KVĚTEN 2022

DUBEN V MILČICÍCH
Vážení občané, měsíc duben nám přinesl několik povedených společných
událostí, na které jsme se po dlouhé koronavirové pauze těšili. Jmenovat můžeme
zábavnou stezku pro děti u milčického rybníka, velikonoční pomlázku i tradiční pálení
čarodějnic. Různé programy připravil pro návštěvníky také milčický Hostinec. Všem
organizátorům i účastníkům bych rád poděkoval za skvělé chvíle. Kupředu pokročila
také rekonstrukce hygienického zázemí našeho kulturního sálu. V současné době
zaměstnanci obce obkládají stěny a podlahu obklady a dlažbou české a generacemi
prověřené značky RAKO. Věřím, že výsledek bude stát za to. V květnu nás čeká svoz
nebezpečného a objemného odpadu, zápis a další aktivity MŠ Milčice, otevření
Expozice paní Evy Vyhlídalové, slavnostní Vítání občánků a také Den dětí. Věnujte
prosím pozornost sekci pozvánky.
S pozdravem

JARO PLNÉ AKCÍ
Na Velikonoční neděli 17.dubna 2022 se ve 14 hodin sešly u rybníka místní i
přespolní rodiny, aby si užily krásného slunečného počasí a zabavily nejmladší členy
na zábavné stezce plné nejrůznějších zadání. Stanoviště rozmístěná kolem rybníka i
v okolí vždy disponovala kartou s úkolem. Po jeho splnění si mohly děti vybarvit
obrázek připravenou pastelkou. Po akci si účastníci společně opekli špekáčky na
táboráku.
Po dvou letech koronavirové odmlky si
místní naplno užili také Velikonoční pondělí
s pomlázkou. Po vsi chodilo hodně koledníků
různých věkových kategorií s pomlázkami
ověšenými pestrými stuhami od žen a dívek.
V košíčkách s výslužkou obvykle skončila
barvená
vajíčka,
čokoládové
figurky,
bonbóny, lízátka a nebo v případě straších
koledníků klobáska či pivo.
30. dubna 2022 jsme se po dvouleté pauze dočkali také Pálení čarodějnic u
rybníka. Počasí akci přálo. V 18 hodin se rozhořel malý táborák na opékání
špekáčků a později i velká hranice se symbolickou figurínou čarodějnice.
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SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vážení občané, svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v
Milčicích v sobotu 7.5.2022 od 14:15 do 14:35. Vozidlo bude stát na návsi u bývalé
školy, jako jste zvyklí. Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do
ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě. Děkujeme, že třídíte!
 Do nebezpečného odpadu patří absorpční činidla a filtrační materiály (hadry od
olejů), obaly obsahující zbytky NO, pneumatiky (pouze osobní, bez disků), baterie
a akumulátory (olověné), kyseliny, zářivky, vyřazená zařízení obsahující
chlorfluoruhlovodíky (lednice), barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice,
monočlánky, vyřazené TV, monitory, počítače a jiné drobné elektroodpady,
motorové oleje, olejové filtry.
 Ke svozu nelze předat eternit, asfaltové lepenky a jiné nebezpečné stavební
odpady, podnikatelské odpady včetně elektro odpadů pocházejících z
podnikatelské činnosti, jehly, nespotřebovaná léčiva /rtuť a rtuťové teploměry!!!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Srdečně zveme děti narozené v září 2020 a mladší s jejich nejbližšími na
slavnostní vítání občánků v sobotu 21.5.2022 od 15:00 hodin. Těšit se můžete na
malý upomínkový dáreček pro malé občánky a vystoupení jejich starších
kamarádů z MŠ Milčice. Prosíme rodiče, kteří tak ještě neučinili, o potvrzení účasti
panu starostovi nebo OÚ Milčice nejpozději první květnový týden. Vítání občánků
bude fotit pro účely obecní kroniky kronikářka N. Douděrová a fotografie rodičům
ráda poskytne v elektronické podobě. Pro více informací věnujte pozornost sekci
pozvánky.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ MILČICE
MŠ Milčice srdečně zve děti s rodiči k zápisu na školní rok 2022-2023 dne
4.5.2022 od 10:00 do 17:00 hodin. Těší se na Vás ředitelka MŠ Milčice Zdeňka
Plíšková. Pro více informací věnujte pozornost sekci pozvánky.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 11.4.2022
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Čechrák, p. Černý, p. Bašus
Omluveni: p. Král

1. Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021
Předložen byl protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus
Usnesení zastupitelstvo obce Milčice schvaluje účetní závěrku k 31.12.2021.
2. Protokol o výsledku kontroly HZS – krizové řízení
29.3.2022 provedl HZS Středočeského kraje kontrolu krizového řízení v obci Milčice,
kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a bylo konstatováno, že obec je připravena na řešení
krizových situací.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus
Usnesením zastupitelstvo bere na vědomí předložený Protokol o kontrole HZS.
3. Bezúplatný převod pozemků mezi obcí Milčice a Stč. krajem
Byly předloženy darovací smlouvy mezi obcí Milčice a Stč. Krajem, řešící vzájemné převody
pozemků v souvislosti s výstavbou chodníků od křižovatky ke hřišti. Obec obdrží od Stč.
Kraje pozemky v celkové výměře 25541 m2, Stč. Kraj obdrží od obce Milčice pozemek o
výměře 634 m2.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus
Usnesením byly bezúplatné převody vzaty na vědomí a OZ pověřuje starostu k podpisu
těchto smluv.
4. Žádosti o příspěvky
Byly předloženy žádosti o finanční příspěvky SSK Milčice 15 tis. Kč, Myslivecké sdružení
Pečky 10 tis., AFK Milčice 25 tis. Kč. Zastupitelstvo obce s výší příspěvku souhlasí.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus
Usnesením byly žádosti o příspěvky schváleny.
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DUBEN NA HŘIŠTI

Pozor
změna
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