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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 7. 1. 2022
- 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 spoluobčané, chalupáři,
je mi velkou ctí promluvit k Vám a již po osmé Vám popřát do Nového roku pevné
zdraví, které je základem šťastného života, hodně štěstí, vzájemné úcty a vůli řešit
situace každodenního života. Před vánočními svátky jste do svých poštovních schránek
dostali kalendář, který vám na dobových černobílých fotografiích přibližuje historii
obce, obce ve které žijeme, pracujeme, zvelebujeme a těšíme se z každého nového dne,
nového úspěchu, kde vychováváme a učíme žít svoje děti, v obci která je naším
domovem. Jaký byl rok 2021? Hodnotím ho jako velice úspěšný. Podařilo se dokončit
velkou investiční akci, rekonstrukci bývalého domova na bytový dům, kde ve 12 bytech
našli nový domov spokojení nájemníci. Nové je i zázemí restaurace a zastřešení terasy
s příjemným posezením. Nově jsou nábytkem vybaveny i šatny fotbalistů, vysadili jsme
ovocný sad na nevyužívaném hřišti nad školkou a na vybraných místech v obci přibyla
nová zeleň. Opravené a natřené jsou i autobusové zastávky a před dokončením je i
rekonstrukce osvětlení - výměna a doplnění svítidel za nová úspornější. Pro letošní rok
připravujeme další projekty a věřím, že se konečně dočkáme ve větší míře možností
pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. Chci touto cestou poděkovat
všem zastupitelům, kteří svou prací a rozhodováním přispěli k realizaci všech záměrů,
zaměstnancům obce za dobře odváděnou práci, která je nezbytná pro chod obce.
Zaměstnancům Mateřské školy pod vedením ředitelky Jany Šebkové za péčí a výchovu
našich nejmenších. Hasičům za jejich ochotu dobrovolně ve svém osobním čase
pomáhat všude kde jsou potřební. Zvlášť jim děkuji za iniciativu a zorganizování
sbírky pro obce postižené ničivým tornádem, kterou osobně předali obci Lužice.
Děkuji našim fotbalistům za vzornou reprezentaci a všem občanům za ochotu a
spolupráci na dění v obci. Vážení spoluobčané, dovolte, abych závěrem vyslovil přání,
ať do Nového roku vykročíme všichni tou správnou nohou tak, aby nás čekali
především jen dobré zprávy. Přejme si, abychom byli schopni úspěšně čelit všem
výzvám, které nás v Novém roce 2022 čekají, ať se nám splní všechna přání,
předsevzetí, která jsme si do Nového roku dali. Přejme si, aby se nám v naši krásné
obci dobře žilo, buďme hrdí na obec Milotice nad Opavou.
Váš starosta
2

Bude vás zajímat:
Dne 24. 12. 2021 jste měli možnost přinést si domů betlémské světlo, které bylo dopraveno
do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Skvělou atmosféru navodila zpíváním koled rodina Kačurová.

Dne 26. 12. 2021 uspořádala katolická obec Milotice nad Opavou Vánoční mši svatou.

Dne 1. 1. 2022 jsme tradičně přivítali Nový rok výšlapem na vrch Velký tetřev. Počasí bylo skoro jarní
a noví účastníci byli po pasování přivítáni potleskem.
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Dne 6. 1. 2022 nám na Obecní Úřad přišli zazpívat tříkrálové koledy děti z MŠ s doprovodem ředitelky
a učitelek. Koledníci nám svou návštěvu potvrdili nápisem na dveře K+M+B.

Svátkem Tří králů vrcholí dvanáctidenní vánoční období. Původně se 6. ledna slavil podle evangelia
svátek Zjevení Páně, svátek Tří králů se k němu přičlenil až ve středověku. Býval plný tradic, zvyků a
věštění budoucnosti. Doma je zvykem odstrojit stromeček a uklidit vánoční dekorace.

Informujeme:
Šachový turnaj
Restaurace U Hřiště Vás srdečně zve na šachový turnaj, který proběhne dne 15. 1. 2022 od 14:00.
Cena startovného je 50 Kč. Přihlásit se můžete v restauraci nebo zasláním sms na tel. 602 761 565.

