne 26.12.2018 zemřel náhle náš dlouholetý spoluobčan a kamarád

pan Štefan Grib
a 28.12.2018 nás navždy opustil dlouholetý spoluobčan, několikaletý funkcionář obce, příznivec
a fanoušek místního fotbalu

pan Andrej Sijka

Čest jejich památce!
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