ČERVENEC 2022

LETNÍ PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ
Vážení občané, dětem začaly letní prázdniny a v naší obci máme připravená
dvě stanování s rybařením u rybníka, pokud vyjde pěkné počasí. Další tradiční
prázdninovou akcí je Memoriál Karla Čápa 13. srpna. Při této příležitosti letos
oslavíme 90 let od vzniku AFK Milčice. Kromě utkání žáků, gardy a 4 mužstev se
můžete těšit na speciální upomínkové předměty a večerní posezení s hudbou.
Letní akce pořádá také Milčický Hostinec, který stále najdete na fotbalovém hřišti
z důvodu pokračující rekonstrukce kulturního sálu.
S pozdravem a přáním krásného léta

KRÁSNÉ ČERVNOVÉ AKCE
Ve slunečný den s datem 19. června
2022 patřilo hřiště AFK Milčice záchranářům při
zábavné vzdělávací akci Zachraň život
s kocourem. Spolek Kocour Preventista, který
učí děti i dospělé, jak zachraňovat životy, si
připravil bohatý program včetně slaňovaní
hasičů z plošiny. Celou akci moderoval Michal
Šeda a navštívila nás Miss ČR Helena
Čermáková. Po celý den byl pro děti
připravený skákací hrad, přítomní si vyzkoušeli
defibrilaci a prohlédli si záchranná vozidla. O
občerstvení se postaral Milčický Hostinec.
Také letos se v milčické mateřské škole
rozloučili se školním rokem a předškoláky. V parný
den 23. června 2022 byl pro děti i jejich blízké
připravený od 16. hodin na zahrádce MŠ
pohodový program – tentokrát však kvůli suchu a
s ním spojené výstraze bez táboráku a opékání
špekáčků.
Kromě
slavnostního
pasování
předškoláků odcházejících do školy (za fotografii
předškoláků děkujeme MŠ Milčice) se bubnovalo
na africké bubny v sále přístupném ze zahrádky.
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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.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 13.6.2022
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Čechrák, p. Černý, p. Bašus, Omluven: p. Král

1) Volby do Obecního zastupitelstva
Volby do Obecního zastupitelstva proběhnou ve dnech 23. a 24. 9. 2022. Bylo projednáno, že
obecní zastupitelstvo bude sedmičlenné.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Čechrák, p. Černý, p. Bašus
Usnesením bylo schváleno sedmičlenné zastupitelstvo.
2) Rozpočtové opatření č. 2/2022
Předloženo bylo rozpočtové opatření č. 2/2022 řešící změny jednotlivých položek
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus
Usnesení zastupitelstvo obce Milčice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.
3) Smlouva o poskytování účetního produktu firmy TRIADA
Byla předložena ke schválení smlouva o poskytování účetního produktu MUNIS od firmy
TRIADA, který nahradí původní program Gordic. Zároveň s licenční smlouvou bude
uzavřena smlouva o technické podpoře tohoto programu.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus
Usnesením bylo uzavření smlouvy schváleno.
4) Schválení daru pro AFK Milčice
Byl předložen návrh na poskytnutí daru ve výši 32.434, - Kč, (43 ks kalendářů a 43 ks knih k 90. výročí
založení AFK Milčice).
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus
Usnesením bylo poskytnutí daru schváleno.
5) Školné MŠ Milčice pro školní rok 2022-2023
Dle výpočtu podle nákladů na provoz v roce 2021 byla výše školného pro školní rok 2022–2023
stanovena 550,- Kč na měsíc za jedno dítě v MŠ.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Čechrák, p. Bašus
Usnesením bylo školné ve výši 550,- Kč na měsíc za jedno dítě v MŠ schváleno.
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ČERVEN NA HŘIŠTI
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NEJMLADŠÍ FOTBALISTÉ AFK MILČICE VÁLÍ!
Nejmladší členové AFK Milčice se vypravili 18. 6. 2022 na dětský fotbalový turnaj
v Hořátvi. Za velmi parného počasí děti předvedly pěkný výkon a obsadily 2. místo.
1. Sadská
2. Milčice
3. Kounice
4. Kostelní Lhota
5. Hořátev

42 gólů
30 gólů
28 gólů
21 gólů
17 gólů
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