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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU V MILOTICÍCH NAD OPAVOU
- Telefonní číslo Obecního úřadu: 554 719 303 - Mobil starosta: 607 864 175
- E-mailová adresa Obecního úřadu Milotice n. Op.: podatelna@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, všechny Vás srdečně zdravím. V úvodu Vám všem děkuji za velkou volební účast, kterou
jste zvolili nové zastupitelstvo obce. Zastupitelé na ustavující schůzi složili slavnostní slib a věřím, že společně
budeme dobrý tým. Čeká nás hodně práce i nových předsevzetí a chtěl bych Vám za všechny slíbit, že budeme i
v novém složení aktivně pracovat na tom, aby naše obec byla pro Vás všechny tím nejlepším prostředím pro
Váš život. K tomu jsou zapotřebí i Vaše názory a podněty a proto neváhejte s připomínkami kontaktovat své
zastupitele, ale i mne nebo paní místostarostku. Do konce roku musíme zpracovat rozpočet, kde významnou
položku tvoří výdaje na komunální odpad. Technické služby Bruntál cenu za vývoz neustále navyšují a proto je
částka, kterou doplácí obec pořád vyšší. Jednou z možností jak ušetřit je přejít na jiný způsob vývozu jako
například obce Valšov, Roudno a Rázová. Systém je více transparentnější každý si zaplatí jen to co vyprodukuje,
obnáší to však větší třídění, ale musíme si uvědomit, že cena za vývoz bude narůstat a tak čím dříve se do
systému zvaného ISNO zapojíme, tím dříve se sníží náklady obce. Samozřejmě je vše nutné projednat s
vedením TS Bruntál, ale hlavně také s Vámi. Na příští veřejné zasedání se budu snažit zajistit pracovníka TS
Bruntál, který by nám vše podrobně vysvětlil. I když to tak podle počasí nevypadá, přece jenom je kalendář
neúprosný a tak i letošní konec roku se pomalu blíží a naší zastupitelé pro Vás připravili celou řadu kulturních
akcí, na kterých se těšíme na setkání s Vámi. Protože toto vydání Zpravodaje je v tomto roce poslední, chtěl
bych Vám všem popřát, aby jste si udělali čas v naší uspěchané době a prožili pěkné adventní chvíle a šťastné
a pohodové vánoční svátky.
Váš
starosta
Bude vás zajímat:
Stručně připomeneme dění v naši obci v měsících září – říjen 2018. Začneme v historii první akci v obci a to 19.
ročníkem elegantní jízdy historických vozidel pod názvem „ TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2018“, organizované
za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu v turisticky atraktivním regionu Jeseníků. Do naší obce zavítala
dne 8.9.nádherná přehlídka historických vozidel, která potěšila všechny přihlížející občany. Přehlídka
historických vozidel byla umocněna i nádherným dobovým oblečením žen a můžu v projíždějících vozidlech.
Starosta obce se připojil k historickým vozidlům nejen svým veteránem Barkasem, ale i dobovým kostýmem.
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16.9. se nám představili v sále KD ostravští divadelní ochotníci Divadlo devítka se svou komedii MAYDAY.
Členové Divadla devítka mají v současnosti nastudováno více divadelních kusů a tak pro velký úspěch
s předvedenou komedií můžeme očekávat, že v naší obci jejich hostování nebylo poslední. Těšíme se na další
představení.
21.9. byla slavnostně odhalena, zrekonstruovaná a přemístěná, socha sv. Jana Nepomuckého. Odhalení se
zúčastnilo několik desítek občanů místních i okolních. Odhalení a posvěcení přemístěné sochy vykonal
místoděkan děkanátu Bruntál a administrátor římskokatolické farnosti v Horním Benešově P. Mgr. Remigiusz
Pawel Wentland. Starosta obce p. Jan Palupčík ve svém projevu seznámil přítomné s historií sochy a důvody
jejího přemístění. V současné době je socha sv. Jana Nepomuckého již nasvícená a je chloubou a ozdobou obce
nejen ve dne, ale i v noci. Tak historicky vzácná socha si zcela určitě zasloužila důstojnější umístění a tím
i zachování sochy pro další pokolení.
27.9. zastupitele na 22. veřejném zasedání mimo jiné schválili:
Kupní smlouvu na prodej pozemku v k.ú. Jelení u Bruntálu část par.č. 2076/1díla– 16 m2ost.plocha
Cupánkovým za cenu 1,- Kč.

