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vydává Obec Miskovice

zpr avodaj
Miskovice u Přítoky u Bylany u Hořany u Mezholezy

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE MISKOVICE
usnesení zastupitelstva
ze dne 24. 9. 2015
Z029/2015
záměr prodeje obecního pozemku č. p. 57 v k. ú. Mezholezy
se zamítá
Z030/2015
záměr prodeje části (cca 70m2) obecního pozemku č. p. 1080/1
v k. ú. Bylany panu M. Peterovi se zamítá. Starosta zjistí možnost zaměření pozemků u VR po PÚ a pozdější vypracování
koncepce rozvoje dotčeného území
Z031/2015
záměr směny obecního pozemku p. č. 89 za část pozemku
p. č. 90/1 p. Jelínka se schvaluje. RO zpracuje požadavek
na zřízení práva přístupu k tomuto pozemku přes obecní pozemek p. č. 153/3 vše v k. ú. Přítoky
Z032/2015
záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 113/2 v k. ú.
Přítoky se odkládá
Z033/2015
pachtovní smlouva s firmou PIAS se vypoví k 30. 09. 2015,
aby byla uplatněna šestiletá výpovědní lhůta. Vyvolá se jednání o nové smlouvě nebo dodatku ke stávající, kde bude zohledněna jiná obcí Miskovice požadovaná výpovědní lhůta.
Pokud dojde k dohodě, výpověď se zruší
Z034/2015
obec Miskovice podepíše s Českou spořitelnou dodatek
ke smlouvě o úvěru zajišťující fixaci úrokové sazby ve výši
2,0 % do konce splatnosti úvěru
usnesení zastupitelstva
ze dne 17. 6. 2015
ZO schválilo záměr: pronájmu obecního pozemku p. č. 262
v k. ú Přítoky (staré OS) za cenu 1- Kč/ rok, pronájmu obecního pozemku p. č. 311/13 v k. ú. Přítoky (Spolek N. Přítoka)
za cenu 1- Kč/rok na dobu neurčitou s půlroční výpovědní
lhůtou
Z021/2015
ZO zamítlo záměr prodeje obecního pozemku p. č. 238/9
(36 m2) v k.ú. Miskovice - p. Bureš
Z022/2015
ZO zamítlo záměr prodeje obecního pozemku p. č. 267
(22 m2) v k. ú. Přítoky - manželé Vraní a pověřilo starostu
obce k dalšímu jednání

Z023/2015
ZO doporučilo odložit záměr prodeje obecního pozemku
p. č. 22 a 57 (396 m2) v k.ú. Mezholezy - jednat až po odpovědi pí. Janglové na další návrhy, které jí zaslal starosta obce
Z024/2015
ZO schválilo bez výhrad Zprávu o přezkumu hospodaření,
závěrečný účet a účetní závěrku obce Miskovice za rok 2014
Z025/2015
ZO schválilo závěrečnou zprávu a účetní závěrku MŠ Miskovice za rok 2014 a závěrečný účet DSO Kutnohorský venkov
za rok 2014
Z026/2015
ZO schválilo úpravu rozpočtu dle přílohy
Z027/2015
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Miskovice
č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území obce
Z028/2015
ZO schválilo nákup světel LED do 300 000,-Kč pro obec
Mezholezy a pověřuje radu obce Miskovice k výběru dodavatele dle doporučení výběrové komise

Životní jubileum
Prvního října oslavila naše kronikářka paní Dagmar
Douděrová z Miskovic úctyhodné 80. narozeniny.
Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a pohody
do dalších let.
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Aktuální stav realizovaných a plánovaných akcí obce
Záviska na Přítoce - zpracovává se projekt pro stavbu komunikace a dešťové kanalizace.
Přítoky - v těchto dnech proběhla oprava dešťové kanalizace, která byla poškozena při výstavbě splaškové kanalizace. Oprava
proběhla v rámci reklamace.
Územní plán se přiblížil ke svému schválení, připravuje se druhé veřejné projednávání.
Dostavba kanalizace v Miskovicích - byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství a zároveň i na Středočeský kraj
- dotace se ani v jedné instituci zatím nerozdělovaly. Dále se připravuje podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Životního prostředí. Bohužel tento dotační program ještě nebyl otevřen.
Mezholezy - ČEZ zde prováděl kabelizaci a obec byla nucena rekonstruovat veřejné osvětlení v této části Mezholez. Byl
schválen nákup ledkových světel a v současné době se ukládá kabel pro VO a zabudovávají se nové stožáry.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Podzimní svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu proběhne v pátek 6. listopadu 2015:
Budou přistaveny velkoobjemové kontejnery
v každé vesnici na obvyklých místech.
Miskovice
Mezholezy
Bylany
Přítoky
Hořany

