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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
všechny Vás zdravím a dovolte mi podělit se s Vámi o informace, které mně i zastupitelům přináší naše práce.
Mnozí jste zaznamenali, že nám za Kulturním domem vyrůstá nové multifunkční hřiště. Stavbu vysoutěžila
zlínská firma Funny Sport. Po dokončení se tak můžou všichni milovníci míčových her ( 14. druhů ) těšit na
novou možnost sportovního vyžití, ale je možnost hřiště využít i jako kluziště v případě, že bude zima na jakou
jsme byli zvyklí a bude mrznout. Budeme tak mít ucelený sportovní komplex na jednom místě, včetně zázemí.
Jak jsem Vás informoval na VZ, požádali jsme společnost VAK Bruntál o odprodej nevyužívaného vodojemu,
který historicky patřil do majetku obce. Vodojem, včetně napájecích studní a pozemků je znaleckým posudkem
oceněn na částku 260 000Kč. Současná situace týkající se zdrojů pitné vody, nás vede k tomu, abychom o takto
významný zdroj v našem katastru usilovali a jako dobří hospodáři, vytvářeli rezervu pro další generace. Nejde
tedy o změnu dodavatele vody, ale možnost vlastnit vodojem nebude vždy, protože o vodu je bude nouze. Po
úpravě okolí je možnost vybudování malého odpočívadla s možností načerpání čisté pramenité vody. Věřím, že
je to dobré rozhodnutí. Těší mně vaše pozitivní reakce na opravený propustek u bytovek a na skvěle
odvedenou práci, jak otce a syna Valáškových, tak i naších zaměstnanců, kteří ve Valšovském lomu vybrali
vhodný kámen, natírali a osadili nové zábradlí, upravili terén. Uvažujeme i o další úpravě okolí. Blížící se konec
roku je za dveřmi, bude se tvořit rozpočet a schvalovat vyhláška o KO. Uvítám Vaše názory a podněty na
zasedání zastupitelstva, ale i osobně nebo prostřednictvím zastupitelů. Těším se na setkávání s Vámi, na
připravovaných akcích, která mají v závěru roku sváteční atmosféru a jsou prostě fajn. S blížícími svátky Vánoc
přeji všem hodně pohody, klidu, vzájemné úcty a rozjímání. Dětem přeji pravou Ladovskou zimu, třpytící se
zasněženou krajinu a hodně dárků od Ježíška
Váš starosta

Bude vás zajímat:
Stručně připomeneme dění v naši obci v měsících září – říjen 2019. 22. 9. se nám v sále KD představil ostravský
divadelní soubor Divadlo Devítka. Soubor v obci hostoval již po druhé a zahrál komedii (NE)PRODEJNÉ
MANŽELKY. Komedie se líbila, sklidila úspěch a herci za hezký výkon obrovský aplaus.
5. 10. zastupitele obce připravili příjemný a zajímavý společenský večer pro místní seniory. Bohaté občerstvení,
kulturní vystoupení Frajerek z Bílčic a hudba k poslechu a tanci, to vše naplnilo společné posezení seniorů. Více
můžete shlédnout na fb obce.
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Do kulturního dění v obci se aktivně zapojila i místní paní hospodská Tereza Machátová. Dne 24. 10.
zorganizovala hudební vystoupení skupiny HOP TROP v sále KD. Tato akce byla úspěšná, sál byl plný a koncert
se všem velice líbil. Paní hospodské jménem občanů a ZO vyslovujeme poděkování.

Něco ze života dětí MŠ:
Bramborová olympiáda

Výlet do Ostravy: Trofeo Niké

Návštěva dětí na zemědělské farmě v Karlovicích
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Výsledky SDH Milotice v HL-Praděd 2019:
Soutěže se v letošním roce zúčastnilo celkem 38 družstev, zvítězilo družstvo
SDH Janovice s 309 body. Družstvo Milotice A skončilo na pěkném 9. místě
s celkovým počtem bodů 207. Družstvo B Milotic skončilo na 35-38 místě.
Všem našim hasičům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naši obce a
snad v příštím roce, jim nové dopravní auto přinese ještě víc úspěchů ☺.

Fotbalové výsledky podzimního kola 2019/2020 :
Bruntál III. třída sk. B
Z 11 fotbalových týmů ve skupině a 10. zápasů fotbalisté FC Milotice v
podzimním kole v 6. zápasech zvítězili, 1x remizovali a 3 prohry. Celkový
počet bodů 19 a jsou v tabulce podzimního kola na pěkném 4. místě. Skórovali
pak naši fotbalisté 37:24. Do jarního kola přejeme hodně nastřílených gólů.

