SRPEN 2022

CO SE CHYSTÁ V NAŠÍ OBCI?
Vážení občané, polovina letních prázdnin je za námi a díky teplému a
slunečnému počasí už jsou téměř u konce žně v našem okolí. Rybáři si užili 1.
stanování s rybařením u rybníka. Připravený je ještě druhý termín 26. srpna.
V sobotu 13. srpna nás od 900 hodin čeká Memoriál Karla Čápa, kde letos oslavíme
90. narozeniny AFK Milčice sportovními utkáními, dobrou zábavou i upomínkovými
předměty v prodeji. A čím se teď aktuálně zabýváme? Tento měsíc bylo vzhledem
k období dovolených vynecháno zasedání zastupitelstva. Protože se blíží Volby do
zastupitelstev obcí a Senátu 23. a 24. září 2022, připravili jsme potřebné podklady
pro kandidaturu našeho nezávislého uskupení „Milčáci“ ve složení Jakub Douděra,
Petr Dytrych, Vladimír Čechrák ml., Rostislav Král, Jan Černý, Miroslav Bašus a Petra
Sedláčková. Zaměstnanci Obce Milčice se věnují nadále rekonstrukci zázemí
v kulturním sále střídavě s péčí o obecní zeleň. Od září dojde také k personálním
změnám ve vedení MŠ Milčice, kde paní Kristýna Doubravová nahradí ve funkci
ředitelky paní Zdeňku Plíškovou. Té děkuji za dosavadní činnost a nástupkyni přeji
mnoho úspěchů.
S pozdravem a přáním krásného léta

ČERVENEC V MILČICÍCH
Pan porybný Antonín Zedník ml. připravil 2. července
2022 pro místní i přespolní stanování s rybařením u rybníka.
Letos se událost konala hlavně na březích, kde si účastníci –
převážně tatínkové s dětmi – postavili stany a věnovali se
rybolovu. Počasí akci přálo a věříme, že si přítomní
dobrodružnou prázdninovou noc pěkně užili.
16. července 2022 se v Milčicích na hřišti uskutečnil 3.
ročník nohejbalového turnaje trojic pod záštitou Milčického
hostince. Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev z Milčic a okolí.
Letos byla kvalita týmu na vysoké úrovni. Na 3. místě se
umístil domácí tým FORZA MILČICE. 2. místo obsadil tým
ABSCES – kluci z Velkých Chvalovic. Zlaté medaile putovali
do Peček, kam si je zaslouženě odvezl tým SCHOLA LUDUS.
Nejlepším hráčem turnaje se stal Michal Pošíval z Velkých
Chvalovic. A my se budeme těšit zase za rok!

Domácí tým FORZA Milčice
(Foto a reportáž poskytl pan
hostinský Milan Štegl)
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INFORMACE PRO ODBĚRATELE PITNÉ VODY
Vážení občané, Pečecké služby, s.r.o. informují odběratele pitné vody o
omezeních platných od 20.6. do 20.9.2022, kdy nebude možné z důvodu zajištění
dostatečného množství kvalitní pitné vody např. napouštět z řadu bazény,
zavlažovat zeleň, mýt auta a podobně. Kompletní informace najdete na
internetových stránkách obce Milčice v sekci aktuality.
Děkujeme za pochopení a že šetříte vodu!

KNIHY A KALENDÁŘE AFK MILČICE
AFK Milčice ve spolupráci s Obcí Milčice
připravil pro fanoušky k 90. „narozeninám“
klubu kalendáře na rok 2023 a také knihy, kde
na 48 stranách najdete spoustu fotografií,
informací od pamětníků i z kroniky. Prodej bude
probíhat na Memoriálu Karla Čápa 13. srpna
2022. Cena činí 500 Kč za knihu a 380 Kč za
nástěnný kalendář. Koupí těchto předmětů
podpoříte náš tým.