manželům

Smlouvu na zřízení VB s manžely Veselými na služebnost na pozemku p.č. 1170/2v k.ú. Milotice nad Opavou
Záměr na prodej pozemku par.č.264 – 645 m2 - zahrada

v k.ú. Jelení u Bruntálu

Poskytnutí daru ve výši 1000,- KčVodní ZS ČČK Bruntál
Darovací smlouvu pro FC Milotice n.O. ve výši 20 000,- Kč
Mimořádnou odměnu zastupitelům za jejich mimořádnou činnost v období 2014-2018
Záměr na pronájem restaurace KD čp. 149
Příspěvek na provoz obchodu 5000 Kč měsíčně, poukazován na účet provozovatele
a vzali na vědomí:
Informaci o volbách do zastupitelstva obce
Informaci o přezkumu hospodaření obce k 30.6.2018
Informaci o svozu objemového a nebezpečného odpadu
Informace o uplynulém volebním období
Ve dnech 5. a 6. 10. proběhly komunální volby v obci. Volební účast občanů byla 50,33%. Občanům, kteří se
voleb účastnili, patří poděkování. Svou účasti dali najevo zájem o další dění v obci a podporu novému
zastupitelstvu. Celkem bylo zvoleno těchto 9 zastupitelů: Jan Palupčík, Helena Nepožitková, Jiří Bubela,
Ing. Iveta Valášková, Mária Kačurová, Tomáš Miketta, Ivana Dohnalová, Roman Markoš a Ivan Andruščák.
Všem zvoleným blahopřejeme a přejeme v nastávajícím volebním období 2018-2022 mnoho úspěchů v rozvoji
obce.
Nově zvolení zastupitele na svém ustanovujícím zasedání dne 2.11.2018 obdrželi Osvědčení o zvolení člena
zastupitelstva obce, složili slib a dále mimo jiné schválili:
Způsob výkonu funkce starosty – uvolněný starosta, místostarosty - neuvolněný místostarosta
Odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva: místostarosta obce 10 000,-Kč, neuvolněný člen
zastupitelstva 800,- Kč a předseda výboru 1 200,- Kč
Zřídili: - finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
Veřejným hlasováním zvolili: starostu obce Jana Palupčíka, místostarostu obce Helenu Nepožitkovou,
předsedu finančního výboru Ivanu Dohnalovou a předsedu kontrolního výboru Ing. Ivetu Valáškovou
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Schválili:
Zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření a změn v průběhu roku ve výši 300 000,- Kč, max.
600 000,- Kč v jednom roce
Rozpočtové opatření č. 5
Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Jelení par.č. 302-409m2 – zahrada a záměr na prodej pozemku v k.ú.
Jelení par.č. 2080/14 – 119m2 – ost. plocha

Něco ze života dětí MŠ:
Výlet v Kopřivné s tématikou malý řemeslník a svět techniky

Bramborová olympiáda

Drakiáda

Výsledky SDH Milotice v HL-Praděd 2018:
Celkový počet soutěžících hasičských družstev 42, na prvním místě s 351 body
se umístilo družstvo Bílý potok A, naše družstvo Milotice n/Op. A s celkovým
počtem bodů 182 na 13 místě a Milotice n/Op. B se 13 body na 32 místě. Do
jarních soutěží přejeme našim hasičům hodně, hodně dobrých výsledků.
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Fotbalové výsledky podzimního kola 2018/2019 :Moravskoslezský | Bruntál | III. třída sk. B
Z 10 soutěžících fotbalových týmů ve skupině je na prvním místě TJ Sokol Lomnice s 25 body, FC Milotice s 18
body se umístili na 3 místě. Do jarního kola přejeme hodně nastřílených gólů.
Něco málo pro zdraví:
Gotu kola čaj (také Brahmi) - oživovač mozku a paměti
Má příznivý vliv na psychiku člověka, zmírňuje napětí, celkově zklidňuje. Posiluje organismus, zvětšuje paměť,
prohlubuje a aktivizuje centrum řeči a sluchu v mozku, posiluje hlas, zlepšuje výslovnost a sluch. Při
pravidelném používání dochází k regeneraci buněk, tkání, orgánů, očišťuje krev, zastavuje krvácení ze sliznic.
Pomáhá při onemocnění kůže, při srdečních nemocech. Při astmatickém kašli. Při léčení cukrovky. Při
impotenci, při nepravidelné menstruaci - je univerzálním gynekologickým prostředkem, který najde uplatnění i
v léčbě močových cest. Při bolestech v zádech. Povzbuzuje činnost ledvin a močového měchýře. Je vynikajícím
regenerátorem životních - vitálních sil. Hojí rány tak, aby nevznikaly jizvy. Poradí si s křečovými žilami. Můžeme
jí příznivě ovlivňovat tak zákeřné a zrádné choroby, jako je sklerodermie, příznivě ovlivňuje řadu kožních
chorob včetně lupénky. Léčí krevní oběh, zvláště v nohou, zvyšuje prokrvení mozku. Působí jako
antidepresivum a posila nervového systému
Kurkuma
Očišťuje krev, léčí alergie, kůži, jaterní, žlučníkové a ledvinové potíže. Má antibakteriální, proti plísňové
a desinfekční účinky. Léčí otoky, výrony, modřiny, zánět spojivek, nehojící se vředy. Příznivě působí proti
Alzheimerově nemoci, roztroušené skleróze a cystické fibróze. Působí zevnitř i zevně.
Gotu kola i Kurkumu lze zakoupit ve zdravé výživě nebo ve speciální prodejně čajů a bylin.
Něco málo na zasmání:
Přijde paní učitelka do třídy a ptá se: "Děti, kdo si myslí, že je hloupý, ať si stoupne." Všichni sedí, jenom
Pepíček se postaví. Paní učitelka se ho ptá: "Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?" Pepíček: "To ne, ale je mi
trapný vás nechat stát...