Něco málo na zasmání:
„Pane Nováku, mám tomu rozumět tak,” povídá doktor, „že alkohol je ve vaší rodině dědičný?”
„Ale kdepak, pane doktore, nic jsem nezdědil. Všechno je jen za moje těžce vydělaný peníze.”
U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho jeho kolegy:
"Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokeru."
"Chvíli vydržte, hned jsem u vás", odpovídá lékař.
Když si obléká kabát, manželka se ho ptá: "Je to vážný případ?"
"Určitě to bude něco hodně vážného", odvětí lékař.
"Už jsou u toho tři doktoři."

Připravujeme:
9. 11. v sále KD od 17 hodin již druhým rokem svatomartinskou husu. Pozvánky na tuto akci obdržíte do svých
poštovních schránek s podrobnou nabídkou. Pozvánka je i přílohou zpravodaje. Přejeme dobrou chuť a pěknou
zábavu.
30. 11. vás zveme na 4. ročník RETRO párty, v sále KD od 19,00 hodin. Reprodukovaná hudba ,70,80 a 90 let
doprovázena video klipy a vedená profesionálním diskžokejem ! Vstupné 50,- Kč v dobovém kostýmu, 80,- Kč
bez kostýmu.Občerstvení zajištěno. Jsou zvány všechny věkové kategorie.
1. 12. v neděli od 15 hodin proběhne v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jelení adventní koncert.
Koncertovat bude smíšený pěvecký sbor města Bruntálu při ZUŠ, vedený ředitelkou paní Jiřinou Krystýnkovou.
Vychutnáme si tak nastávající adventní čas.
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7. 12. od 14hodin zveme do sálu KD na Mikulášskou nadílku děti, kde jim Mikuláš nadělí mikulášský balíček od
obce. Po skončení nadílky v 16,30 hodin se společně všichni vydáme (děti s lampiony) nahoru na pozemek nad
obcí, kde rozsvítíme obecní vánoční stromek. Jako tradičně se bude podávat teplý čaj, dětský punč, svařené
víno, pirohy a rohlíčky. Za doprovodu hudebníků si společně zazpíváme koledy.
13. 12. od 16 hodin si připravily pro své rodiče, prarodiče a ostatní občany vánoční besídku děti z MŠ.
Předvedou v sále KD pohádku Vánoční stromeček. Děti i pracovní kolektiv MŠ pod vedením paní ředitelky
Šebkové srdečně zvou místní i okolní občany.
25. 12. na Boží hod, od 9,30 hodin jste srdečně zváni na sváteční
liturgii pravoslavnou církví, mše se uskuteční v místním kostele
v Jelení.
25. 12. připravují zastupitele pro všechny občany Štěpánskou
zábavu od 19,30 hodin v sále KD. Vstupné 80,- 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.

1.1.2020 akce podporovaná místními sportovci - ve 13 hodin novoroční výšlap na
Tetřev. Sraz u autobusové zastávky na točně v Miloticích.

Jubilanti nad 60 let:
J. Jurásková, V. Pešina, A. Kačurová, N. Podhirniaková, E. Šebková, P. Baran, M. Valášek, V.
Nepožitek, A. Baranová, J. Bubela, Z. Fiedor, M. Dvořáková, V. Fraisová, M. Matějková, J. Krejčí

Štěstíčko a zdravíčko, v životě jen sluníčko, v srdci
jenom lásku měj, života si užívej.
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SVATOMARTINSKÁ

HUSA

SOBOTA 9. LISTOPADU 2019
V SÁLE KULTURNÍHO DOMU V MILOTICÍCH
Husička se bude podávat od 17 hodin a objednejte si předem , nejpozději do 7.11. do 18 hodin,
na telefonním čísle Obecního úřadu: 554 719 303, mobil starosty: 607 864 175, E-mailové adrese Obecního
úřadu Milotice : podatelna@miloticenadopavou.cz nebo osobně u zastupitelů obce.
Cena za porci pro jednu osobu 300- Kč
Po dobrém jídle nabídka moravských vín (včetně martinských)
Na gastronomický zážitek Vás srdečně zvou zastupitele obce!

Obec Milotice nad Opavou Vás zve na

4. ročník Retro párty
Dne 30. listopadu 2019
do sálu KD od 19 hodin.
Reprodukovaná hudba 70., 80. a 90. let pod vedením
profesionálního
diskžokeje
Dobové oblečení vítáno, není však podmínkou
Vstupné:
50,- Kč v kostýmu
80,- Kč bez kostýmu

Občerstvení zajištěno!
6