MOŽNOST SETKÁNÍ S KAMENÍKY
Firma Žulové hroby.cz si dovoluje pozvat občany ve středu 27.7. a 3.8. 2022 od
14:00 - 14:20 na hřbitov v Milčicích, kde bude přijímat objednávky k opravám hrobů
a poskytovat veškeré kamenické práce.
Marek Komárek
Zelenobranská 75, 530 02 Pardubice
marek.komarek@zulovehroby.cz
zulovehroby.cz
+420 770 626 370
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TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE MILČICE
Na ranním zahájení již 13. ročníku
hlavního závodu SSK Milčice se 18.6.2022
sešlo poměrně slušných 28 střelců. Po
přivítání ze strany předsedy SSK Vládi
Čechráka ml. se začala střílet první položka
3 kolového (po 10 holubech) hlavního
závodu jednotlivců a 3. čl. družstev.
Tradičně první se šlo parkurové „Milčické
kolečko“, tentokrát v obráceném pořadí.
Ve 2. a 3. kole následovaly dvoustřely –
rovný terč, tzv. „odleťák" s kachnou a poté
stejný terč pro změnu s běžícím zajícem. V
těchto dvoustřelech byly střelci vypuštěny
postupně 2 holuby, na každého bylo možné
vystřelit po jedné ráně. Teto závod
rozhoduje většinou poslední kolo – a stejně tomu tak bylo i letos. Nejlépe s nástřelem 26 terčů
se umístil Josef Novák z Pňova. Poměrně dramatický však byl souboj o zbývající medaile na
bedně – se shodným nástřelem 25 terčů se postavilo k rozhodujícímu souboji o 2. - 6. místo
hned 5 závodníků, včetně 2 želízek v ohni za domácí SSK Milčice se jmenovkou Vl. Čechrák
ml. a Václav Bulgr. Po prvním kole 10-ti terčového rozstřelu s výsledkem 9 trefených postoupili
do finále právě oba jmenovaní, s 8 terči skončil s bramborovou medailí Vojtěch Bláha, a 5. a
6. místo si rozdělil p. Rokos s p. Horkým se 7 terči. Finálový duel se tak odehrál doma, střílelo
se pro urychlení formou „náhlé smrti“ - kdy první dvouterč V. Bulgr chyboval a Vl. Čechrák
ml. neváhal využít šance a oběma zásahy si došel pro stříbrnou příčku.
Ze závodu jednotlivců se spočítali výsledky i pro tříčlenná družstva, kde zlato
obsadilo družstvo ve složení Vojtěch Bláha, Tomáš Vrba a Luboš Metelák se 72 terči, stříbro si
odneslo s 69ti terči trio p. Rys, p. Šedivý a p. Horký. O bronz se stejným počtem 68 holubů
musel proběhnout opět souboj a to mezi domácím družstvem (Vl. Čechrák ml., V. Bulgr a L.
Řezáč) proti A. Pivoňkovi, J. Novákovi a p. Macálovi. Z 30ti terčů v tomto rozstřelu potvrdili
formu domácí - nastříleli o 2 terče více, kdy celkem s 26-ti terči si tak došli pro 3. medailovou
příčku.
Další z disciplín se střílel závod do tzv. „do druhé chyby“ ve které získal zlato p.
Rokos, stříbro p. J. Novák a bronz p. Špaček. Poslední doprovodnou soutěž na 20 terčů v
kombinaci dvoustřelů, "Bulgrova kolečka" a trapového stanoviště skončil na prvním místě p.
Rokos, druhé místo obsadil Vl. Čechrák ml. a poslední místo na bedně si vystřílel p. Szalai.
To bylo také poslední střeleckou tečkou tohoto dne – za účasti starosty obce
Milčice Jakuba Douděry následovalo vyhlášení vítězů a předání medailí spolu s věcnými
cenami pro téměř každého účastníka.
Kompletní výsledky najdete na našich stránkách ssk-milcice.cz.
Za SSK Milčice, Vl. Čechrák, ml.
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