17.ročník

březen - duben 2020

Milotický zpravodaj

Krásné velikonoční svátky,
bohatou pomlázku
a nezapomeňte i na lásku!
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Slovo starosty:
Vážení a milí spoluobčané, dny se prodlužují, příroda se probouzí a i když nás zima moc nepotrápila
všichni se už jistě těšíme na začátek jara. Naše zaměstnance čeká úklid komunikací, pracují i na
opravě a nátěru stříšek na hřbitovní zídce a jak nám to počasí dovolí, budou pokračovat započaté
práce na opravě mostu naproti Palupčíků. Práce nás jako vždy čeká hodně, je potřeba i upravit svahy
v okolí nově vybudovaného multifunkčního hřiště. Připravena je i investiční akce-přestavba šaten,
kuchyně a záchodu v kulturním domě. Byli jsme úspěšní v získání dotace ve výši 630000 Kč z
prostředků MMR. Věřím, že tato investice bude přínosem jak pro spolkovou, sportovní a kulturní
činnost. Provoz kulturního domu bude podobu oprav přerušen, restaurace zůstane v provozu. V
plánu je i zastřešení terasy kulturního domu, řezivo dodala firma pána Oltyána a dřevo je z větší části
z obecního lesa. S blížícím se svátkem MDŽ mi dovolte, abych pozdravil, ale hlavně popřál všem
ženám mnoho lásky, zdraví, pohody a úcty nás mužů. Dále Vám všem přejí příjemné
prožití Velikonočních svátků, rodinné i duchovní pohody, tradiční mokrý šmigrust, dětem bohatou
pomlázku a velkou výslužku Mám upřímnou radost, že se scházíme při svěcení košíků a že se nám daří
tuto tradici uchovat. Těším se na setkávání s Vámi na všech připravovaných akcích, které pro Vás
připravujeme a na které Vás jménem zastupitelstva srdečně zvu.
Váš starosta

Bude Vás zajímat:
7. 2. prošel obci masopustní průvod masek. Byl to již 3. ročník této tradiční akce, na návrat k této
tradici nás přivedlo vedení MŠ. Pro značný úspěch a zájem nejen rodičů a dětí z MŠ, ale i ostatních
občanů, v letošním roce podpořili tuto akci i zastupitele obce a po vzájemné dohodě s vedením MŠ
jsme upustili od organizace Dětského maškarního bálu a podpořili masopustní průvod. Celá akce,
vzorně připravena kolektivem zaměstnanců MŠ pod vedením paní ředitelky a hojnou účasti masek a
ostatních občanů, potvrdila správnost našeho rozhodnutí. Masopustní rej masek se v naší obci stává
tradicí, za kterou vděčíme dětem z MŠ, paní ředitelce Janě Šebkové a celému pracovnímu kolektivu.
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Rej masopustních masek

14.2. Zastupitele obce na svém 6. veřejném zasedání mimo jiné schválili:
- záměr na pronájem pozemků: v k.ú. Jelení u Bruntálu: par.č. 2080/1 část 26 a 150 m2ost.komun.
280/2 932 m2 TTP, v k.ú. Milotice nad Opavou par.č. 1170/1 část
20 m2ost. plocha
- záměr na pachty zemědělských pozemků – dle přílohy Usnesení
- Kupní smlouvu na prodej pozemku s manžely Vališovými par.č. 302 - 409 m2 zahrada za cenu
12 270,- Kč
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- Kupní smlouvu na prodej pozemku p. Mir. Hendrychovi par.č. 2080/31 - 147 m2 OP vzniklá GP
z par.č. 2080/1 za cenu 4410,- Kč
- Dar Centru zdravotně postižených MSK Bruntál ve výši 1000,- Kč
- Odměnu jednorázovou za rok 2019 členkám Finančnímu výboru, které nejsou zastupitelkami ve výši
500,- Kč
- Investiční záměr na přestavbu objektu čp 27 Milotice nad Opavou (bývalý DD) na bytový dům
- Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytového domu čp. 27 z programu Podpory výstavby, obnovy
a provozování komunální infrastruktury MFČR podprogramu 298D2230.. Zastupitelstvo tímto
usnesením specifikuje okruh žadatelů o obecní bydlení na občany Milotice n. Op., primárně mladé
rodiny s dětmi, mladé páry, svobodné matky a občany důchodového věku. Stanovuje, že výběr žadatele
bude posuzován na základě výběrových kritérií stanovených zastupitelstvem obce Milotice n. Op.
Dále vzali na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Informaci o zahájení prací na rekonstrukci KD
Informaci o možnosti nákupu sběrných nádob
Informaci o vydání stavebního povolení na bytový dům
Informace o připravovaném společenském plese
Informaci o popisu poštovních schránek č.p. a jménem vlastníka z důvodu změny poštovní
doručovatelky
6. Informaci o odečtech vody
7. Informaci o množství odpadu

22.2. proběhl v obci již druhý společenský
ples, tentokrát pořádaný místními hasiči.
K tanci a poslechu hrála skupina ŘEBŘIŇÁK
a na všechny přítomné čekala bohatá
tombola.