Připravujeme:
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9.11. připravil kolektiv MŠ pro děti ze školky, ale i ostatní děti z obce od 16 hodin“Uspávání broučků
a dýňování“. Může se zúčastnit každý, jen si musí přinést dýni na dlabání a svíčku.
10.11. od 17 hodin v sále KD svatomartinskou husu, moravská vína = gurmánský zážitek.
24.11. již 3. Ročník RETRO párty, v sále KD od 19,30 hodin. Reprodukovaná hudba 60,70,80 a 90 let
doprovázena video klipy. Vstupné 50,- Kč, občerstvení zajištěno. Dobové oblečení vítáno, není však
podmínkou. Jsou zvány všechny věkové kategorie.
2.12. od 14hodin v sále KD Mikulášskou nadílku pro děti, kde jim
Mikuláš nadělí mikulášský balíček od obce. Po skončení nadílky
v 16,30 hodin se děti vydají s lampióny nahoru na pozemek nad
obcí, kde se rozsvítí obecní vánoční stromek. Jako tradičně se
bude podávat teplý čaj, dětský punč, svařené víno, pirohy a
rohlíčky. Za doprovodu hudebníků si společně zazpíváme koledy.

8.12. v neděli od 16 hodin proběhne v místním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Jelení adventní koncert. Koncertovat
bude opět pěvecký sbor Bruntál při ZUŠ vedený ředitelkou paní Jiřinou Kristínkovou. Vychutnáme si tak
adventní čas.
15.12. od 16 hodin v sále KD proběhne setkání seniorů s hudbou k poslechu a tanci a bohatým občerstvením
Srdečně jsou zvaní všichni senioři, v předstihu jim bude do schránky doručená pozvánka.

24.12. ve 22 hodin se uskuteční půlnoční mše. Obě náboženské církve,
katolická i pravoslavná na půlnoční mši připravily vánoční koledy
v podání hry na varhany panem Krátkým, zpěvem koled otcem
Volodymyrem Orosem, ale i zpěvem koled všech přítomných.
25.12. od 9,30 hodin jste srdečně zváni na Boží hod na sváteční liturgii
pravoslavnou církví , která se uskuteční v místním kostele v Jelení.
25.12. připravují zastupitele pro všechny občany Štěpánskou zábava od
19,30 hodin v sále KD. Vstupné 70,- Kč, občerstvení zajištěno, hudba k poslechu i k tanci.
26.12. na Štěpána zve katolická církev na mši svatou konanou v místním chrámu v Jelení od 14,30 hodin.

1.1.2019 akce podporovaná místními sportovci - ve 13 hodin novoroční
výšlap na Tetřev. Sraz u autobusové zastávky na točně v Miloticích.
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Jubilanti nad 60 let:

J. Jurásková, A. Kačurová, M.
Gajdoš, E. Šebková, P. Baran,
M. Valášek, V. Nepožitek,
A. Baranová, J. Bubela,
Z. Fiedor, M. Dvořáková,
V. Fraisová, M. Matějková,

Přivítali jsme mezi námi:
28.10.2018 Lukáška

Petra, rodičům Veronice a Vencovi Petrovým gratulujeme a přejeme jen

a jen samé radosti se synem, hodně zdraví a štěstí celé jejich rodince ☺

Rozloučili jsme se:
Dne 14.9.2018 s naším dlouholetým občanem a kamarádem
panem Milanem Zábojníkem

Čest jeho památce!
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