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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravil a seznámil Vás s aktuálním děním v naší obci. V měsíci srpnu jsme
slavnostně uvedli do provozu dvě investiční akce, multifunkční hřiště a zrekonstruované zázemí v
kulturním domě. Velice mně potěšily příznivé ohlasy návštěvníků přátelského setkání, kdy jsme měli
možnost si vše projít a prohlédnout. Obě investice byly podpořeny z dotačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj a to v celkové výši 1.500000 Kč. Podařilo se tak úspěšně vybudovat důstojné zázemí
pro sportovní i kulturní život v obci. Práce probíhají i na přestavbě bývalého Dětského domova, kde
nově vznikne 12 bytových jednotek. Je to velká investiční akce dotovaná Ministerstvem financí a je
zaměřena na podporu bydlení. Předpokládaný termín dokončení je červen až červenec 2021. Práce
jsou náročné, ale věřím, že vybraná stavební firma nám předá zrekonstruovanou budovu k naší
spokojenosti. Tato akce je pro obec finančně náročná a proto bychom měli všichni společně zvážit, zda
budeme i nadále finančně podporovat malé ČOV, kdy termín ukončení podpory byl stanovený do
konce roku 2020. Mnozí z Vás tuto možnost využili, ale někteří výstavbu teprve plánují. Zajímá mně
proto Váš názor na tuto problematiku a společně zvažme, jestli projekt dál podpořit. Přeji naším
školákům a studentům hodně úspěchů v novém školním roce a Vám všem pěkný zbytek léta, hodně
zdraví a pohody.
Váš starosta

Bude vás zajímat:
30.7. proběhl na místním hřišti, pod vedením fotbalistů FC Milotice, turnaj o „Zlaté trencle“ v malé
kopané. Tento turnaj je spojený s Memoriálem Zdenka Vítka. Turnaje se účastnilo 9 družstev s těmito
výsledky:

1.místo Černý Balet - kapitán Hofman David
2.místo Samopal
- kapitán Richard Zakopal ml.
3.místo Lopaty
- kapitán Filip Gono
4.místo FC Milotice
5.místo Lomnický Válec
6.místo Hrášci
7.místo Bruntálsko
8.místo Agrofert
9.místo Sokol Rázova
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Memoriál Zdenka Vítka:
1. místo FC Milotice
2. místo Oborná
3. místo Hasiči Milotice

Vítězné mužstvo Černý Balet

Vítězné družstvo Memoriálu Zdenka Vítka

15.8. zastupitele obce připravili pro občany Přátelské posezení , na kterém oficiálně pan starosta
zahájil provoz multifunkčního hřiště. Dále proběhla prohlídka zrekonstruované části kulturního domu
- zázemí kuchyně, bufetu a šaten fotbalistů. Bohaté občerstvení, příznivé počasí a večerní diskotéka,
to vše zpříjemnilo sobotní odpoledne na místním hřišti.

3

21.8. proběhlo 8. zasedání zastupitelstva obce, na kterém byly schváleny a vzaty na vědomí mimo
jiné tyto body:

ZO schválilo:
Složení hodnotící komise na výběr nájemníků bytového domu: Roman Markoš, Soňa Kadulová,
Martina Andruščáková, Iveta Valášková a Tomáš Miketta
.
Způsob pronajímání bytů a výběr nájemníků dle Pravidel pro nakládání s byty.
Výši nájemného v obecních bytech- 80,- Kč / 1 m2, vycházelo se zjištění cen pronájmu bytů
v okolních obcích, kdy došlo k nárůstu cen za 1m2.
Znění nájemní smlouvy v obecních bytech.
Záměr na nákup pozemků v k.ú. Jelení u Br. vzniklých z GP č 430-44/2020,oddělením z parcel č. 186/3
a 201/1 celkem 240,02 m2. Par.č.185 d - 150 m2, 186/4 c - 0,02 m2,186/5 b - 5 m2,193/1 a - 15
m2,2075/2 e - 29 m2,201/13 - 41 m2.
Záměr na prodej použitého zařízení Dětského domova dle seznamu.
Smlouvu na zpětný odběr elektro odpadu s firmou REMA.

ZO neschválilo: Záměr na prodej pozemku v k.ú. Jelení u Bruntálu par.č.2039- 265 m2ost.komun.
ZO vzalo na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informaci o schválení pravidel používání multifunkčního hřiště
Informaci o akci- Ukončení prázdnin
Informaci o rekonstrukci bytového domu
Informaci o možnosti dovozu palivového dříví
Informaci o ukončení oprav potoka
Informaci o dotaci SFŽP na projekt výsadby zeleně
Informaci o pořízení kamerového systému
Informaci o dotaci na kůrovcové dříví
Informaci o připravovaných akcích
Informaci o Dnu rodin v Moravskoslezském kraji

22.8. jsme se vydali na plavbu výletní lodi s elektropohonem,kterou získal Mikroregion SH
z dotací. Na loď jsme nastoupili v Leskovci a plavili se po přehradě Sl.Harta 70 minut. Byl to jedinečný
zážitek, počasí nám přálo a plavba na lodi byla velice příjemná.