Hokejový klub TJ Horní Benešov
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o propagaci našeho hokejového klubu TJ Horní Benešov. Naší snahou je
přivést k hokeji v Horním Benešově co nejvíce dětí přímo z Horního Benešova a ze spádových oblastí.
Kontakt:
Daniel Vrabel – hlavní trenér mládeže, email: dan06@seznam.cz,
tel.: 724138960.
Web: http://tjhornibenesov.cz
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Informujeme občany o záměru firmy Meridian na výstavbu dvou větrných elektráren. O schválení
nebo neschválení záměru budete rozhodovat vy občané, zastupitelstvo proto uvítá Vaše podněty.
O skupině meridian
 1996 – založení skupiny Meridian se zaměřením na obnovitelnou energetiku
 Plánování, financování, výstavba, provoz, obchodní a technická správa větrných a
fotovoltaických elektráren
 Působnost skupiny Meridian v Německu, Francii, ČR, Itálii a Chorvatsku
 Fotovoltaické elektrárny skupiny meridian: více než 50 zařízení s výkonem cca. 60MW
 Větrné elektrárny 44 turbín s výkonem 110 MW
 V ČR zastoupena jednateli p. radimem Lauerem a Klaus-Dieter Markgraf
Finanční kompenzace
 Jednorázová kompenzace obci při zprovoznění elektrárny
 Každoroční kompenzace obci za elektrárny postavené ve správním území obce
 Každoroční kompenzace obci za užívání přístupových cest, kabelových tras
 Roční přímé investice obci (hmotné investice do zájmových spolků apod.)
 Pronájem pozemků, na nichž stavba je umístěna – roční kompenzace majiteli pozemků
Poplatky na rok 2022
Poplatky je možné zaplatit v hotovosti přímo na obci. Vzhledem k celostátním omezením prosíme o
upřednostňování platby na účet č. ú.: 20120771/0100 variabilní symbol: č. p.
Komunální odpad: dospělý
650 Kč
děti do 15 let 325 Kč
2. popelnice 174 Kč
pes
100 Kč
2. pes a více 200 Kč
důchodci
60 Kč
A jak jsme hospodařili v roce 2021? Stručný přehled pouze významnějších investic:
Název akce (projektu): Milotice nad Opavou – přestavba objektu č. p. 27 na bytový dům
Program: 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny a vlády ČR , Podprogram
298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury
Celkové náklady
15 770 702 Kč
z toho dotace 9 517 918 Kč
Financování obce
6 252 784 Kč
Výsadba sadů a obecní zeleň

208 000 Kč

Vybudování pergoly u KD

287 222 Kč

Oprava multikáry

115 511 Kč

Vybavení zázemí restaurace

50 752 Kč

Vybavení šaten FC Milotice

45 603 Kč

Zůstatek peněžních prostředků na účtu obce
k 31. 12. 2021
5 280 000 Kč
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z toho dotace 208 000 Kč

Komentář starosty: Zaměstnanci obce se snaží udržovat v obci pořádek, někdy jim však připadá, že
můžou nepořádek uklízet pořád dokola například u kontejnerů - ukládání odpadu do jiných nádob
než nádob podle druhu odpadu. Jak se vyrovnat s tímto problémem? Jediným řešením, je
zodpovědnost každého jedince. Svoje prostředí si tvoříme sami, a jaké si ho společně uděláme,
takové bude. Nemůžeme se donekonečna spoléhat na to, že po nás bude chodit někdo uklízet. Je
jistě nepříjemné upozorňovat někoho, že nechal nepořádek, ale když to udělá 5 lidí za sebou, tak
snad to ten „nepořádník“ konečně pochopí a zastydí se. Kvůli pár jedincům nemůžeme vše oplocovat,
dávat kamery. Když si někdo myslí, že je normální vyvést ke hřbitovu svůj odpad ze zahrady, tak by si
měl uvědomit, že úklid zaplatíme všichni. Vždy se dá najít řešení, každý z Vás se může se svým
problémem s uložením odpadu obrátit na obec a jistě se najde příznivější řešení než odkládat odpad
na veřejném prostranství.

Upozorňujeme všechny zájemce o získání příspěvku na ČOV, že termín pro realizaci s příspěvkem
obce 30 000 Kč na jednu čističku končí 31. 12. 2022. Je nutno časově počítat s administrativou
k povolení stavby.

