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Milotickýzpravodaj

5. ročník Dne obce Milotice nad Opavou 20. července
2019
na místním hřišti od 14,00 hodin
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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, léto už nám naplno představuje svou krásu a Vy se těšíte na dny plné sluníčka,
pohody a odpočinku. Od 8. 7. 2019 jsme přijali čtyři nové zaměstnance na úklid a zvelebování obce.
Na jejich platy přispívá Úřad práce a jedná se o dlouhodobě nezaměstnané. Přeji jim, aby se jim práce
dařila a nové časově omezené zaměstnání jim přispělo k získání trvalého. Zastupitelstvo MSK na
červnovém zasedání schválilo pro naši obec dotaci ve výši 175 000 Kč na projektovou dokumentaci k
přestavbě budovy bývalého Dětského domova. Pokud budeme úspěšní v žádosti o dotaci na realizaci
stavby, tak by mělo vzniknout bydlení pro seniory s deseti byty. Budova je v současné době
nevyužitá, a pokud vše půjde jak má, věřím, že nové bydlení bude seniorům sloužit a že tuto možnost
uvítají. Byli jsme úspěšní i v žádosti o dotaci na multifunkční hřiště z programu MMR, dotace je ve
výší 70 % a pokud se včas najde zhotovitel, začne výstavba ještě v letošním roce. Máme přes spolek
DSO Bruntálsko požádané o dotaci na tři projekty a to výsadbu zeleně, pasport osvětlení a
elektronickou Úřední desku, kde je možnost čerpání dotace až ve výši 95 %. Práce máme dost,
musíme řešit i svoz komunálního odpadu, neboť ceny za uložení odpadu neustále rostou a to nás nutí
k zamyšlení, zda se nezapojit do možnosti separovaného sběru KO. Přeji Vám všem pěkné letní dny,
dovolenou k načerpání nových sil, dětem krásné prázdniny a těším se na setkání s Vámi na pátém
ročníku Dnu obce a závodech Dračích lodí na Slezské Hartě. Na obě akce Vás srdečně zvou všichni
zastupitelé obce.
Váš starosta
Bude vás zajímat:
V měsíci květnu a červnu připravil kolektiv MŠ s dětmi spoustu akcí nejen pro děti, ale i rodiče a
ostatní veřejnost. Jako první zdařená akce proběhla 15. 5.2019 besídka ke Dni matek. Děti předvedly
pohádku, přednesly básničky pro maminky, kterým na závěr rozdaly vlastnoručně vyrobené dárky.
Další vydařené odpoledne proběhlo na zahradě MŠ a to Pohádkový les, kdy děti čekala cesta plná
úkolů od pohádkových postaviček. Odpoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků. 12. 6. opět na
zahradě MŠ uspořádal kolektiv MŠ Den dětí plný zábavy. Vystoupila taneční skupina Dambra,
kouzelník Šeklin a místní hasiči pro děti připravili skluzavku a stříkání vody hasičskou hadicí na terč.
Vrcholem této akce bylo pasování předškoláků. Pasování provedl pan starosta Jan Palupčík a děti
obdržely na památku knihu a balíček školních potřeb. Celkem bylo pasováno 10 předškoláků. Dalším
zpestřením tohoto odpoledne byla projížďka na poníkovi a odborný výklad dětem o chovu poníků, o
jejich anatomii a jak k poníkům přistupovat. Na závěr si všichni přítomní opekli špekáčky.
Provoz školky v letošním roce bude zahájen již 19. 8.2019
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Den matek

