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Miskovice u Přítoky u Bylany u Hořany u Mezholezy

Nyní předávám slovo minulé starostce paní Evě Hoyerové:

Slovo
starosty
Vážení spoluobčané,
je pro mne velkou ctí, že jsem byl i Vašimi hlasy
zvolen starostou Obce Miskovice. Svoji práci, chcete-li mandát, a zodpovědnost s ním spojenou, beru
velice vážně. Mám se svými kolegy před sebou čtyři
roky práce a do těchto čtyř let vstupujeme s jasnou
vizí a programem.
V naší obci nás v následujícím období čeká zejména
dobudování kanalizace v Miskovicích, těsně před
námi je spuštění provozu čističky a připojení na tak
dlouho očekávanou kanalizaci v Přítokách a Bylanech. V letošním roce se nám snad povede schválit
územní plán obce. Dlouhodobě je (ne)řešen stav
komunikace na Závisce v Přítokách, což samozřejmě souvisí s odkládanou stavbou kanalizace. Jsem
si vědom nutnosti učinit opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů na průjezdu Miskovicemi, snížit
náklady na energii v mateřské škole, zefektivnit
osvětlení všech obcí, zatraktivnit život v obci nabídkou sportovních, kulturních a společenských
akcí. Našlo by se toho jistě ještě dost, v čem můžeme pokračovat a co zlepšovat.
Závěrem - velký dík patří minulé starostce paní
Hoyerové, panu Brantovi a paní Koryntové za předání obce v dobré finanční kondici a bezproblémové
předání agendy obce, což obojí není vždy samozřejmostí a vážím si toho. Dále bych rád poděkoval
ing. Petru Václovi za nezištnou pomoc při zpracování územního plánu a správě webových stránek
obce.
Mgr. Marek Holinka

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych prostřednictvím Zpravodaje poděkovala
všem členům zastupitelstva obce, se kterými jsem ve volebním období 2010 - 2014 pracovala. Zvláště bych chtěla
vyzvednout práci členů rady p. Branta, Duška, Turka
a ing. Václa.
Všichni výše jmenovaní byli vždy ochotni řešit vzniklé
problémy bez ohledu na svůj volný čas.
Na závěr bych chtěla popřát nově zvolenému zastupitelstvu, aby jejich práce byla úspěšná a přispěla ke spokojenosti občanů v našich obcích.
Eva Hoyerová

Nové zastupitelstvo
a vedení obce
Z loňských voleb a ze dvou kandidujících sdružení vzešlo
nové patnáctičlenné zastupitelstvo, které si na své ustanovující schůzi konané 4.11.2014 ze svých řad zvolilo starostu
a radu obce.

VEDENÍ OBCE
Mgr. Marek Holinka – starosta (Hořany)
Petr Brant – místostarosta (Miskovice)

RADA OBCE
Karel Míšek DiS (Přítoky)
Ing. František Pospíšil (Mezholezy)
Mgr. Josef Šimůnek (Bylany)

ZASTUPITELÉ
Ing. Tomáš Benada (Bylany)
Vojtěch Fikar (Přítoky)
Robert Hoyer (Miskovice)
Ing. Jiří Kejval (Bylany)
Ing. Radim Kotrba Ph.D. (Miskovice)
Martin Kozák (Miskovice)
Mgr. Tomáš Krumphanzl (Bylany)
Mgr. Petr Němeček Ph.D. (Hořany)
Dagmar Strbíková (Miskovice)
Karel Vízner (Miskovice)
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Výběr z přijatých usnesení zastupitelstva v roce 2014 a 2015
Usnesení zastupitelstva č. S73-14
Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje zadání projektu
na dešťovou kanalizace na Přítoce-Závisce včetně stavebního
povolení na základě výběrového řízení na projektanta.
Usnesení zastupitelstva č. S77-14
Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje termíny konání
schůzí zastupitelstva obce na únor, duben, červen, září, listopad a prosinec 2015 a to každou třetí středu daného měsíce
v čase od 18.30 hodin
Usnesení zastupitelstva č. Z001/2015
Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje uzavření smlouvy
se společností Witero s.r.o. na zprostředkování dotace na kanalizaci v Miskovicích

Usnesení rady obce č. R003/2015
rada obce schvaluje výběr dodavatele a pověřuje starostu
uzavřít smlouvu s firmou STAVONEL na dostavbu MŠ
Usnesení rady obce č. R008/2015 a R009/2015
rada obce schvaluje pravidla a přidělení finančního rámce
příspěvků pro OS a zájm. činnost
OS Bylany
OS Přítoky
JS Přítoky
Myslivecké Sdružení
Dítě a kůň
Posvícení Hořany
Sokol Miskovice
Osada Velký rybník

65.000,- Kč
50.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
20.000,- Kč
5.000,- Kč
50.000,- Kč
5.000,- Kč

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - 10. 4. 2015 – přistavení
Miskovice		
Mezholezy		
Bylany		
Přítoky		
Hořany		

u pomníku + bytovky
u zvoničky
otočka autobusu
u pomníku
zastávka autobusu

Do VOK patří:

např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola,
velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod.

