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CO PŘINESL ÚNOR?
Vážení občané, v posledních dnech s respektem pozorujeme probíhající válku
na Ukrajině. V případě, že chcete pomoci obráncům, uprchlíkům nebo zvířatům, na
dalších stránkách najdete možné způsoby, jak to udělat. Během uplynulých měsíců
nás potrápil také silný vítr, který napáchal hlavně v oblasti u rybníka četné polomy.
Dbejte zde prosím zvýšené opatrnosti. Na odstranění škod pracujeme. 22.2. byl
proveden také prořez korun v javorové aleji odbornou firmou za účelem
pohodlnějšího pohybu chodců. Jak už jsme informovali minule, stále pokračujeme
s rekonstrukcí toalet v kulturním sále. A co plánujeme v dalších měsících? Pokud to
situace dovolí, rádi bychom se zapojili do akce Ukliďme Česko, uspořádali pálení
čarodějnic a později také vítání občánků i rybářské závody.
S pozdravem

JAK JDE ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE MILČICE
Čas běží a máme tu druhé pololetí školního roku 2021/22. To první bylo plné
zajímavých zážitků a akcí, které si děti moc užily. Namátkou například návštěvu
kamarádů v MŠ Tatce, kde jsme si společně užili představení Varieté Ágnes. Svoji
návštěvu nám pak děti z MŠ Tatce oplatily, když přijely na Kašpárkovo loutkové
divadlo s pohádkou Budulínek. Další velmi zajímavou akcí, ze které můžete vidět i
fotografie, byla návštěva sokolníka Ondry. Nezapomněl na nás ani Mikuláš a Ježíšek.
Zvládli jsme i oblíbenou návštěvu v divadle v Horních Počernicích.
Bohužel dnešní doba nám také některé plány překazila. Především se nemohlo
uskutečnit naše společné setkání u rozsvěcení vánočního stromu, na které jsme se
s dětmi pečlivě připravovali.
V druhém pololetí se děti budou seznamovat s vodou a základy plavání
v kolínském bazéně. Nepřijdou ani o projektové dny v rámci projektu Šablony III. –
Dřevíčkovou dílnu a Bubnování. A již tradičně nás navštíví Karolína Sedláková se svými
psími kamarády Bucifalem a Accordem.
A teď prosba na Vás, milí spoluobčané. Pokud by někdo mohl dětem v mateřské
škole nabídnout něco zajímavého, např. exkurzi, seznámení se svým povoláním,
tematický projektový den či sponzorský dar, neváhejte nás kontaktovat. Za jakoukoliv
spolupráci předem děkujeme.
Zdeňka Plíšková, ředitelka MŠ Milčice
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VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2022
Na zasedání zastupitelstva byla schválena cena vodného a stočného pro
rok 2022. Navyšuje se pouze o inflaci a zdražení energií jako vstupních komodit na
částky:



Vodné
Stočné

53,01 Kč/m3 vč. 10 % DPH
55,65 Kč/m3 vč. 10 % DPH

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Na zastupitelstvu byla schválena změna č.1 územního plánu obce Milčice,
která zahrnuje tyto úpravy:




V zastavěné části intravilánu obce Milčice se mění minimální výměra
stavebních pozemků z 800 m2 na 550 m2. Pro občany se tímto zvyšuje
možnost využití větších zahrad k výstavbě nových RD.
V zastavitelné části obce zůstávají výměry nově vznikajících stavebních
pozemků minimálně 800 m2.
Změna využití pozemku č.par. 195/76 v průmyslové části obce na
zastavitelnou plochu pro komerční využití.

POLOMY ZPŮSOBENÉ SILNÝM VĚTREM
Prosíme občany, aby se vyhýbali zejména lokalitě u zadních rybníků. Jsou
zde četné polomy způsobené silným větrem a hrozí další pády stromů. Vstup na je
vlastní nebezpečí! Na odstranění polomů postupně pracují zaměstnanci obce.
Vzhledem k jejich množství mějte prosíme trpělivost. Děkujeme za pochopení.
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OMEZENÍ NA ŽELEZNICI OD 1.3. DO 31.8.2022
Vážení občané, blíží se dlouhodobé omezení na železniční trati v úsecích
Poříčany – Kolín a Poříčany – Nymburk. Kvůli stavebním pracím budou od března do
srpna 2022 platit následující opatření. Doporučujeme vždy sledovat výlukové jízdní
řády a informace dopravce! Tento přehled je pouze informativní.