Pohádkový les

Den dětí a vystoupení taneční skupiny Dambra

Poníci na zahradě MŠ

kouzelník Šeklin

Pasování předškoláků

1. 6. na místním hřišti proběhla hasičská soutěž Memoriál Rudolfa Gony. Na soutěž se přihlásilo 28
družstev mužů a žen. Naši hasiči se organizování soutěže zhostili na výbornou, bohaté občerstvení a
věcné ceny soutěžícím, se zcela určitě líbily všem. Hasiči tímto děkuji všem sponzorům a také panu
starostovi a zaměstnancům obce, za pomoc při zajišťování soutěže. Po ukončení soutěže si děti na
Den děti rovněž zasoutěžily a opekly špekáčky. Program pokračoval i ve večerních hodinách, předvedl
se nám místní bubeník Lukáš Machovský a svým uměním hry na bubny sklidil obrovský úspěch.
Nemalý úspěch sklidila i skupina Maraton, která vystoupila od 20 hodin a bavila všechny přítomné do
pozdních hodin. Kromě místních občanů se večera zúčastnilo i mnoho hostů z přilehlého okolí.
14. 6. v sále KD proběhlo 3. Veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém mimo jiné byly
projednány a schváleny tyto body:
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- Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 846/3 v k.ú. Milotice 800 m2 -B.Zakopalové a J. Dvorskému
-smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na hasičské vozidlo ve výši 225 tis. Kč
-směnné smlouvy Lesů ČR a OÚ na převod parcel potoka v k.ú.Jelení a Milotice za cenu 433244,- Kč
-závěrečného účtu obce za rok 2018
-převod hospodářského zisku MŠ ve výši 16 088,- Kč do Rezervního fondu MŠ
-záměr na prodej pozemku v k.ú.Jelníst.p.č. 226/2 – 9m2
-záměr na prodej pozemku v k.ú. Jelení p.č.67/1 – 1226m2
-záměr na odkoupení nevyužívaného vodojemu v k.ú. Jelení na p.č.1456/8 a p.č.886/1 za cenu
stanovenou znaleckým posudkem
-finančního daru FC Milotice ve výši 20 000,-Kč
-Ceníku služeb poskytovaných obci Milotice ( který je přílohou zpravodaje)
-spolufinancování akce MVČR GŘ HZS na pořízení hasičského dopr. vozidla z vlastních zdrojů obce,
které jsou zohledněny v upraveném rozpočtu ve výši cca 300 000,- Kč
-pověření starosty a místostarostky obce k zastupování obce na valné hromadě VaK Bruntál, MSH a
DSO Bruntálsko
-pověření starosty k zajištění projektové dokumentace na přestavbu Dětského domova na komunitní
bydlení
Dále to byly informace:
-o závěrečném účtu 2018 DSO Bruntálsko
-o závěrečném účtu 2018MSH
-finančního výboru o provedené kontrole hospodaření v MŠ a OÚ – bez závad
-o tvorbě Územního plánu, který je před dokončením
-o svozu komunálního odpadu- podrobněji:
Vzhledem k tomu, že se každoročně navyšuje doplatek obce za svoz odpadu, bude se zastupitelstvo
zabývat novým systémem sběru odpadu, který se osvědčil i v jiných okolních obcích a s kterým budou
občané podrobně seznámeni. Další úsporné opatření ve snížení nákladů na svoz odpadu se uskuteční
již v letošním roce a to-velkoobjemový a nebezpečný odpad bude v obci zajišťován a svážen pouze 1x
v roce v jarním měsíci. V letošním roce již svoz neproběhne. Při svozu nebezpečného a
velkoobjemového odpadu na jaře 2020 upozorňujeme občany, že nebudou sváženy pneumatiky,
které odevzdávejte při nákupu nových, dále elektrospotřebiče, u kterých se hradí recyklační poplatek
a prodejce je povinen starý spotřebič převzít. V letošním roce obec zaplatila za svoz nebezpečného
odpadu 75 000,- Kč. Poplatek za komunální odpad obec občanům nenavyšuje, i když svoz
komunálního odpadu je každoročně TS navyšován.Obec na každého občana doplácí cca 1000,-Kč.
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Ročně z pokladny obce zaplatíme za odpad téměř 600 000,-Kč. Jsme si vědomi toho, že jde o službu
občanům, ale máme na paměti i to, že službu lze poskytnout i za zcela nižší náklady, pokud budeme
všichni důslední a nebudeme zbytečně náklady obce za svoz jak komunálního, tak nebezpečného
odpadu zatěžovat.

Z dění v obci:
Tabulka výsledků fotbalové soutěže v sezoně 2018/2019
1.

TJ Sokol Lomnice

18 15 2 1

86:27

47

20

2.

TJ Břidličná B

18 10 4 4

77:29

34

7

3.

FC Kovárna Malá Morávka

18 11 1 6

59:40

34

7

4.

TJ Baník Horní Město

18

9 4 5

59:30

31

4

5.

FC Milotice nad Opavou

18 10 1 7

48:44

31

4

6.

Sokol Razová

18

8 4 6

40:36

28

1

7.

TJ Spartak Dvorce

18

5 2 11

24:53

17 -10

8.

SK Leskovec

18

4 5 9

28:71

17 -10

9.

TJ Dětřichov n.B.

18

2 4 12

25:66

10 -17

10.

Dynamo Ryžoviště

18

1 3 14

23:73

6

-21

Jak si vedli naši hasiči:
Pořadí 2019 (muži)
Pořadí
1
2
3-4
3-4

Družstvo
Janovice
Široký Brod A
Milotice nad Opavou A
Široká Niva

21-22 Milotice n/Op. B

Body
54
43
41
41
0

Družstvo hasičů A, zkušenějších, se umístilo na pěkném místě, gratulujeme, ale chválíme
i začátečníky v družstvu B, byť se umístili na konci tabulky. Podstatné a důležité je, že mají zájem o
práci v hasičském sboru a o účast na soutěžích. Zapojují se i do akcí pořádaných místními hasiči.
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Něco málo na zasmání:
Dva dělníci pracují na výškové budově a najednou slyší dole houkat sanitku. První dělník povídá
druhému: "To je výkon, není to ani 5 minut, co mi spadlo na ulici kladivo a sanitka už je tady!"
Jaký je rozdíl mezi velbloudem a člověkem? Velbloud může pracovat celý týden bez pití, člověk může
pít celý týden bez práce.

