16.ročník

březen - duben 2019

Milotický zpravodaj
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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, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto nadcházejícím období.
Zima pomalu ustupuje a pomalu a pozvolna přichází jaro a s ním i lepší nálada a chuť do
práce. Co nás čeká? Naši zaměstnanci již započali s vyřezáváním náletových dřevin, potřeba
je zamést a uklidit i místní komunikace od posypového materiálu. Hned jak to půjde budeme
pokračovat na dokončení osvětlení hřbitova, zprovoznění a opravy obecních studen. Od
loňského roku máme v plánu vybudovat oplocení fotbalového hřiště a po nových jednáních to
vypadá, že je to na dobré cestě. Připravili jsme také nové projekty, kde je možné čerpat peníze
z MMR zhruba ve výši 70%. Jeden z projektů je výstavba multifunkčního hřiště za kulturním
domem. Věřím, že to je krok správným směrem, který přispěje ke sportovnímu vyžití nás
všech. Je to ale i investice do naší mládeže, kde máme co dohánět. Druhý projekt je na
přestavbu šaten a zvětšení prostor kuchyně, skladovacích kapacit a záchodů v kulturním
domě. Projekty jsou zpracované, ale pokud nebudeme v žádostech úspěšní, tak zkusíme podat
žádosti opakovaně při dalších výzvách. Tyto akce jsou investičně i administrativně náročné a
přece jen podíl dotačních titulů je pro nás a náš rozpočet důležitý, i tak bude podíl obce na
financování potřebný, ale bez investic to prostě nejde. Investovali jsme i do budovy obchodu,
který již více než rok slouží nám všem k plné spokojenosti. Děkuji touto cestou nájemci panu
Ngo za úspěšné uvedení prodejny do provozu, který nebylo lehké po tak dlouhé době obnovit
a získat si tak zákazníky. Přeji mu do jeho dalšího života i podnikání mnoho úspěchů. Dále
bych chtěl popřát Všem naším ženám hodně lásky, zdraví a pohody k jejich velkému svátku
MDŽ. Vám všem příjemné prožití nadcházejících Velikonočních svátků, dětem bohatou
pomlázku, nám všem hodně sluníčka, pohody a vzájemné tolerance a úcty. Na
připravovaných akcích se těším na setkání s Vámi.
Váš starosta
Bude Vás zajímat:
Upozorňujeme případné zájemce o mimo lesní kácení dřevin, ať si dají včas žádost o kácení dřevin
na obecní úřad.
8. dubna 2019 proběhne v obci očkování psů. Očkování provede MVDr. Mužík,
od 16,00 hod na parkovišti u MŠ
od 16,30 hod u obchodu
od 17,00 hod v Miloticích na točně
Cena za očkování 150,- Kč, nezapomeňte, kromě svých domácích mazlíčků, vzít i očkovací průkazy.
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V průběhu těchto dvou měsíců jsme se pobavili na 3 společenských plesech.
První společenský ples 11.1. pořádal místní fotbalový klub FC Milotice..
8.2. proběhl 2. Společenský ples obce. Každý z přítomných si přišel na své.
Perfektní hudba, bohatá tombola, kulturní vystoupení, zvěřinové speciality a to vše v pěkně
vyzdobeném sále, navodilo skvělou náladu nám všem. Co dodat, těšíme se na 3. Společenský ples
obce. Více fotografii pořízených fotografem najdete na stránkách obce www.miloticenadopavou.cz,
na facebookové stránce obce můžete shlédnout videa z plesu.

23. 2. sérii plesů zakončili místní hasiči. Již XX ples pořádaný SDH
Milotice, byl rovněž společenskou akcí v obci, kde jsme se společně
příjemně pobavili.
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Něco málo na zasmání:
„Kam jdete s tím žebříkem?”
„Na ples, mají letos prý vysoké vstupné!”
Na tanečním parketu je chlapík, na kterém je vidět, že si život skutečně užívá. Break dancing, moon
walking, back flips a kupuje rundy pro celý klub.
Manželka se obrátí k manželovi a řekne: „Vidíš toho chlapa? Před 25 lety mě požádal o ruku a já jsem
ho odmítla.”
Manžel na to zareaguje: „Vypadá, že stále ještě oslavuje!!!”

