SRPEN 2021
ČERVENEC 2015

UŽIJTE SI ZBYTEK LÉTA!
Vážení občané, letní prázdniny se dětem přehouply do druhé poloviny. K
letošnímu létu patří četné bouřky, které v obci způsobují potíže – dešťová
kanalizace přívaly vody zcela nepobírá. Oslovil jsem tedy specializovanou firmu,
která pomocí moderní techniky naši dešťovou kanalizaci prohlédne, zhodnotí její
stav a odstraní případné usazeniny blokující odtok vody. Tím by se měla situace,
doufejme, zlepšit. A na co se můžeme v nadcházejících dnech těšit? Rád bych vás
pozval jménem svým i celého týmu AFK Milčice na tradiční Memoriál Karla Čápa,
který se uskuteční 14. 8. 2021, ale také na druhé Stanování s rybařením u
milčického rybníka 27.8. či další akce v našem okolí, které najdete v rubrice
Pozvánky.
S přáním hezkých letních dnů

ČERVENEC V MILČICÍCH
Milčický
červenec
byl
zpestřený přátelskými utkáními
AFK Milčice s Pečkami B a
Chrástem, ale také sportovními
akcemi Milčického Hostince.
Jmenovat můžeme například
Míčový pětiboj 24.7.2021, který
se podle ohlasů účastníků
povedl a soupeřící mužstva
utkání bavila. Na fotografii,
kterou nám poskytl Milčický
Hostinec, vidíme zasloužené
medailisty míčového pětiboje.
V pátek s datem 30.7.2021
se za pěkného letního počasí uskutečnilo první Stanování s rybařením u milčického
rybníka. Přítomní a zejména děti si dobrodružný večer s přespáním ve stanu hezky
užili.
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NOVÝ TELEFON PRO MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané, z technických důvodů jsme byli nuceni změnit telefonní číslo
pro mobilní rozhlas, kam si můžete kdykoli zavolat a vyslechnout aktuální hlášení.
Nový telefon je +420 601 381 830, staré číslo +420 722 112 537 můžete smazat, již
není funkční.

ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Vážení občané, vzhledem k lijákům v předešlých dnech jsme zaznamenali
problémy s odtokem srážkových vod pomocí dešťové kanalizace, která je zřejmě
zanešená a ucpaná. Obrátili jsme se proto na specializovanou firmu, která by
měla pomocí sond potrubí zkontrolovat, závadu odhalit a dešťovou kanalizaci
pročistit. Doufáme, že to situaci pomůže vyřešit.

UPŘESNĚNÍ PROGRAMU MEMORIÁLU KARLA ČÁPA
AFK Milčice srdečně zve příznivce sportu na Memoriál Karla Čápa 14. srpna
2021 na fotbalové hřiště. Těšit se můžete od 10:00 na utkání gard Milčice x Řež u
Prahy. O putovní pohár se utkají od 13:00 týmy z Tatců, Velkých Chvalovic, Peček
B a Milčic. Večerní program s kapelou Kouba Band od 19:00.
Těší se na vás mužstvo AFK Milčice!

PODMÍNKY PRO BEZPLATNÉ TESTOVÁNÍ
NA COVID-19 OD 1.9.2021
Vážení občané, vláda projednala návrh ministra zdravotnictví na vydání
nového mimořádného opatření, kterým se od 1. září změní podmínky pro
bezplatné testování na nemoc covid-19 (Usnesení vlády č. 667, příloha č. 1).
Nově budou mít nárok na testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění
pouze osoby mladší 12 let, ty s plně nedokončeným očkováním a také ti, kteří
předloží lékařskou zprávu, že se ze zdravotních důvodů nemohou nechat
naočkovat. Pro tyto osoby bude dál platit limit dvou bezplatných RT-PCR testů za
měsíc a jednoho POC antigenního testu za 7 dní. Vláda tímto chce motivovat
občany k podstoupení očkování proti covidu-19.
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