ŘÍJEN 2021
ČERVENEC 2015

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU?
Vážení občané, podzim je tady a s ním i Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021. Dále se
můžeme těšit 29. října na strašidelný lampionový průvod – letos poprvé na hřišti AFK
Milčice vzhledem k lepšímu zázemí. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na
přípravě zářijových Dětských rybářských závodů, za krásné Rozloučení s létem
firmám In The Glass, s.r.o., Barevná skla, s.r.o. a v neposlední řadě paní Petře
Sedláčkové, která milčické události ve svém volném čase organizuje.
S pozdravem a na viděnou

ZÁŘÍ V MILČICÍCH
4. září 2021 se sešlo u milčického
rybníka 27 mladých rybářů z Milčic a okolí
se svými rodiči, aby změřili síly a úlovky při
Dětských rybářských závodech. Počasí
akci přálo a skvělé bylo také občerstvení.
10. září 2021 od 16:00 proběhlo na
hřišti AFK Milčice Rozloučení s létem
sponzorované firmami In The Glass a
Barevná skla s.r.o. Sluníčko svítilo na
jedničku a o skvělý program se postaral
kouzelný Pet, kterého v pozdějších
hodinách vystřídala kapela Bumerang. Nechyběli ani tatečtí hasiči s pěnou a
občerstvení milčického hostince.
Ve čtvrtek 23. září 2021 se konala na zahrádce MŠ Milčice Bramboriáda
s opékáním špekáčků a dalšími zábavnými aktivitami pro děti z mateřinky i jejich
rodiče. Prosluněné odpoledne si díky kolektivu naší školky přítomní hezky užili.
Závěrečnou událostí měsíce září byl Střelecký turnaj o pohár starosty obce
Milčice 25.9.2021 na střelnici Na Františku s enormním počtem 31 střelců vzhledem
k jarní „koronavirové“ pauze. Zlatý pohár si nakonec odvezl T. Vrba s 28 holuby. V
soutěži do druhé chyby zvítězil p. Rokos, ve družstvech si zlaté medaile odnesli T.
Vrba, Vl. Čechrák ml. a D. Vrba. Výsledky najdete na web. stránkách SSK Milčice.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení občané, svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v
sobotu 2.10. 2021 od 14:30 do 14:50 v Milčicích na návsi. Odpad musí být předán od
občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě.
Děkujeme, že třídíte!

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Vážení občané, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
proběhnou ve volební místnosti na OÚ Milčice č.p. 32:



8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin
9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin
Nezapomeňte si vzít platný doklad totožnosti!

CHCETE SI PROHLÉDNOUT MILČICE Z NEBE?
V létě letošního roku proběhlo focení a natáčení naší obce z letadla společností
CBS. Pokud si chcete pořízené snímky a video prohlédnout, navštivte fotogalerii na
webových stránkách obce Milčice, případně jsou vybrané fotografie k vidění na OÚ
Milčice.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 22.9.2021
Přítomni: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák

1) Žádost o finanční dar na přestavbu služebního vozu pro převoz osob na vozíku
Pečovatelská služba Pečky
Pečovatelská služba Pečky požádala o jednorázový finanční příspěvek na spolufinancování
vestavby sklápěcí rampy do vozidla pro přepravu osob na vozíku. Výše příspěvku činí 2.000,- Kč
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byl finanční dar ve výši 2.000,- Kč schválený.
2) Projednání dodatku č. 14 na autobusovou linku č. 426 – pro společnost ČSAD POLKOST
Dodatkem č. 14 smlouvy o dopravní obslužnosti se společností ČSAD POLKOST dochází k její ukončení
ke dni 31.7.2021 ze strany dopravce.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byl dodatek č.14 smlouvy se společností ČSAD POLKOST schválen.
3) Projednání dodatku č. 14 na autobusovou linku č. 426 – pro společnost OAD KOLÍN
Dodatkem č. 14 smlouvy o dopravní obslužnosti se společností OAD KOLÍN dochází k navýšení
výkonu od dne 01.08.2021 o obec Klučov.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením č. 4 byl dodatek č.14 smlouvy se společností OAD KOLÍN schválen.
4) Informace o proběhlé kontrole v MŠ od organizace Českomoravský odborový svaz pracovníků
školství nad stavem BOZP
Dne 10.09.2021 proběhla v MŠ Milčice kontrola organizací ČMOSPŠ na dodržování BOZP. Kontrola
proběhla v pořádku v řádném termínu bez námitek a nápravných opatření.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byla kontrola vzata na vědomí.
5) Milan Štegl – dotaz na nájemné hostince č.p. 32 při provozu hostince
Vzhledem k provozu hostince v prostorách fotbalových kabin požádal nájemce o úpravu
nájemného v období od 07/2021 do 08/2021, včetně v prostorách OÚ č.p. 32.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením bylo nájemné v období 07/2021–08/2021 upraveno na 0,-Kč.
6) Výběrové řízení zhotovitele „Rekonstrukce zázemí kulturního sálu č.p. 32 v obci Milčice“
Schvaluje pověření starosty obce úkony k veřejné zakázce, včetně otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek.
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením se schvaluje pověření starosty obce úkony k veřejné zakázce, včetně otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
7) Projednání změny UP č.1
Projednání změny UP proběhne ve středu 6.10.2021
Pro: p. Douděra, p. Dytrych, p. Bašus, p. Černý, p. Král, p. Čechrák
Usnesením byl termín projednání vzat na vědomí.
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MILČICE
Začal nový školní rok. V milčické mateřince jsme přivítali 24 dětí, z toho je 6
nových kluků a holek. Všichni jsou moc šikovní a téměř nepláčou. Mají tu milé paní
učitelky, mnoho nových kamarádů a kamarádek, kteří jim ve všem pomáhají, takže
ranní loučení není zas tak těžké.

Společně s dětmi nás čeká
mnoho
zajímavých
akcí,
např.
Bramboriáda, Drakiáda, divadélka,
projektové
dny,
tvoření
s rodiči,
Rozsvěcení vánočního
stromu
a
obnovené
čtení
Pohádkových
dědečků a babiček. Na poslední
jmenovanou akci zvu všechny seniory.
Přijďte prožít krásné chvilky s našimi
nejmenšími při čtení pohádek a
příběhů.
I
nadále
pokračujeme
v projektu Se Sokolem do života, který
děti rozvíjí v tělovýchovné oblasti.

Ještě bych se ráda vrátila k jedné velmi
povedené akci z konce loňského školního roku, a
to k Rozloučení se školním rokem. Sešlo se nás na
zahradě mateřské školy opravdu hodně. Děti
s pomocí paních učitelek předvedly svým blízkým
krásné vystoupení. Nedílnou součástí této slavnosti
bylo pasování předškoláků na školáky, které se
neobešlo bez úsměvů, ale i slziček.
Doufám, že letošní školní rok bude probíhat
bez velkých omezení a že vás budu moci brzy
informovat o dalším dění v Mateřské škole Milčice.
Přeji Vám krásný podzim!
Zdeňka Plíšková
ředitelka MŠ Milčice
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ZÁŘIJOVÁ UTKÁNÍ AFK MILČICE
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