4

JÍZDNÍ ŘÁD A CENÍK 2020
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Elektroloď HARTA
Historicky vůbec první velkokapacitní loď na Slezské Hartě, vyrobena v letech 2017-2018 v Polsku.
Uveze 45 osob + posádku, spodní paluba je plně bezbariérová, horní pak vyhlídková. Je zde ponechán
prostor i pro jízdní kola a kočárky. Unikátnost této lodi je zejména pak v jejím pohonu, který tvoří
lithiové baterie. Doplňkově je vybavena solárními panely, umístěnými jak na střeše plavidla, tak
po jeho bocích. Pohon lodi je tak plně ekologický. Harta je ocelovým katamaránem, poháněným
elektromotory s celkovým výkonem 2x25 kW. Je dlouhá 17,99 m a 5,06 m široká. Loď byla pořízena z
dotací Moravskoslezského kraje a je majetkem sdružení obcí Mikroregionu Slezská Harta, do
kterého patří i naše obec Milotice nad Opavou. Domovský přístav má v Leskovci nad Moravicí.

29.8. již 3. ročník naši společné akce Loučení s prázdninami proběhl v prostorách a okolí KD.
Tradiční opékání špekáčků, promítání pohádky pro děti a volná zábava se všem, kteří se přišli
rozloučit s létem a ukončit prázdniny, líbilo. Dětem přejeme zdárný nástup do nového
školního roku 2020-2021, vynikající výsledky v učení a rodičům pevné nervy a jen a jen
samou radost z dětí.
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Loučení s prázdninami
Něco málo na zasmání:
Lže a schválně uvádí jiné letopočty.
Hodil mokrou houbu po učitelce a ta po dopadu na zem udělala loužičku.
Dívá se na mě skrz zelené průsvitné pravítko a směje se mi, že jsem zelený.

Ve dnech 2. a 3. 10.2020 proběhnou volby do
Krajského zastupitelství MS kraje.
Hlasovací lístky občané obdrží do svých schránek, volební
místnost bude jako obvykle na Obecním úřadě. Volební
místnost bude otevřená v pátek 2. 10. od 14,00 hodin do 22,00
hodin, v sobotu 3.10. od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
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III. třída sk. B fotbalová soutěž 2020/2021-rozpis zápasů:
22.8.2020 již sehraný zápas Milotice-Dětřichov , výsledek zápasu 2 : 7
29.8. 2020 v 16,30 hod Leskovec – Milotice
5.9.2020v 16 ,oo hod Milotice – Rýzová
12.9.2020 v 16,oo hod Horní Město – Milotice
19.9.2020 v 15,30 hod Milotice – Dvorce
26.9.2020 v 15,30 hod SK Zátor – Milotice
3.10.2020 v 15,oo hod Milotice – Rýžoviště
10.10.2020 v 15,oo hod Břidličná B – Milotice
24.10.2020 v 14,30 hod Nové Heřmínovy – Milotice
31.10.2020 v 14,30 hod Milotice – Malá Morávka

Připravujeme:
17.9. na zahradě MŠ od 16 hodin proběhne Bramborová olympiáda, jde o soutěž o nejhezčí bramboru,
kterou si donesou děti z MŠ. Do soutěže se mohou přihlásit i ostatní děti z obce. Srdečně zve ředitelka
školky s celým pracovním kolektivem.
12.9. v sále KD od 15 hodin přivítáme naše nové občánky v obci. A jsou to: Barborka Můčková, Lukášek
Petr. Fedorek Palupčík, Adélka Skalková, Lilianka Ivancová, Adélka Křížová a Martínek Radvak.
19.9. zastupitele obce připravili pro občany všech věkových kategorii poznávací zájezd do Sloupskošošůvských jeskyní v Moravském krase, spojený s návštěvou a prohlídkou nedalekého pivovaru Černá
Hora . Dopravu hradí obec, účastníci zájezdu si hradí vstup do Jeskyně Kč 100.-, senioři Kč 80,- a děti
do 6. let zdarma. Pivovar Černá Hora pořádá každoročně v prostorách pivovaru pouť. Letos pouť
v pivovaře vychází právě na 19.9., o to zajímavější bude návštěva a prohlídka pivovaru. Plánovaný
odjezd z Milotic v 8 hodin, místa nástupu budou upřesněná podle přihlášených zájemců.
Předpokládaný návrat cca 19,00 až 20,00 hodin. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě osobně
nebo písemně na výše uvedených kontaktech ve zpravodaji, či telefonicky. Kapacita omezena počtem
míst v autobuse – 45, proto neváhejte a přihlaste se obratem.
16.10. kolektiv MŠ ve spolupráci s OÚ pořádají Drakiádu. Sraz, s vyrobenými či
zakoupenými létajícími draky, děti z MŠ, ale i ostatních dětí z obce, za
doprovodu rodičů, je v 16 hodin u budovy MŠ. V případě nepřízně počasí bude
náhradní termín sdělený rozhlasem.
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17.10. zveme do KD od 17,00 hodin místní seniory a pozvané hosty na přátelské posezení.
Čeká vás zábavný program, bohaté občerstvení, hudba k tanci a poslechu. Pozvánku
senioři obdrží do svých poštovních schránek.

6. června 2020 jsme mezi nás přivítali

Adélku Křížovou.
Mamince Kateřině a tatínkovi Zdeňkovi gratulujeme a
přejeme jen a jen samé radosti z dcerušky.
Adélce přejeme zdravíčko, štěstíčko a hodně lásky
v životě.

Jubilanti nad 60 let:
Marková A., Mikulaninová M., Dohnal B., Jurásková M., Mader
J., Kováč E., Veselý V., Fraisová M., Kurťáková V., Tomčalová
J., Palupčík J.,

Vše nejlepší přeji jubilantům zastupitele obce!

Dne 24.

července 2020 nás opustil ve věku 82. let náš dlouholetý
spoluobčan a funkcionář Sboru dobrovolných hasičů

pan

Václav Volf
ČEST JEHO PAMÁTCE!

8