Informujeme
1. 3. bude novým nájemcem prodejny potravin, místní občanka, paní Soňa Kadulová. Provozní doba
prodejny bude shodná se stávající provozní dobou, PO-PÁ 7,00 – 12,00 hod a 13,00 – 17,00 hod., SO
7,00 – 12,00 hod. Přejeme paní Kadulové hodně úspěchů v podnikání v prodejně a tím i naší

spokojenosti při nakupování.
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje i v roce 2019 pořádá krajské sportovní hry seniorů,
na které srdečně zve naše seniory.

Stručné propozice sportovních her:
MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ: Třinec - středa 29. května 2019
KATEGORIE: SENIORSKÝ VÍCEBOJ
ŽENY: KATEGORIE OD 60 DO 70 LET, KATEGORIE ŽEN NAD 70 LET A VÍCE
MUŽI: KATEGORIE OD 60 DO 70 LET, KATEGORIE MUŽI NAD 70 A VÍCE
MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ: Třinec - středa 29. května 2019
Přihlášky: do 30.4.2019 na Krajskou rada seniorů MSK. V případě zájemců seniorů v naši obci se
přihlaste do 25.4.2019 na OÚ, u starosty a místostarostky obce osobně, nebo na kontaktech
uvedených v záhlaví zpravodaje.
Rámcový program dne:
8,15 - 9,30 příjezd účastníků a jejich prezence - individuelně a průběžně podle příjezdu sportovců
9,40 - 10,20zahájení sportovních her – sportovní hala STARS
10,30 - 13,00 předpokládaný průběh soutěží víceboje na obou sportovištích
11,30 - 13,00 oběd (stravování probíhá průběžně podle časového ukončení her závodníky)
13,00 - 16,00 možnost prohlídky města dle pokynů pořadatelů,
využití krytého bazénu (plavky s sebou)
16,00 - 17,00 předpokládané vyhlášení výsledků a předání cen ve sportovní hale
Podrobné Propozice sportovních her seniorů najdete na stránkách obce.
V měsíci dubnu proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz provedou TS města
Bruntálu svozovými vozy, odpad nachystejte na okraji silnice v místě bydliště. Přesné datum svozu
bude předem vyhlášeno rozhlasem a vyvěšeno na tabuli a v autobusových zastávkách.
Opětovně vyzýváme a žádáme všechny občany, kteří navštíví hřbitov u kostela v Jelení, aby řádně
zavírali obě branky. Zabrání se tak pobíhání psů po hřbitově a poškozování otevřených branek silným
větrem. Přes opakované výzvy se tak stále neděje a branky bývají otevřené.
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MDŽ je svátek lásky a úcty k ženám a slaví se na celém světě již 108 let.
Žena je křížovka, kterou rád luštím,
hádanka, kterou se snažím uhodnout,
žena je píseň, kterou si rád pustím,
milostná báseň, co učím se zpaměti,
romance, co láme mi srdce,
obraz, co překvapí mě barvou svou.

Připravujeme:
1. 3. 2. Ročník masopustního průvodu. Masopustní průvod se stal tradicí již v mnoha obcích a díky
kolektivu MŠ a dětí z MŠ se tato tradice zavedla i u nás. Průvod v maskách vyjde v 16 hodin od
budovy školky směrem ke KD. Paní ředitelka srdečně zve všechny nejen místní děti, ale i dospělé, aby
tuto akci podpořili a zúčastnili se průvodu v maskách nebo i bez masek. V sále KD budou připravené
soutěže pro děti i dospěle, malé občerstvení a volná zábava.

