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TVOŘÍME NOVÉ STRÁNKY OBCE
Vážení občané, přes trvající vládní omezení a nutnost bohužel opět nepořádat
hromadné pálení čarodějnic u milčického rybníka, otevření Expozice Milčic i vítání
občánků, mám pár dobrých zpráv. V současnosti není v Milčicích žádný občan
pozitivní na COVID-19. Blížíme se také do finiše s tvorbou nových obecních
internetových stránek ve spolupráci s firmou Galileo, která vyhotovila web například
sousedním Tatcím. Na nás je nyní zaplnit připravený prostor aktuálními informacemi
o naší obci. S tím pomůže také redakce Milčického Zpravodaje. Rád bych požádal
zejména podnikatele či majitele firem, aby nám poskytli o jejich byznysu základní
informace, které následně uveřejníme v sekci Služby a podnikání v Milčicích
(informace na straně 5 tohoto Zpravodaje). Dále bych rád upozornil na plánovaný
zápis do MŠ Milčice a svoz objemného a nebezpečného odpadu.
S přáním pevného zdraví!

DUBEN V MILČICÍCH
Na pondělí 5. dubna letos připadla velikonoční pomlázka. Oproti zdejší zvyklosti
početných skupin koledníků teď v obci nechodil nikdo. Jen pár dětí vyrazilo
vykoledovat příbuzné. Smutné a chladné bylo také počasí. Podle meteorologů je
letošní duben nejchladnější od roku 1941.
10. dubna 2021 se sešli zdejší dobrovolníci, aby vyčistili od odpadků milčický
katastr při akci Ukliďme svět, ukliďme Milčice. Protože se událost letos musela obejít
bez hromadného shromažďování vzhledem k pandemii koronaviru a s tím spojenými
opatřeními, přesný počet účastníků nejde přesně stanovit – odhadované číslo je
kolem 20 lidí včetně dětí. Ty rodiče chtěli také zapojit, aby si i ti nejmenší občánci
uvědomili důležitost pomoci přírodě a ohleduplného chování. Posbíralo se asi okolo
1 tuny odpadků – vesměs plastových lahví a plechovek vyházených z okének
jedoucích aut do škarpy, ale i jiného většího odpadu. Za pomoc všem
dobrovolníkům děkujeme.
Je škoda, že úsilí dobrovolníků bylo následně z části zmařeno, protože na
cyklostezce do Chvalovic bylo koncem dubna nalezeno několik hromad nové
černé skládky odpadků. Její likvidací se zabýváme.
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SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vážení občané, svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v
sobotu 15.05.2021 od 14:30 do 14:50 hodin na návsi u bývalé školy. Odpad musí být
předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném
místě. Dovolujeme si upozornit, že do nebezpečného odpadu nepatří
nespotřebovaná léčiva. Ta vždy vracejte do lékárny. Děkujeme, že třídíte!

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ MILČICE
Srdečně zveme k zápisu do Mateřské školy Milčice pro školní rok 2021-2022.
Osobní zápis bude probíhat 5. 5. 2021 formou individuálních schůzek. Čas schůzky
si domluvte předem na telefonu 602 218 153 (prosím, volejte v odpoledních
hodinách). Potřebné dokumenty, podrobnější informace o průběhu zápisu, Kritéria
přijímání dětí a další možnosti podání Žádosti o přijetí dítěte do MŠ, naleznete na
webových stránkách www.msmilcice.cz.
Těší se na Vás Zdeňka Plíšková, ředitelka MŠ Milčice

PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ANI
EXPOZICI MILČIC
NYNÍ NEPOŘÁDÁME
Vážení občané, vzhledem
k neutěšené situaci v souvislosti
s výskytem onemocnění COVID – 19
a návazných vládních opatření
bohužel ani letos nebude obcí
pořádáno pálení čarodějnic u
rybníka.
Z obdobných
důvodů
neproběhne v květnu tradiční
otevření Expozice Milčic ani vítání
občánků.
Děkujeme za pochopení!

