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HEZKÉ LÉTO VŠEM!
Vážení občané, první polovina roku 2021 je za námi a jsem rád, že se trochu
uklidnila také situace spojená s šířením koronaviru. V červnu jsme si tak mohli užít po
dlouhé odmlce dvě povedené události, za které bych rád poděkoval všem
organizátorům i účastníkům. Fotografie najdete v galeriii na webových stránkách
obce Milčice. Doufejme, se podobně vydaří také tradiční Memoriál Karla Čápa,
který se uskuteční 14. 8. 2021. Bohužel na konci června došlo u milčického rybníka
k poměrně rozsáhlým škodám na stromech, které polámal silný vítr. Na odstranění
polomů průběžně pracujeme. Prosím, dbejte zde však stále zvýšené opatrnosti.
S přáním hezkých letních dnů

ČERVEN V MILČICÍCH
Také naše obec se po dlouhé pauze dočkala kulturních akcí, kterým báječně
přálo počasí. Slunečný čtvrteční podvečer s datem 24.6. 2021 strávily děti a jejich
rodiče s milými zaměstnankyněmi MŠ Milčice na školkové zahrádce při příležitosti
Rozloučení se školním rokem 2020-2021. Nechybělo osvěžující občerstvení, krásné
vystoupení dětí, rozloučení s předškoláky a také opékání špekáčků na závěr.
Další krásnou akcí měsíce června se stal Dětský den v neděli 27.6.2021, který byl
jako v minulých letech rozdělen na dopolední program na střelnici SSK Milčice a
odpolední program na hřišti AFK Milčice. Tradičními hosty byly kromě místních také
děti z dětského domova v Býchorech. Mladí střelci změřili své síly v klání o zajímavé
ceny i medaile, připraveno pro ně bylo zdarma také občerstvení. Na hřišti milčických
fotbalistů děti potěšili tatečtí hasiči s pěnou a letos poprvé také Policisté, kteří
umožnili návštěvníkům prohlídku vozu,
policejní výzbroje, představili práci
policejního psovoda s jeho čtyřnohým
kolegou a předvedli ostrý zásah proti
zločinci v automobilu, kterého si zahrál
náš pan starosta.
Nechyběly ani
soutěže, skvělé občerstvení a ochlazení
pod závlahovými tryskami na hřišti.
Všem, kteří se na událostech jakkoli
podíleli, moc děkujeme!
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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.

UZAVÍRKA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU TATCE
OD 30.6. DO 28.7.2021
Informujeme občany, že železniční přejezd Tatce bude uzavřen od 30.6. do
28.7.2021 z důvodu stavebních prací na trati. Otevřený zůstane přejezd u Hořan.
Za pochopení děkuje Správa železnic

POLOM U MILČICKÉHO RYBNÍKA
Možná jste již zaznamenali, že u milčického rybníka vítr napáchal velké škody.
Vyskytuje se zde několik polámaných stromů. Dbejte prosíme své osobní
bezpečnosti a raději se nyní této lokalitě vyhýbejte kvůli nebezpečí úrazu. Na
odstranění škod průběžně pracujeme.

POMOC OBCÍM NA BŘECLAVSKU
Jihomoravský kraj zasáhla v noci ze čtvrtka 24.6. na pátek živelní katastrofa.
Na místě byly desítky zraněných a vyžádala si i několik obětí. Pokud byste rádi nabídli
pomoc, prosíme nejezděte na vlastní pěst do této oblasti, ale zapojte se třeba
příspěvkem do veřejných sbírek zřízených k tomuto účelu nebo se můžete obrátit
na informační linku 800 129 921, případně email dobrovolnici@jmk.cz, kde Vám
poradí, jak efektivně pomoci.


Český červený kříž, č. ú.: 333999/2700, variabilní symbol 2101
https://www.cervenykriz.eu/files/files/cz/tz/480.pdf



Člověk v tísni, SOS Morava č. ú.: 713271329/0300
https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-vyhlasil-sbirku-sos-morava-7802gp
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 21.6.2021
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Omluven p. Čechrák
Projednání účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Milčice za rok 2020
Předloženy byly podklady pro projednání závěrečného účtu
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král,
Usnesením byla účetní závěrka MŠ schválena
Projednání účetní závěrky obce Milčice za rok 2020
Předložen ke schválení byl protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král,
Usnesením byla účetní závěrka obce schválena
Projednání závěrečného účtu obce za rok 2020
Předloženy byly podklady pro projednání závěrečného účtu
Nedílnou součástí je dále Zpráva o závěrečném přezkoumání hospodaření obce KU
Středočeského kraje
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Usnesením byl závěrečný účet obce schválen a přijat bez výhrad.
Schválení výše školného MŠ na rok 2021/22
Předložena byla kalkulace, ze které vyplývá výše školného bude ve výši 555,-Kč/dítě/měsíc
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Usnesením byla výše školného pro školní rok 2021/22 schválena ve výši 555,- Kč
Směna pozemků
Byl předložen ke schválení návrh na směnu pozemků, kdy obec by získala do majetku
pozemky pod hřištěm: 285/1, 282/43, 282/44, výměnou za pozemky 232/16 a 232/17.
Směna proběhne s pí Marcelou Říhovou, zast. Mgr. Vítězslavem Oravou
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král
Usnesením byla směna pozemků schválena
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LEVNO E-SHOP V MILČICÍCH
Vážení občané, možná jste již zaznamenali, že v Milčicích 104 se usídlil sklad,
provozovna a centrála nového internetového obchodu s názvem LEVNO E-Shop.
Najdete tam opravdu široký sortiment zboží za skvělé ceny, ale také zajímavé pracovní
příležitosti v místě bydliště. „V Milčicích hledáme pracovníky do administrativy, skladu,
na IT podporu a třeba i schopné řidiče. Možná je i práce na částečné úvazky. Uvítáme
všechny, kdo mají chuť pracovat.“ říká pan Michal Štádler – statutární zástupce a
spoluvlastník této firmy, která si pronajala areál bývalého Laglasu. Rád by prostor
v budoucnu proměnil v pěkné moderní zázemí, pokud to majetkoprávní vztahy dovolí.

„Vítejte ve světě, kde se neplýtvá“, zní moto sympatického internetového obchodu
LEVNO, který můžete navštívit na adrese https://www.levnoshop.cz/. Najdete zde téměř
cokoli od oblečení po zboží do domácnosti za zlomek běžných cen a to díky zajímavé
obchodní strategii.
A proč je zboží z tohoto e-shopu tak levné? Díky našim kontaktům po celé Evropě
jsme schopni vykupovat skladové přebytky obchodních řetězců nebo vrácené zboží z eshopů a tím se s cenou nabízeného zboží dostat na úroveň, na kterou jinde nenarazíte. Jsme
proti plýtvání, proto zboží, které není ani poškozené, ani prošlé a nesmyslně by skončilo na
skládce, vykoupíme a vám prodáme za nejlepší možnou cenu. A každý týden přivezeme
nové. Jste zvědaví jaké? I my. Přijďte a nechte se překvapit! Objednané zboží si zákazníci
mohou vyzvednout přímo zde v Milčicích.
Těšíme se na Vás!
Tým internetového obchodu LEVNO
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