Informace o jednání zastupitelstva:
Zastupitelé obce na svém 15. zasedání zastupitelstva obce Milotice nad Opavou konaného dne
16.12.2021 v 18.30 hod. v sále KD v Miloticích nad Opavou

Schválili:













Kupní smlouvu na pozemek par.č.1170/8 - 209 m2 – ost.plocha v k.ú. Milotice nad Opavou p.
Nikole Machů za cenu 6270,- Kč
Rozpočet obce na rok 2022 jako vyrovnaný: Příjmy 8 064 000,- / Výdaje 8 064 000,Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2023-2024
Rozpočet přísp. org. Mateřská škola Milotice nad Opavou na rok 2022 se SRV 2023-24
Dar Slezské diakonii Azylovému domu Bruntál ve výši 1500,- Kč
Plán inventur obce 2021
Doplnění Usnesení z 11. ZO ze dne 26.2.2021 v čl. III. bod 4. odměna místostarostovi náleží
od 1.3.2021
Zrušení Usnesení z 14. ZO dne 22.10.2021 čl. III. bod 7 - Dar HELP – IN ve výši 1000,- Kč –
nebude poskytnut opakovaně
Odměnu členkám Finančního výboru p.Andruščákové M. ve výši 500,- Kč
p. BoronkajováM. ve výši 500,- Kč
Odměnu zastupitelům obce ve výši člen ZO 800,- Kč, předsedové výborů 1200,- Kč
Odměnu místostarostovi ve výši 8000,- Kč
Odměnu starostovi obce ve výši 48 244,- Kč
Vše vyplacené ve mzdě za měsíc 12/2021

Vzali na vědomí:
1. Informace Finančního výboru o kontrole hospodaření v MŠ
2. Informace Kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ZO obce
3. Informaci o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2021 MSK
4. Informaci o výměně svítidel v obci
5. Informaci o zrušených kulturních akcích
6. Informaci o větrných elektrárnách
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Přivítali jsme:

20.12.2021 se narodil Dominik Miketta
Blahopřejeme rodičům
a přejeme hodně zdraví!

Jubilanti nad 60 let:

Kováčiková Hanička, Jedličková Irena, Bumbálová Oldřiška, Mikulaninová Jindřiška, Maderová Marie,
Regentová Marie, Valášková Marie, Matějka Oldřich, Šímová Libuše, Hradečný Milan, Satinská Dagmar,
Maťožková Marcela, Sijka Jaroslav

Všem oslavencům blahopřejeme
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Únor na zahradě
Jak praví známá pranostika, když je únor bílý, pole sílí. Ještě v únoru proto můžeme očekávat
sněhovou pokrývku. Ovšem ani to by nás nemělo zastavit v péči o naši zahradu. Vždyť právě v únoru
se začínají objevovat první kvítky, které předznamenávají jaro – sněženky. A když i ony statečně
vylézají ze svého úkrytu, ani my bychom se neměli nechat zahanbit. Nyní je čas na postupné
prořezávání, hnojení a další zahradní práce. Směle vyjděte do zahrady a pomalu ji připravujte na
přivítání jara v plné kráse.
Jak pečovat o ovocnou zahradu v únoru
V únoru už pomalu stříháme, prořezáváme a omlazujeme. Zaměřte se na bobuloviny a zbavte je
výhonů starších čtyř let, které mají načervenalou barvu. Jádroviny a peckoviny nechte ještě spát.
Jestliže už pominul mráz, opláchněte kmeny a silné větve stromů postřikem. Zpravidla na těchto
místech se totiž drží larvy škůdců, které se na jaře zakuklují a pak dokážou nadělat pořádnou paseku.
Koncem měsíce se můžete za pomoci kvalitního a ostrého nože pustit do roubování meruněk, třešní a
višní a hloubení jam pro zasazení ovocných dřevin v průběhu jara.
Tipy a doporučení
Vedle činností, které jsme uvedli výše, se můžete věnovat i dalšímu zvelebování, zkrášlování a
přípravám zahrady na příchod jara.







Jestliže zrovna nenapadla bílá pokrývka sněhu, shrabejte a zkompostujte poslední zbytky
zahradního listí.
V případě, že se vám pod okny bělá sníh, nevadí. Můžete po něm rozhodit hnojivo nebo
kompost. S vodou z tajícího sněhu totiž jejich živiny snadno proniknou do půdy.
Zaměřte se na jahody, abyste brzy mohli sklízet lahodné plody. Přikryjte rostlinky fólií, ovšem
ne zcela, aby pak mohly být jahodníky opylovány včelami. Díky této vychytávce vykvetou už
v dubnu a začátkem června se můžete těšit na sladké jahody.
V teplých místnostech už můžete osázet truhlíky.
Vysazujte trvalky, které ještě vyžadují zimní přemrznutí. Naopak i s kořeny odstraňte
nemocné a odumřelé dřeviny.
V únoru se můžete pustit i do řezání větví javorů a hlohů. Tím dodáte jejich korunám krásný
tvar.
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