Připravujeme:
20. 7. 5. ročník Dnů obce na místním hřišti, od 14.00 hodin. Čeká nás bohatý program pro děti i
dospělé, občerstvení, zábava a soutěže. Celé odpoledne bude zpestřeno hudebními vystoupením
hudebních skupin. Bližší program naleznete na plakátech Dnů obce. Plakát je i součásti zpravodaje.
27. 7. sobotu pořádá fotbalový klub FC Milotice turnaj v malé kopané „O zlaté trencle“. Startovné je
500,-Kč za družstvo, které je pětičlenné. Prezentace účastníků je v 8:50 hod na místním hřišti.
Přihlásit se nebo zjistit bližší informace můžete u p. Richarda Zakopala na tel.č. 602733678 nebo
p. Prchlíka na tel.č. 737247022.
23., 24. a 25. 8. proběhnou na Hartě závody Dračích lodí, na které je přihlášena i posádka naši obce.
V pátek bude trénink, přesný čas bude závodníkům včas sdělen. Účast na tréninku je nutná.
Vyzýváme proto zájemce, aby se závazně přihlásili do 15. 8. na kontaktech v záhlaví zpravodaje, nebo
osobně u pana starosty Palupčíka případně u paní místostarostky Nepožitkové. Upřednostněni budou
účastníci z minulých ročníků, uvítáme však i přihlášení dalších nových zájemců.
31. 8. rozloučení s prázdninami na místním hřišti od 17 hodin, bohatý program, občerstvení zajištěno
a děti čeká i opékání špekáčků.

Jubilanti nad 60 let:

M.Krayzelová, J.Šebek, P.Bystroň, M.Kačur, M.Duraň, L.Frais, V.Šabršulová, J.Janál,
A.Utíkalová, I.Anduščák, M.Timco, F.Kobliha, N.Zbořilová, V.Nyklová, L.Krejčí,
I.Radvak,
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CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBČANŮM OBECNÍM ÚŘADEM MILOTICE NAD OPAVOU

Kopírování nebo skenování 1 stránky A4 …………………………… 2,- Kč
Hlášení rozhlasem komerční ………………………………………….. 100,- Kč
Půjčení vozíku, žebříku ……………………………………………………

50,- Kč / den

Zapůjčení míchačky ………………………………………………………

200,- Kč / den

Sečení pozemku ……………………………………………………………. 300,- Kč / 1 hod.
Dovoz multikárou z Bruntálu ……………………………………….. 200,- Kč / 1 fůra
po obci

………………………………………… 100,- Kč / 1 fůra

Dovoz traktorem s vlečkou z Bruntálu ………………………….. 500,- Kč / jízda
po obci ……………………………………………..

400,- Kč / jízda

Zapůjčení štěpkovače s obsluhou ……………………………….. 500,- Kč / 1 hod.
Zapůjčení štípačky dřeva …………………………………………….. 400,- Kč / 1 den
Půjčení pártystanu vč. lavic …………………………………………………200,- Kč / 1 den
Půjčení lavic ………………………………………………………………… 100,- Kč / den
Nájem sálu KD …………… místní občan …………………..

500 - 1000,- Kč

………….. cízí občané ..……………

s kuchyňkou + 100,- Kč

1500,- Kč-„-

Bufet na hřišti ………………………………………….. do 5 hod……

500,- Kč

………………………………………… nad 5 hod …. 1000,- Kč
Nájem klubovny …………………. jen místní občané ………………. 500,- Kč

palivového dříví pro občana obce ………….. 1m ….. 650,- Kč
dovoz 2 m …………………… 100,- Kč

Schváleno na 3. veřejném zasedání ZO dne 14.6.2019
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DNY OBCE MILOTICE NAD OPAVOU

ZVEME VÁS NA 5. ROČNÍK DNŮ OBCE MILOTICE NAD OPAVOU

V SOBOTU 20. 7. 2019
NA MÍSTNÍ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ OD 14 HODIN
ČEKÁ VÁS BOHATÝ PROGRAM PLNÝ ZÁBAVY, HUDBY A PÍSNÍ

Vystoupí hudebníci - Myjavské heligónky
- Revival Olympic
- Generace 75
Připravená jsou sportovní klání pro děti i dospělé
Děti se mohou těšit na různé atrakce – skákací hrad, čtyřkolky,
kolotoč, malování na obličej, jamping a jízda na ponících
Občerstvení zajištěno po celé odpoledne až do pozdních hodin
Od 22 hodin diskotéka pro dospělé vedená profesionálním
diskžokejem
V průběhu diskotéky vás čeká zajímavá šou!
Vstup zdarma
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