1. Ročník masopustního průvodu v maskách 2018
8. 3. zastupitele obce zvou ženy všech věkových kategorii, ale i ostatní občany – muže, do sálu KD
od 18 hod společně oslavit svátek žen a pobavit se tancem, zpěvem a kulturním vystoupením. Vstup
zdarma.
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15.3. na 2. Veřejné zasedání zastupitelů obce v sále KD od 18,30 hod. srdečně všechny
občany zvou ZO.
16. 3. zveme všechny děti a jejich příbuzné a známé na Dětský maškarní bál do sálu KD od 14 hodin.
Připravený je zábavný program se skupinou DOMINO, soutěže, diskotéka a volná zábava. Občerstvení
zajištěno pro všechny, dětem bude podáváno zdarma. Maska není podmínkou účasti dětí na
maškarním bále.

6.4. se opět zapojíme do akce „Ukliďme Česko“. S nástupem jara provedeme úklid v obci. Uklidíme
místní kostel a jeho okolí před nadcházejícími Velikonocemi, kapličku a okolí pod hřbitovem,
památník a jeho okolí, prořezávku ovocných stromů v aleji na Dl.Stráň a to vše podle počtu, kolik se
nás sejde a podle počasí. Žijeme v obci všichni a všichni chceme, aby to tady bylo pěkné, a proto
bychom se všichni podle možnosti měli do této akce zapojit. Nikomu by to nemělo být lhostejné. Sraz
bývá vždy v 9 hod u KD. V případě nepřízně počasí Vás budeme o změně informovat místním
rozhlasem.

13.4. ZO připravili pro Vás již 5.ročník soutěže, tentokrát pouze v jedné kategorii, o nejlepší
moučník. Moučník může být jakýkoliv – pečený či nepečený, kynutý, tažený, piškotový, apod.
Podmínkou účasti v soutěží je přihlásit se nejpozději 15 min před zahájením a přinést minimálně
5 kusů z moučníku. Jelikož se bude soutěžit pouze v jedné kategorii, oceněno bude 5 nejlepších
soutěžících, kteří obdrží věcný dar. Malou úpravou podmínek soutěže se nabízí větší možnost
dosáhnou vítězství. Neváhejte tedy a přijďte soutěžit! Začátek je ve 14 hodin. Po skončení soutěže
od 15 hodin bude pokračovat velikonoční dílnička, malování vajíček a výroba velikonočních dekorací
ve spolupráci s kolektivem z MŠ.

21.4. Vás pozveme společně se pobavit na Velikonoční pomlázkovou zábavu. Hudba reprodukovaná
doprovázená videoklipy interpretů, občerstvení zajištěno a možná bude i malé překvapení. Začátek
ve 20,00 hodin, vstupné 100,- Kč, jste všichni srdečně zvaní zastupiteli obce.
30. 4. naše dvouměsíční putování zakončíme tradičně stavěním májky, sletem čarodějnic a opékáním
špekáčků. Stavění májky se zhostí naši šikovní hasiči. V loňském roce se nám slétlo dost málo
čarodějnic, a proto chceme apelovat na všechny krásné čarodějky z minulých období, aby přiletěly
a obohatily naše odpoledne u KD. Start letu bude v 17,00 hodin od hasičské zbrojnice a poletí se dolů
ke KD. Aby se nám slétlo hodně čarodějnic, připravili ZO pro každou čarodějku, ať malou nebo velkou,
starou nebo mladou, malý dárek. Přikládáme pro oživení obrázek čarodějnic, které k nám létaly.
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Přivítali jsme:
26.února 2019 se narodil Fedor

Palupčík

Mamince a tatínkovi gratulujeme a přejeme všem hodně zdravíčka a jen a jen radost ze syna.

Jubilanti nad 60 let :
Baranová G., Volf V., Marek J., Danči Š., Dančiová G., Mikulanin Š., Pavlíková D., Ščotka J., Dvořák
L., Balický M., Kačurová M., Dančišinová L., Nepožitková H., Nykl J., Adámková H., Mazánek L.,
Molnárová B., Tomčala F., Kováčová A., Mazánková H.,Z. Vlková, I.Dohnalová, A. Bubelová,
Palupčík S., Vavruša J.,

Rozloučili jsme se :

Dne 12. února 2019 v tichosti odešla ve věku 50. let naše spoluobčanka
paní Dana

Šindlerová
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