14.30 hod
15.00 hod
15.20 hod
15.40 hod
16.00 hod

u pomníku
zastávka autobusu
otočka autobusu
u pomníku
zastávka autobusu

Do velkoobjemového odpadu nepatří elektronika - nebezpečný
odpad. Likvidaci pneumatik si musí jejich majitel zajistit sám,
nejlépe při vlastní výměně za nové. Za každou vyhozenou pneumatiku Obec zaplatí poplatek. Obec za odevzdanou elektroniku
v režimu nebezpečného odpadu neplatí, ale pokud se tato objeví
v kontejneru na velkoobjemový odpad, pak platí za její váhu.
Do nebezpečného odpadu patří různé chemikálie, léky, stará
elektronika třeba nefunkční, ale kompletní. Především počítače,
televize, ledničky i s kompresorem a náplní...

Separovaný odpad - žádáme občany, aby věnovali pozornost separaci odpadu a dávali svůj odpad do jednotlivých kontejnerů tam,
kam skutečně patří /papír do papíru, sklo do skla.../. Naházením odpadu bez respektování přidělených nádob, se bohužel separovaný odpad znehodnocuje. Za vše musíme platit a sami se ignorací pravidel (pro velkoobjemové kontejnery, nebezpečný odpad,
separovaný a komunální odpad, skládku bioodpadu) posunujeme ke zdražení poplatku za odpad.
Komunální odpad - od 1.10. 2015 začíná zimní svoz komunálního odpadu, který bude probíhat každé pondělí až do 31. 3. 2016
ve všech vesnicích !!!!!
Skládka bioodpadu - skládka se nachází na konci Miskovic směrem k Hořanům. Na označeném místě lze uložit posekanou trávu,
listí, zbytky rostlin. Jiné označené místo je určeno pro ukládání větví, které budou na konci zimní sezóny seštěpkovány.
Ukládání větví na Vysoké u rozhledny skončilo a ani před pálením ČARODĚJNIC nebude možné sem odkládat dřevěný
odpad. Celý prostor je monitorován a případné neuposlechnutí bude pokutováno!!!
SKLÁDKA BIOODPADU MISKOVICE (listí, větve, tráva, rostlinný odpad)
Otevírací doba:
Pátek 16:00 - 18:00 – letní čas (15:00 - 17:00 – zimní čas)
Sobota 16:00 - 18:00 – letní čas (15:00 - 17:00 – zimní čas)

ZE ŽIVOTA OBCE
Nový školní rok v MŠ Miskovice
n Po prázdninách se nejdříve sešly paní učitelky a provozní
zaměstnankyně, aby připravily školku pro zahájení a přivítání
dětí. Letos se nám jich sešlo celkem 48. Většinu dětí máme
ze spádové oblasti OÚ Miskovice. Další děti k nám do školky
dojíždějí např. ze Suchdola, Vidic, Dobřeně, Malešova, a dalších vesnic. V letošním školním roce jsme mohli vyhovět všem
rodičům, kteří žádali o umístění svého dítěte do MŠ Miskovice.
Mateřská škola zajišťuje pro děti celodenní provoz s volnými,
řízenými i zájmovými činnostmi. Všechny tyto činnosti se snažíme neustále obměňovat, a to podle věkového rozložení dětí,
aktuální nabídky ze strany nejrůznějších firem a organizací,
atd. Program MŠ Miskovice je v průběhu celého roku rozšířen

o nejrůznější akce např. divadelní představení, setkání s hasiči,
návštěvy místní a městské knihovny v Kutné Hoře, besídky
k různým příležitostem, keramika, pracovní dílny, hra
na flétnu, atd. Plánujeme také akce pro rodiče např. podzimní
„Čarování z plodů podzimu“, vánoční besídku, „Otvírání
školní zahrady“. MŠ také spolupracuje s OÚ Miskovice
- chystáme se s dětmi na vítání občánků. Chceme pomoci při
zajištění programu při rozsvěcení vánočního stromu.

A jak dlouho je naše MŠ denně otevřena?
Každý den od 6.30 - do 16.30 hod.

zpr avodaj

3

Paní učitelky pracují s dětmi podle Školního vzdělávacího
programu „Dobrodružství berušky a včelky“.
Kdo se ve školce o děti stará?
Jitka Šteflová, ředitelka, Martina Míšková, učitelka, Danuše
Vojtová, učitelka, Lenka Jelínková, učitelka, Jitka Jelínková,
vedoucí školní jídelny, Blanka Třísková, kuchařka a Jana
Šimoníčková, školnice.
Za sebe bych přála všem dětem z naší školky hodně prima
zážitků, paním učitelkám radost z práce a spokojené děti.
A Vám všem hodně zdraví a spokojenosti.
Krásný podzim
Jitka Šteflová

Nové prostory v MŠ již posloužily
pro schůzi zastupitelstva
n Obec Miskovice budovala v bývalém bytě MŠ další třídu
s tím záměrem, že pokud nebude dostatek přihlášených dětí
a třída se neotevře, bude tyto prostory využívat i obec Miskovice
pro účely schůzí zastupitelstva a dalších setkání. MŠ bude tyto
prostory také využívat pro přípravu předškoláků, výuku hry
na flétnu a angličtiny. Další třída MŠ se nenaplnila a tak se
prostor využívá dle náhradního plánu. První zastupitelstvo,
které zde zasedalo, bylo v září a i další zde budou probíhat.
Vchod je zadními vraty MŠ.