6.4.

proběhne v obci očkování psů. Očkování provede MVDr. Mužík,

od 15,00 hod na parkovišti u MŠ
od 15,30 hod u obchodu
od 16,00 hod v Miloticích na točně
Cena za očkování 150,- Kč, nezapomeňte, kromě svých domácích mazlíčků, vzít i očkovací průkazy.

Chtěli bychom touto cestou vyzvat a upozornit všechny občany, aby po vložení odpadu do kontejneru
tento zpětně uzavřeli. Zamezí se tím nasněžení a napršení do kontejneru. Týká se to všech kontejnerů
v obci. Dále do kontejneru na olej, který je u obchodu vhazujte olej v řádně uzavřené plástové láhví. Je
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chvályhodné, že třídíme odpad, ale buďme ještě více důslední v jeho ukládání. Snížíme tak počet
vývozů a tím i náklady z obecní pokladny.
Vzhledem k tomu, že rok od roku narůstají náklady na svoz komunálního odpadu a obec doplácí na 1
občana ročně cca 1200,- Kč, informoval občany pan starosta na veřejném zasedání přípravu nového
režimu svozu komunálního a vytřízeného odpadu. Změna by spočívala v tom, že každý vlastník
nemovitosti by dostal vlastní nádoby na třídění odpadu (plast, sklo, papír a komunální odpad) a podle
naplnění by sám rozhodoval o frekvenci vývozu plné nádoby. Jeho roční náklad na zaplacení svozu
odpadu by se odvíjel od množství odpadu, které vyprodukuje jeho domácnost a podle počtu svozů.
Nemalou roli na nákladech bude mít právě to zmiňované ukládání odpadů do jednotlivých nádob
(má se na mysli jeho uloženého množství v nádobě). V okolních vesnicích tento způsob svozu odpadů
již mají zavedený a na nejbližším veřejném zasedání budou pozvaní hosté z těchto obcí, aby nás blíže
seznámili s tímto způsobem.

ROZPIS domácích zápasů FC Milotice nad Opavou,z.s. – JARO 2020
Sobota 4. 4. 2020 15:30 Milotice n. Op. – Ryžoviště
Sobota 18. 4. 2020 16:30 Milotice n. Op. - Dětřichov nad Bystř
Sobota 2. 5. 2020 16:30 Milotice n. Op. – Razová
Sobota 23. 5. 2020 17:00 Milotice n. Op. – Zátor
Sobota 6. 6. 2020 17:00 Milotice n. Op. - Malá Morávka

Připravujeme:

7.3.

Srdečně zveme všechny ženy, bez rozdílu věku
a ostatní veřejnost na oslavu

MDŽ
dne 7. 3. 2020 do sálu KD od 18 hodin
a společné přátelské posezení u příležitosti svátku žen. Hudba k poslechu i tanci, občerstvení
zajištěno, na ženy čeká malá pozornost
Srdečně zvou zastupitele obce Milotice
Vstup zdarma!

13.3.
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4.4.

ZO připravili pro Vás již 6. ročník soutěže o nejlepší moučník. Moučník může být jakýkoli –

pečený či nepečený, kynutý, tažený, piškotový, apod. Podmínkou účasti v soutěži je přihlásit se
nejpozději 15 min před zahájením a přinést minimálně 5 kousků z moučníku. Jelikož se bude soutěžit
pouze v jedné kategorii, oceněno bude 5 nejlepších soutěžících, kteří obdrží věcný dar. 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
MŠ.

12.4.

VELIKONOČNÍ VESELICI
DNE 12. DUBNA 2020 OD 20 HODIN DO SÁLU KD
HUDBA REPRODUKOVANÁ VEDENÁ PROFESIONÁLNÍM DISKŽOKEJEM

VSTUPNÉ 80,- KČ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
ČEKÁ VÁS SKVĚLÁ ZÁBAVA

18.4.
OBEC MILOTICE NAD OPAVOU PODPORUJE AKCI

UKLIĎME ČESKO
18. DUBNA 2020
SRAZ V 9 HODIN NA PARKOVIŠTI U OBCHODU

6

30.4.

SLET ČARODĚJNIC
- DNE 30. DUBNA 2020
- ODLET V 17,30 HODIN OD BUDOVY HASIČSKÉ ZBROJNICE
- STAVĚNÍ MÁJKY
- PÁLENÍ MORÉNY
- OPÉKANÍ BUŘTŮ
VSTUP ZDRAMA
KAŽDÁ ČARODĚJKA OBDRŽÍ DÁREK
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Přivítali jsme:
20.11.2019 se narodila LILIANA IVANCOVÁ

Mamince a tatínkovi gratulujeme a přejeme všem hodně zdravíčka a jen a jen radost z dcerušky!

Jubilanti nad 60 let :
Volf V., Marek J., Danči Š., Dančiová G., Mikulanin Š., Pavlíková D., 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., Kubičík J.,
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