18.ročník

červenec – srpen 2021

Milotický zpravodaj

1

Název: MILOTICKÝ ZPRAVODAJ
Evidenčníčíslo: MK ČR E17665
Obsahovézaměření: obecnízpravodaj
Periodita: 6 x ročně
Vydavatel: ObecMiloticenadOpavou
MiloticenadOpavou 55, 792 01, IČO: 00846511
Vydáno v MiloticíchnadOpavoudne 9. 7. 2021
- TelefonníčísloObecníhoúřadu : 554 719 303, mobilstarosty: 607864175, mobilmístostarosty:602564 800
- E-mailováadresaObecníhoúřaduMiloticen/Op.: podatelna@miloticenadopavou.cz
Webovástránkaobce: www.miloticenadopavou.cz
Facebookovástránkaobce: https://www.facebook.com/Obec-Milotice-nad-Opavou842279539144890/

Slovo starosty:

Vážení občané,
všechny Vás srdečně zdravím, přeji našim školákům a studentům krásné prázdniny a
Vám všem hodně příjemných zážitků, sluníčka, dobré nálady a odpočinku v tomto
letním dovolenkovém období. Jsem rád, že po výskytu nepříjemné pandemie se život
s každým týdnem pomalu vrací do normálu a my se po dlouhé době můžeme těšit na
připravované akce a vzájemná setkání. I nadále pokračují stavební práce na
rekonstrukci bytového domu, kdy se termín ukončení prodloužil jak kvůli navýšení
prací, které vyvstaly, ale svým způsobem firma zhotovitele musela řešit i nedostatek
pracovníků z důvodů onemocnění nebo karantény. Delší jsou i termíny dodávek
materiálu, které stavbu prodlužují. I přesto se práce daří a spěje k úspěšnému
dokončení. Interiéry jsou prakticky dokončené, dokončuje se i venkovní fasáda,
pokračují opravy sklepů a nádvoří, které nebyly s ohledem na financování
rozpočtovány. Po dokončení plánujeme pozvat Vás občany na den otevřených dveří
(termín bude upřesněn) a nám zbývá dokončit závěrečné vyúčtování a kolaudační
záležitosti. Rovněž dokončujeme i stavbu zastřešení terasy u budovy kulturního domu,
rekonstrukcí prošlo i zázemí restaurace a pracuje se i na vybavení šaten novým
nábytkem pro naše fotbalisty. Dokončená je i výsadba stromků, která je plně hrazena
ze Státního fondu životního prostředí ČR. Práce je pořád dost, ale snad vše zvládáme
tak, aby se nám všem v Miloticích líbilo. Chtěl bych ještě v tomto prázdninovém
období apelovat na rodiče dětí, které se pohybují na veřejných komunikacích na
kolech, koloběžkách a podobně, aby jim vysvětlili základní pravidla silničního provozu
a předešli tím možným úrazům. Chválím naše zaměstnance za údržbu zeleně a úklid
v obci, nedá se stihnout vše na jednou, staráme se i o sečení zahrad pro seniory,
dovozy materiálu, štěpkování apod. Ještě jednou přeji krásné léto a těším se na setkání
s Vámi.
Váš starosta
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Bude vás zajímat:
Pasování na školáky
Dne 25.6.2021 proběhlo v naší MŠ pasování našich předškoláků na školáky. Školka byla zcela
zaplněna dětmi, rodiči a po úvodní besídce, která byla oceněna velkým potleskem byli předškoláci
Terezka Krátká, Eliášek Cider, Hanička Ozorovská, Pavlík Sedláček a Kubík Drobný pasováni poklepem
meče na rameno starostou pasování na školáky. K perfektní atmosféře přispělo i vystoupení
kouzelníka Aleše Krejčího, který si svými kouzly zcela podmanil publikum. K vynikající atmosféře
přispěl celý kolektiv zaměstnanců MŠ, pod vedením ředitelky Jany Šebkové za což jim děkujeme.
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Z rekonstrukce bytového domu

Informace o produkci separovaného odpadu
Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který naše obec v roce 2020 vytřídila a předala
k využití. Což představuje objem finančních prostředků ve výši 54 251,50 Kč, které jsme obdrželi od
autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a
recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se
společností EKO- KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení “ uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jsme dosáhli představuje: Emise CO2 ekv.: 12,570 tun. Úspora energie: 337 021 MJ

Informace o otevření prodejny
Dovolujeme si Vás informovat, že TEMPO obchodní družstvo bude pro Vás otevírat prodejnu JO v naší
obci. 16.7.2021 bude prodejna slavnostně otevřena a při nákupu obdrží zákazník dárek. Můžete se
těšit na široký sortiment potravin, drogerie a nabídku hraček. Pro věrné zákazníky nabízí obchod JO
nákup na čipové karty – s roční slevou až 6 % z celého nákupu. Budou přijímat bankovní karty
s možností výběru finanční hotovosti v prodejně, přijímány budou stravenky a sociální poukázky. Dále
bude firma JO pro Vás připravovat pravidelné měsíční akce, o těchto nabídkách se dozvíte v letáku
JO, který obdržíte do Vaší schránky. Obchodní družstvo TEMPO se těší na Vaši návštěvu.

Výzva krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve - přijďte co nejdříve k odběru!
Darováním krve zachráníte život, děkujeme. Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle
800 260 004 nebo emailem krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový formulář na konkrétní
datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.

Připravujeme:
Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace připravuje pro Vás zastupitelstvo obce 6. ročník
Dnů obce Milotice nad Opavou, který se bude konat v sobotu 31.7. 2021 na fotbalovém hřišti.
V měsíci srpnu promítání letního kina s tradičním opékáním špekáčků na akci Ukončení prázdnin
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Informace o jednání zastupitelstva:
Zastupitele obce na svém 13. zasedání zastupitelstva obce Milotice nad Opavou konaného
dne 25. 6. 2021 v 18.30 hod. v sále KD v Miloticích nad Opavou
Schválili:
Závěrečný účet obce za rok 2020
Volbu přísedícího Okresního soudu Bruntál paní Milena Boronkajová, nar. 13.9.1963
Zrušení záměru na prodej pozemku v k.u. Milotice nad Opavou par. Č. 1256 – 1008m2 ost. plocha

Vzali na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informace o novém veřejném osvětlení a nabídce ČEZ
Informace o rekonstrukci železničního přejezdu
Informace o postupu prací na rekonstrukci BD
Informace o otevření prodejny TEMPO
Informace o výsledcích v systému EKO-KOM
Informace o výsadbu zeleně
Informace o odvozu odpadu
Informace o tvorbě strategického dokumentu DSO Bruntálsko
Informace o výzvě krevního centra
Informace o žádosti pravoslavné církve na kapli

Jubilanti nad 60 let:
Šabršulová Věra, Timco Miroslav, Utikalová Anna, Andruščák Ivan, Krejčí Libor, Nyklová
Věra, Mohelník Pavel, Krayzelová Magda, Šebek Jan, Bystroň Petr, Kačur Milan, Ďuran
Milan, Frais Lubomír

Všem oslavencům blahopřejeme
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Dne 8. června 2021 ve věku 96 let nás opustila
paní
Julie Jurásková

Dne 29. Června 2021 ve věku 65 let nás opustila
paní
Vlasta Kurťáková

Dne 2. července 2021 ve věku 80 let nás opustil
pan
Štefan Mikulanin
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