Zásadně se nesmí do VOK odkládat:

chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.).

NEBEZPEČNÝ ODPAD - 10. 4. 2015
Miskovice
Mezholezy
Bylany
Přítoky
Hořany

15:20
15:50
16:10
16:40
17:00

u pomníku
zastávka autobusu
otočka autobusu
u pomníku
zastávka autobusu

Mezi nebezpečný odpad patří:
barvy, ředidla, baterie, oleje, lepidla, zdravotnický materiál,
tonery, chladničky a mrazáky, TV a PC monitory, zářivky, elektroodpad.

Kanalizace a kanalizační přípojky
n Dokončení kanalizace se blíží do svého cíle. V současné době probíhají již pouze opravy drobných závad, které však plánovaný termín dokončení duben 2015 neohrozí a půjde-li vše dle předpokladů, pak by k předání kanalizace mělo dojít již nyní
v březnu. Pokud se následně podaří formálně připravit veškeré dokumenty pro kolaudaci, tak by ke kolaudaci celé stavby mělo
dojít do konce dubna 2015. Po kolaudaci již bude možné začít napojovat jednotlivé kanalizační přípojky do kanalizace a lze tedy
předpokládat, že termín spuštění provozu kanalizace bude 1. květen 2015. Postupně, jak se budou jednotlivé nemovitosti napojovat, bude nabíhat i zkušební provoz ČOV (čistírna odpadních vod). Ti vlastníci nemovitostí, kteří realizují kanalizační přípojku
s pomocí obecního úřadu, se tak budou moci již připravit na připojení své nemovitosti na vlastním pozemku a jakmile bude
vydán příslušný územní souhlas, tak budou moci se od 1. 5 2015 připojovat na kanalizaci také. Celý projekt kanalizačních přípojek řešený přes obecní úřad však naráží na nečinnost některých účastníků - vlastníků nemovitostí, kdy od nich není možné
získat potřebné dokumenty (plné moci, přihlášky) pro dokončení projektu a tak v případě, že do konce března nebudou od nich
potřebné dokumenty dodány, nezbude než je z dalšího úředního postupu vyřadit a tito si budou nuceni si následně obstarat potřebná povolení sami.
Jelikož bude celé dílo předáno po kolaudaci současnému provozovateli vodovodu tj. společnosti VODOS, s.r.o., připravujeme
společně s provozovatelem podrobné informace a pokyny ohledně kanalizace, které obdržíte v průběhu měsíce dubna, kdy budou
již zcela jisté i konkrétní termíny. V tomto připravovaném dokumentu odpovíme na všechny Vaše dotazy, které jsme v průběhu
výstavby od Vás dostali a pokud máte i nadále nějaké dotazy či připomínky, které byste chtěli vědět, tak je zašlete na adresu
kanalizace@miskovice-kh.cz, abychom je mohli předat provozovateli či zhotoviteli k zodpovězení.
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Rekonstrukce ve školce

Životní jubileum

V současnosti finišují stavební práce v mateřské školce prováděné firmou STAVONEL s.r.o. Kutná Hora. Rekonstrukcí
stávajícího bytu dojde k rozšíření kapacity školky o patnáct
dětí.

8. 2. 2015 oslavila paní Věra Jedličková, žijíci v domě
s pečovatelskou službou, 94. narozeniny. Připojujeme se
ke gratulaci.

Co nového v knihovně

Březen byl, je a doufejme, že i bude, od nepaměti ve znamení
knih, u nás byli opět vyhodnoceni nej... čtenáři za rok 2014.
V pátek 27. 3. 2015 proběhla opět Noc s Andersenem, u nás
to byl již 10. ročník, děti luštily kvízy zaměřené letos hlavně
na knihy Josefa Čapka, Boženy Němcové či Hanse Christiana
Andersena. Kvůli malé kapacitě knihovny se nespalo v knihovně až do rána, ale před desátou hodinou děti roznesly napsané
pohledy kamarádům a kamarádkám po vesnici a vyrazily
do vlastních pelíšků. Pohádkové stromy zasadí děti až v dubnu.
Všechny akce knihovna pořádá ZDARMA pro širokou veřejnost, avizuje připravované akce ve Zpravodaji, na plakátech,
či na webových stránkách www.knihovnamiskovice.webz.cz

