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Slovo starosty:

Vážení spoluobčané, chalupáři, čtenáři Milotického zpravodaje,
dovolte, abych Vás všechny pozdravil v nejkrásnějším období roku. Ve svém
pravidelném příspěvku bych Vás chtěl touto cestou informovat o akcích, které v obci
připravujeme a které bychom chtěli v nejbližší době zrealizovat. V souladu s dotační
výzvou Programu rozvoje venkova, kterou vyhlásil Moravskoslezský kraj, na podporu
přípravy projektové dokumentace, jsme podali žádost o dotaci na projekt nové
hasičské zbrojnice. Úspěšní jsme byli v žádosti o dotaci na dětské hřiště, která je
rovněž podporována krajem ze stejného programu. Dětské hřiště nám pomůže dotvořit
jeden ucelený funkční celek u Kulturního domu s možností společenského, kulturního a
sportovního vyžití v centru obce. Dětské hřiště bude sloužit k zábavě a zároveň
k rozvoji pohybových aktivit dětí. Připravujeme i zahájení výstavby garáže pro
dopravní automobil našich hasičů, přístavbou k stávající hasičské zbrojnici. Další
informace, o kterou se s Vámi chci podělit, se týká pořízení fotovoltaické elektrárny na
budovu obchodu a zázemí pro zaměstnance. Všichni jste jistě zaznamenali zvýšení cen
elektrických energií. Řešením může být pořízení této elektrárny, která nabízí snížit
náklady na provoz celé budovy. V případě přebytku je možné elektřinu prodat do
distribuční soustavy. Rovněž i na toto zařízení je možno žádat o dotaci, v současné
době se ještě výše a podmínky dotačního titulu upřesňují. Věřím, že zájem o pořízení
těchto elektráren bude i mezi Vámi občany. Je to trend, který se při současných cenách
energií nabízí jako alternativní a stává se nezbytným. Dále Vás informuji, že po
jednáních s Úřadem práce máme přislíbené 3 pracovníky na úklid obce. Když chceme
mít obec čistou a udržovanou jsou pro nás tito pracovníci velkým přínosem. Jsem
přesvědčen, že připravovaných záměrů máme dost, a dost máme i síly k jejich
realizaci. Závěrem Vám přeji hodně pohody, jarního sluníčka, optimismu při řešení
každodenních úkolů, které nám život přináší. Buďme k sobě ohleduplní a držme spolu
při sobě v této nelehké době.
Váš starosta
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Bude Vás zajímat:
Dne 18. 3. 2022 proběhl 3. Obecní ples, kde jsme se společně pobavili se skupinou EKG BAND
Havířov. Zpestřením bylo taneční vystoupení Tomáše Komendy a jeho partnerky, které se
líbilo a k celkové atmosféře přispělo i vylosování bohaté tomboly a připravené občerstvení.

Dne 9. 4. 2022 jsme se bavili na maškarním bále pro děti, o který byl obrovský zájem a sál
Kulturního domu byl zaplněný do posledního místa. Bál proběhl pod záštitou a vedením
Mateřské školy v Miloticích ve spolupráci s obcí, která připravila a starala se o občerstvení
všech návštěvníků. O zajímavý program se postaral DJ Marco s hlavními aktéry Mickey a
Minnie, kteří vyvolali u všech dětí rozzářené obličeje. Děti si svou show náležitě užily a i
z ohlasů rodičů vyplynulo uznání k dobře připravené akci.
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Dne 30. 4. 2022 proběhlo tradiční stavění Májky s pálením čarodějnic. Účast byla opět
vysoká a připravené bylo i první jarní opékání špekáčků. Akci připravilo místní sdružení
dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Milotice.

Informujeme:
Dne 7. 5. 2022 proběhne v naší obci sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Začátek svozu bude od 8 hodin na Milotickém nádraží a postupně budou svozové vozidla
Technických služeb sbírat odpad ze spodní části obce směrem nahoru. Upozorňujeme
občany, aby do odpadu nedávali elektro zařízení. Televizory, lednice, pračky, mrazničky,
bojlery a podobné elektro zařízení přivezte kdykoliv k Obecnímu úřadu, obec má smluvně
zajištěnou likvidaci elektro odpadu s jinou svozovou firmou. Těžší elektro odpad můžete
ponechat u svých RD a zaměstnanci obce Vám elektro odpad odvezou. Rovněž
upozorňujeme, že pneumatiky nebudou sváženy – ze zákona o odpadech je stanoven zpětný
odběr při pořízení nových. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností zavolejte na mobil
starosty 607 864 175.

Dne 7. 5. 2022 od 7:45 do 8:00 bude u hasičské zbrojnice drůbežárna Slatina u Bílovce
prodávat nosné kuřice v různých barvách na počátku snůšky, dále káčata, husokáčata,
housata, krůťata, brojlerova kuřata a kaldera. Pro více informací nebo závaznou objednávku
volejte 777 073 312.
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Dne 7. 5. 2022 uctíme památku padlých Rudoarmějců položením věnce u památníku
Osvobození. Pietní akt začíná v 15 hodin.
Obec Milotice pořídila časosběrné amaterské video s názvem „Jelení a Milotice
v proměnách času“ , tak jak byl zaznamenán život v obci od roku 2015 až 2021. DVD je
k zakoupení na Obecním úřadě a cena je 120 Kč.
Fotbalový klub FC Milotice zve všechny příznivce kopané na fotbalové zápasy, které budou
v tomto termínu:
23. 4. 2022 od 16:00 Milotice – Horní Město – již odehráno
7. 5. 2022 od 16:00 Milotice – Horní Město
14. 5. 2022 od 16:30 Milotice – Rýžoviště
28. 5. 2022 od 17:00 Milotice - Morávka

Jubilanti nad 60 let:

Volfová Věra, Sijková Marie, Mikulanin Vasil, Cupánek Miroslav, Veselá Marcela, Soukopová Miluše,
Matějka Adolf, Palupčíková Jana, Hradečná Marie.

Všem oslavencům blahopřejeme
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