GYNEKOLOGIE V PEČKÁCH
JE OPĚT OTEVŘENA
Oznamujeme tímto pacientkám,
že gynekologická ordinace ve
zdravotním středisku Pečky je opět
otevřena. Novým ordinujícím lékařem
je MUDr. Jiří Klumpar, sestrou zůstává
paní Zlata Chládková.
Kontakty:
Telefon: +420 321 785 348
Mobil: +420 778 955 155
gynekologie.klumpar@seznam.cz
Provozní doba:
Pondělí 08:00 - 15:00
Středa
08:00 - 12:00
(jen při obsazení všech termínů
v pondělí a čtvrtek)
Čtvrtek 08:00 - 16:00
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 19.4.2021
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák

Projednání zásahu v lokalitě NATURA 2000
Středočeský kraj vyhotovil plán péče o lokalitu Natura 2000, trvání péče je do roku 2025.
Peníze kraje budou disponovány na obec, která si může zajistit vhodného dodavatele.
Nabídka je momentálně od p. Brodeckého fi JARO Jaroměř, který by řídil práce
zajišťované obcí. Rozsah prací bude předem odsouhlasen obcí.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byla informace vzata na vědomí
Servisní smlouva JD Rozhlasy
Předložen byl návrh smlouvy na servisní činnost po ukončení záruční doby po instalaci MR.
Periodická kontrola 1x ročně za 3.000, -Kč, odstranění závad po nahlášení za ceníkové
položky
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byla smlouva schválena
Schválení inventarizační zprávy za rok 2020
Byl předložen inventarizační zápis o provedení inventur za rok 2020 se stavem
k 31.12.2020
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byl inventarizační zápis schválen
Zápis do kroniky obce za rok 2020
Byl předložen text zápisu do kroniky obce za rok 2020.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byl text zápisu schválen
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VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ
POVEDE PRAVDĚPODOBNĚ PODÉL DÁLNICE D11
Mnozí s vás jistě již zaznamenali záměr Správy železnic vybudovat nové
trasy vysokorychlostní trati (VRT). Jedna z nich by měla v budoucnu vést severně
od Milčic a přibližně kopírovat trasu přilehlé dálnice D11. Správa železnic
připravuje záměr především se zástupci regionů a místních samospráv. Probíhají
průzkumy a sondy v terénu. Plánované VRT totiž nejsou měřitelné s parametry
jiných dopravních a energetických sítí. Bohužel není možné přizpůsobit trasu
případným individuálním požadavkům majitelů pozemků nebo nemovitostí. VRT
se nevyhne ani přírodním pokladům. Vzhledem k plánované poloze VRT v naší
lokalitě (pravděpodobně) podél dálnice D11 by ale k majetkoprávním sporům
s občany Milčic nemělo dojít. Obec Milčice požaduje také vybudování
protihlukových opatření, která by měla zmírnit hluk také z dálnice. Takové štěstí
bohužel nemá například sousední Kostelní Lhota, Hořátev a město Sadská – těch
se stavba VRT dotkne přímo.
Středočeský region obklopuje Prahu a tomu odpovídá i jeho hustá dopravní síť.
Také VRT jsou navrženy tak, aby umožnily přepravit maximum cestujících ze vzdálenějších
regionů republiky a po své trati obsloužily přilehlou část regionu. Pro lepší představu o
stávajících i plánovaných trasách VRT navštivte webové stránky Správy železnic.
https://www.spravazeleznic.cz/vrt. Pokud Vás zajímá také negativní dopad celé akce,
navštivte stránky https://www.vrtaci.cz a přečíst si můžete i zajímavý článek na straně 4 v
jarním Zpravodaji Podlipansko, který jste dostali do schránek.
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DEJTE O VÁS VĚDĚT!
V současné době vytváříme obecní webové stránky a přáli bychom si,
aby jejich obsah byl co nejpřínosnější. Jednou ze sekcí je také Obchod a služby
v Milčicích. Dejte nám o Vás vědět! Rádi údaje zveřejníme.

POKUD ZDE PODNIKÁTE NEBO MÁTE FIRMU, PROSÍME O SOUČINNOST
A POSKYTNUTÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O VAŠEM BYZNYSU
(Název, sídlo, co nabízíte, webové stránky, případně kontakty)
Údaje můžete zaslat na adresu milcicky.zpravodaj@seznam.cz.
Děkujeme za spolupráci!

OBCHOD OLINKA NABÍZÍ
ŠIROKÝ SORTIMENT PRO VAŠI ZAHRADU
Čas zahradničení je tu a možná i Vy sháníte některé nezbytnosti. Nemusíte
pro ně jezdit daleko. V obchodě Olinka Milčice nyní seženete:
•
•
•

Semínka zeleninová i travní
Hnojiva tekutá i granulovaná
(NPK, Cererit, kravský hnůj, trávníkové i Kristalon)
Zeminy v balení 10 l, 20 l, 40 l a 75 l
(Základní substrát, muškáty, pokojové květiny, rašelina, orchideje)

NAKOUPÍTE ZDE TAKÉ POTŘEBY NA GRILOVÁNÍ I OPÉKÁNÍ!
(Dřevěné uhlí, dřevěné brikety, grilovací i papírové tácky, brčka…)
Vše prodáváme za příznivé ceny.
Těší se na Vás obchod Olinka Milčice
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