- trochu statistiky na začátek :
- za rok 2014 dorazilo do knihovny přes 450 čtenářů, kteří
přečetli téměř 3000 knih, ještě větší návštěvnost byla ovšem
webových stránek, kdy knihovnu navštívilo v předchozím
roce skoro 11 000 „surfařů“ ale v roce 2014 již 15 764.
V únoru si mohli návštěvníci knihovny prohlédnout výstavu
ilustrací pana Vladimíra Císaře ke knize Marie Vondrové
- Fastrové - Paměti z Fastrova mlýna, beseda s promítnutím
filmu a přednáškou pana docenta Zdeňka Lipského byla
naplánovaná na neděli 29. března 2015 od 14.00 hodin
v mateřské škole v Miskovicích. V březnu byla v knihovně
též zajímavá výstava ilustrací a poezie manželů Pospíchalových.
Od 24. března budou v knihovně opět úterní „dílničky“
(od 16.00), kde si mohou děti vyrobit třeba ovečku, kytičku
či věneček na Velikonoce .

Josefská zábava
n V sobotu 15. března byla v Miskovicích již tradiční Josefská.
Taneční zábava se vydařila, za čož patří pořadatelům velký dík.
n Sobotní odpoledne patřilo všem dětem. Přestože akce byla
ve stejný den jako masopust v Přítoce, dorazila spousta dětí
i s rodiči. Program, ve kterém byl dětský karneval, řada her
a soutěží s odměnami, se skvěle vydařil. Děti se bavily a řádily až do pozdního odpoledne. Všem pořadatelům patří poděkování.
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Přítocký masopust

Organizace Dítě a kůň

n Přítokou prošel 21. 3. 2015 již tradiční masopustní průvod
a naplnil maškary a ostatní přihlížející veselou předjarní náladou. Akce, která se pořadatelům vyvedla, byla zakončena
zábavou v místní restauraci.

Sdružení pro hipoterapii Vás zve na tradiční rodinnou akci pro děti
i dospělé „Čarodějnice na nečisto“, která se bude konat 25. dubna
2015 na statku v Miskovicích. Pro všechny je připraven zábavný
program, živá hudba, ježdění na koních, návštěva u zvířátek a nebude chybět ani dobré jídlo a pití.
V případě zájmu mohou také děti z Miskovic i okolí využít široké
nabídky volnočasových aktivit na statku. Ve čtvrtek je pravidelně
od 16.00 hodin kroužek hravé angličtiny, od 17.00 pak výtvarná
dílna s Honzou Fialou. V sobotu od 13.00 mohou děti navštěvovat
kroužek s názvem Ponny club, který nabízí výcvik jízdy na koni,
nácvik péče o koně a vše co k tomu patří. Můžete zkusit jízdu
na koni nebo si třeba domluvit vyjížďku do přírody. Jízda na koni,
jezdecký nebo skokový výcvik pro děti i dospělé je možný vždy
po předchozí domluvě - tel.: 602 - 525 379, Ing. Ivana Hudcová .
Všechny rodiče, babičky, dědečky, tety, strejdy zveme i s dětmi
na návštěvu ke zvířátkům a do stájí. Otevřeno je vždy v sobotu
od 14 00 do 16 00. Přijít můžete ale kdykoliv. V případě, že budou
zavřená vrata statku (manipulace se senem, zvířaty apod.), použijte
prosím malá vrátka. Volně můžete využít kryté pískoviště, dětské
hřiště, posezení, sociální zařízení i vnitřní dětský koutek se skluzavkou
Pro všechny děti a mládež je ve čtvrtek a v pátek otevřen v malé
klubovně na statku Nízkoprahový klub Archa. Otevírací doba je
vždy od 13.00 do 19.00 hodin. Návštěvníci mohou využít malou
a velkou klubovnu, stolní fotbálek, výtvarné a sportovní aktivity
a mnoho dalšího.
Rodičům handicapovaných dětí nabízíme možnost využívání služeb
hipoterapie (léčebná jízda na koni) - je nutná předchozí domluva
na tel.: 602 – 525 379.
V létě je možné využít nabídky pobytových i příměstských táborů
s názvem „Prázdniny koňmo 2015“. Tábor je plný aktivit, soutěží,
her a jízdy na koních. Děti mají zajištěnou stravu 6x denně. V případě
zájmu je možné více informací získat na www.diteakun.cz nebo
na e-mailu: diteakun@seznam.cz.
Srdečně vás zveme k nám na statek a těšíme se na Vaši návštěvu.

Obec Miskovice pořádá

30. 4. 2015 / od 18.00 hodin

TRADIČNÍ PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
NA KOPCI VYSOKÁ
Program:
živá muzika
ohňostroj
program pro děti
občerstvení bude zajištěno