Mezi Prahou a Kolínem budou ve špičkách pracovního dne zachovány spěšné
vlaky linky R41. Pro zajištění komfortního spojení s Prahou budou v Pečkách
zastavovat všechny rychlíky linky R9, která vede z Prahy-Vršovic přes Prahu hl. n.,
Prahu-Libeň, Kolín a Havlíčkův Brod do Brna. Ve špičkách pracovního dne má
tato linka interval 60 minut, v sedlech a o víkendech pak 120 minut. Jízdní doba
z Peček do Prahy činí zhruba 30 minut.
Od 1. března do 31. srpna budou vlaky linky S1 vedeny pouze mezi Prahou
a Poříčany. V sedlech pracovního dne (tj. od 9:00 do 14:00 hod.) a o víkendech
všechny vlaky linky S1 obvykle končící v Českém Brodě budou prodlouženy až do
Poříčan, čímž bude celodenní a celotýdenní interval vlaků linky S1 mezi Prahou
a Poříčany 30 minut.
Z Poříčan do Kolína bude Českými drahami zřízena náhradní autobusová linka
XS1 s celodenním a celotýdenním intervalem 30 minut. Každý spoj bude zajištěn
alespoň jedním nízkopodlažním vozidlem a dodávkou pro přepravu kol. Jízdní
doba z Poříčan do Kolína bude přibližně 50 minut. Tato linka bude zastavovat
v následujících zastávkách: Poříčany – před nádražím, Tatce (v obci Tatce) –
na silnici u zastávky BUS "Tatce", Tatce (v obci Tatce) - na zastávce BUS "Tatce, žel.
zast.", v obci Milčice na zastávce BUS "Milčice křižovatka", Pečky –
před nádražím, Cerhenice – na zastávce BUS "Cerhenice", Velim – na zastávce
BUS "Velim, Novoveská", Nová Ves u Kolína – v obci na zastávce BUS "Nová Ves I",
Kolín zastávka – na zastávce BUS "Kolín, Pošta", Kolín – před nádražím.
Dále bude mezi Českým Brodem a Kolínem zřízena rychlá autobusová linka XR41
s intervalem 30 minut v pracovních dnech a 60 minut o víkendech. Spoje této
linky budou vedeny po silnici I/12 a budou mít pouze jednu mezilehlou zastávku
„Kolín, Pošta“. Tyto spoje budou rovněž zajištěny nízkopodlažním autobusem
a jízdní doba z Českého Brodu do Kolína bude přibližně 30 minut.
S ohledem na vysokou intenzitu provozu železniční dopravy na této trati pak
bude v některých fázích během realizovaných stavebních prací nutno dále
omezit provoz. Tato omezení budou mít dopad i na linku S12 Poříčany – Nymburk,
a to v termínech 4. března – 22. dubna, 22. května – 19. července a 8. – 31. srpna.
V těchto obdobích budou některé spoje dálkové dopravy trasovány odklonem
přes Sadskou a Nymburk. Z tohoto důvodu bude v těchto termínech nezbytné
vedení spojů linky S12 formou náhradní autobusové dopravy (linka XS12). Tato
linka bude taktéž zajišťována ČD s nízkopodlažním vozidlem a bude zastavovat
v zastávkách: Nymburk hlavní nádraží – před nádražím, Nymburk město –
zastávka BUS "Nymburk náměstí" na náměstí Přemyslovců, Hořátev –
na zastávkách BUS "Hořátev, technologický park" a "Hořátev, prodejna", Sadská –
zastávka BUS "Sadská", Třebestovice – v obci Na Návsi, Poříčany – před nádražím.
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SADŠTÍ POLICISTÉ SE SPOJÍ S POLICIÍ V NYMBURKU
Vážení občané, k 1.2.2022 došlo k organizačním změnám a ke spojení policistů
sloužících v Sadské s policisty velkého a stabilního Obvodního oddělení Policie
v Nymburce. Toto opatření bylo nutné přijmout vzhledem k dlouhodobě nepříznivému
vývoji personálního stavu. Výkon služby v přilehlých obcích je i nadále plně zachován a
právě spojení s velkým oddělením umožňuje plánovat síly a prostředky tak, aby nedošlo k
omezení poskytovaných služeb a snížení bezpečnostního standardu občanů. Občané
mají nyní několik možností, jak kontaktovat Policii České republiky:



V případě bezprostředního ohrožení či nějaké akutní události samozřejmě
funguje linka 158, na které se jim bude věnovat operační důstojník, který má
nejlepší přehled o rozmístění hlídek v terénu a po vyhodnocení situace dokáže
nejefektivněji zajistit přítomnost hlídky na místo události.



V budově Obvodního oddělení Sadská budou i nadále v pracovní době (Po-Pá
7:30 - 15:30) přítomni policisté, kteří zpracovávají trestné činnosti, a to primárně
kauzy z území blízkých obcí, tedy i nadále budou občané mít možnost
vyřizovat část věcně a místně příslušné agendy tam, kde byli doposud zvyklí.



