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ČERVENEC 2015

ROK S KORONAVIREM
Vážení občané, od 1. do 21. března 2021 jsme překonali tři týdny tvrdých
vládních opatření, která měla za cíl odlehčit přeplněným nemocnicím. Spolu s jinými
vzdělávacími zařízeními se uzavřela i MŠ Milčice, až na výjimky byl zapovězen pohyb
mezi okresy a občané měli zůstávat především na katastrech svých obcí. Vláda
dále nařídila nosit respirátory uvnitř budov i venku v zastavěném území a nejen to.
Tento měsíc jsme se rozhodli odložit i pravidelné zastupitelstvo. To vše prožíváme rok
od vypuknutí epidemie COVID-19 a nadcházející Velikonoce budou zřejmě
podobné těm loňským – pouze v kruhu nejbližších. Pevně věřím, že vás potěší
alespoň začínající rybářská sezona na milčickém rybníku. Zájemci se mohou také
vypravit na úklidovou akci Ukliďme svět, tentokrát však z pochopitelných důvodů
samostatně a bez hromadného srazu. Pytle a rukavice budou připraveny na OÚ.
S přáním pevného zdraví a příjemného prožití Velikonoc!

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE MILČICE
„Poslední týden před nuceným uzavřením škol se v milčické mateřince nesl
v duchu masopustu. Velkým překvapením byl pro děti Kouzelník Reno se zajímavým
vystoupením, do kterého zapojil děti i paní učitelky. U dětí měl velký úspěch. Určitě
u nás nebyl naposledy.
Tento veselý týden jsme
s dětmi zakončili karnevalem. Byl
to den plný hudby, tance, soutěží
a bláznivého veselí. Zkrátka tak, jak
to má o karnevale a masopustu
být. Už se moc těšíme na další
projekty a akce, které budeme
moci společně s dětmi, rodiči a
přáteli Mateřské školy Milčice
podniknou. Doufejme, že to bude
brzy.“
Zdraví Vás děti a kolektiv
Za foto děkujeme MŠ Milčice
zaměstnankyň MŠ Milčice
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Vážení občané, právě probíhá celostátní Sčítání lidu, domů a bytů
2021, které začalo 27. března 2021. Bezpečně a jednoduše můžete sečíst
sebe a celou rodinu online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn
na stránce www.scitani.cz nebo v příslušné mobilní aplikaci.
Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu, budete
muset od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s
odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech
sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou
adresu a její odeslání je zdarma. Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020
Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
"Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém
sčítání v roce 2011. Zjišťujeme výhradně informace, které nejsou
dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem.
Budete vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách,
jež tam společně žijí. Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním nebo
pronajatém, na plochu bytu v metrech čtverečních, počet místností,
vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři dále
zjišťujeme i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před
sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a
místě pracoviště nebo školy. Otázky týkající se národnosti a náboženské
víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro
vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí, potřebujete jejich
jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou
republikou a data narození. Neptáme se na žádné majetkové poměry
ani na zdravotní stav." dočteme se mimo jiné na www.scitani.cz, kde
najdete také další důležité informace.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA BYLO ODLOŽENO
Březnové zasedání zastupitelstva bylo odloženo na měsíc duben vzhledem
k aktuální situaci a protiepidemickým opatřením. Děkujeme za pochopení.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ MILČICE
Srdečně zveme k zápisu do Mateřské školy Milčice pro školní rok 2021-2022.
Osobní zápis bude probíhat 5. 5. 2021 formou individuálních schůzek. Čas schůzky si
domluvte předem na telefonu 602 218 153 (prosím, volejte v odpoledních
hodinách). Potřebné dokumenty, podrobnější informace o průběhu zápisu, Kritéria
přijímání dětí a další možnosti podání Žádosti o přijetí dítěte do MŠ, naleznete na
webových stránkách www.msmilcice.cz.
Těší se na Vás Zdeňka Plíšková, ředitelka MŠ Milčice
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ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje zákazníkům, že již nebude vylepovat v obcích letáky
týkající se odstávek z důvodu jejich časté nečitelnosti a četných stížností občanů.
"Zaregistrujte se prosíme na www.cezdistribuce.cz/sluzba a dostávejte informace o
odstávce elektřiny pohodlně e-mailem či SMS. Papírová oznámení už ve svém okolí od
1. 1. 2021 nehledejte. Plníme tak přání našich zákazníků a chráníme naši přírodu.
Informace o plánovaných odstávkách budou nadále zveřejňovány také na
www.cezdistribuce.cz/odstavky a zasílány na dotčené obce k vyvěšení na úředních
deskách a případně k další komunikaci dle místních zvyklostí." píše ČEZ Distribuce, a.s.
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