V neposlední řadě je ke komunikaci přímo v budově Obvodního oddělení v
Sadské zřízen tzv. POL-POINT, který je občanům k dispozici NON-STOP.
Možnosti této technologie jsou obrovské, proto si v této souvislosti dovolím si
Vaší pozornosti doporučit webové stránky POL POINT – kontaktní místo policie –
Policie České republiky, kde jsou jednotlivé způsoby komunikace podrobně
popsány. V zásadě dnes občan ke kontaktu s policistou nepotřebuje ani do
takto vytvořeného bodu dojít, ale postačí mu chytrý telefon a internetové
připojení v jeho obývacím pokoji.
https://www.policie.cz/clanek/stredocesky-kraj-pol-point-kontaktni-mistopolicie.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
S úctou
plk. Mgr. Marek Šmíd, ředitel územního odboru

Jistě jste zaznamenali také časté policejní kontroly rychlosti v naší obci,
tak řidiči – nohu z plynu a dodržujte předpisy!
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JAK MŮŽETE V PŘÍPADĚ ZÁJMU POMOCI
UKRAJINĚ ZASAŽENÉ VÁLKOU?
Vážení občané, jistě jste zaznamenali současnou situaci na Ukrajině, která je ve
válce s Ruskem. I my máme možnost pomoci obráncům, uprchlíkům nebo zvířatům,
která jsou válkou zasažena také. Zde uvádíme několik možností, jak se v případě
zájmu zapojit.

Pokud uvažujete o finanční pomoci, ta je teď třeba nejvíce:
Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze disponuje bankovním
účtem 304452700/0300, na který lze zaslat finanční obnos určený pro následný nákup
obranného materiálu.
Město Pečky zahajuje sbírku humanitární pomoci dle pokynů Ukrajinské
ambasády. Sbírka probíhá v Sociálním šatníku (domeček za radnicí proti zdravotnímu
středisku) a to od 8 do 18 hodin.
Co je potřeba?
 Spacáky a teplé deky, přikrývky, polštáře, termodeky, karimatky
 Hygienické prostředky pro ženy a děti (pleny, vložky, mycí prostředky, zubní
pasty, kartáčky, ručníky atd.)
 Baterky, baterie, nabité powerbanky, telefony s nabíječkami,
 Pláštěnky
 Stany
 Obvazový materiál, elastická fixační bandáže (různé velikosti), fixační dlahy a
ortézy
 Proteinové, čokoládové tyčinky
 Sunar, ovocné kapsičky
Nabízíte-li ubytování, hlaste se zde:
https://bit.ly/3pleKfn nebo zde: ubytovaniukrajina@suz.cz
Sbírky vyhlásila i řada organizací, např. Člověk v tísni https://bit.ly/36zUFeH nebo
Paměť národa https://bit.ly/Pametnaroda_za_Ukrajinu
Obě sbírky najdete na stránkách www.darujme.cz
Pokud chcete pomoci zvířatům, která válkou trpí stejně jako lidé, můžete pomoci
například zde:
https://www.darujme.cz/projekt/1205979
Nabídky další pomoci registrujte prosím zde www.pomahejukrajine.cz
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 21.2.2022
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Čechrák, p. Černý, p. Král

1) Projednání účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Milčice za rok 2021
Předloženy byly podklady pro projednání účetní závěrky MŠ Milčice.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byla účetní závěrka MŠ dle předloženého protokolu schválena.
2) Projednání změny č.1 územního plánu Milčice
Došlo k projednání změny č.1 územního plánu Milčice, který byl projednaný s dotčenými
orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Pořizovatel návrh změny č.1 územního
plánu veřejně projednal.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Černý, p. Král, p. Čechrák, p. Bašus
Usnesením zastupitelstvo obce Milčice v souladu s ustanovením §84 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §6
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení §43 odst. 4 a §54 odst. 2
stavebního zákona, v souladu s ustanovením §171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vydává Změnu č.1
územního plánu Milčice.
3) Schválení inventarizační zprávy za rok 2021
Byl předložen inventarizační zápis o provedení inventur za rok 2021 se stavem k 31.12.2021.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byl inventarizační zápis schválen.
4) Vodné a stočné pro rok 2022
Cena vodného a stočného pro rok se navyšuje pouze o inflaci a zdražení energií jako
vstupních komodit. Cena bude po výpočtu činit:
Vodné 53,01 Kč/m3
Stočné 55,65 Kč/m3
Ceny jsou uvedeny vč. 10 % DPH
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byly ceny vodného a stočného schváleny.
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