Zprávy z knihovny
Pasování na čtenáře
n Obec Miskovice již spoustu let nemá vlastní školu. Řada
dětí dojíždí do nedaleké ZŠ v Suchdole. Miskovická knihovna
navázala již před několika lety spolupráci s touto školou
a zároveň i s knihovnou Městyse Suchdol. Obě knihovny
se zapojily do projektu Svazu knihovníků KNÍŽKA PRO
PRVŇÁČKA. To znamená, že knihovnice navštěvují budoucí
čtenáře ve škole a děti s učitelkami přicházejí také do knihovny. Prvňáčci, kteří se již naučili číst, jsou pasováni
na „ČTENÁŘE“. Suchdolští prvňáčci byli letos na jaře
slavnostně pasováni v obřadní síni Městyse Suchdol na čtenáře
a z druháků, kteří již na čtenáře pasováni byli o rok dříve,
se stala knížata. Pasovala je paní Dagmar Strbíková, knihovnice
z Miskovic opravdovým mečem, za účasti rodičů. Děti dostaly
knihu HOUSLIČKY PRO MEDVĚDA od spisovatele Jiřího

Žáčka, bezplatnou registraci do knihovny a diplom. Ve školním
roce 2015 - 2016 se bude pokračovat.

Návštěva v knihovně
n Každý rok přijedou do knihovny v Miskovicích „hendikepovaní kamarádi“ z Centra Bartoloměj v Kutné Hoře. Setkání
s knihovnicí a povídání o stromech - téma pro tuto návštěvu proběhlo letos jak v knihovně, tak i na místním hřišti. Bylo
výborné počasí a tak se zde pokračovalo v praktických ukázkách.
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Fotbalisté - úspěch v soutěži, postup
n Naši fotbalisté postoupili v loňské sezoně do III. třídy. Gratulujeme k úspěchu a přejeme spoustu vstřelených gólu v této sezoně.

stojící zleva: Bachtík Jiří, Podolák Petr, Kruliš Ondřej, Kruliš Michal, Krejza Radek, Štěpán Ondřej, Strbík Petr, Bohouňovský Jan
sedící zleva: Herout Michal, Chvála Jiří, Březina Martin, Klečák Richard, Herout Martin, Najbrt David)

Úspěšná sportovkyně - Denisa Pešová
n Gratulujeme mladé sportovkyni Denise Pešové z Miskovic
k vynikajícímu umístění na žákovském halovém mistrovství
ČR v atletice. Denisa získala stříbrnou medaili ve skoku vysokém dokonce v konkurenci o rok starších žákyň.

Poděkování Dětí z MŠ Pohádka,
které navštívily statek rodiny Fikarů
n Velice ráda bych touto cestou poděkovala za vřelé přijetí na
statku u rodiny Fikarových.
Letos v červnu jsme se s dětmi z oddělení Broučků ze školky
Pohádka v Kutné Hoře zaměřili na téma hospodářská zvířátka.
A jelikož školka Pohádka sídlí v blízkosti obce Přítoky, dovolili jsme si oslovit rodinu Fikarových, zda by naše, povětšinou
městské děti, nemohly navštívit jejich zvířátka. Byli jsme vřele
pozváni. Se třídou těch nejmenších dětiček jsme vyrazili směr
Přítoky. Uvítání bylo moc milé a to, co jsme viděli, předčilo
naše očekávání - čerstvě narozená selátka, holuby, kravičky
dojnice, malého býčka, kůzlátka. Úžasná byla spousta malých
prasátek, o kterých se děti vyjádřily, že je to „prasátková školka„. Viděli jsme, jak zvířátka bydlí i čím jsou krmena a jak se
o ně pečuje. Kluci vyzkoušeli posezení na kombajnu.
Ke krmení kobylky se nemusely děti moc dlouho přemlouvat.
Slečna Kačenka dokonce pro děti připravila sladké překvapení. Vlastnoručně upečený štrůdl a kopec čokolády. Pro děti
to byl nádherný výlet se spoustou zážitků a pro mě pohlazení
po duši, že jsou mezi námi moc hodní a nezištní lidé, kteří
nemají problém dělat radost ostatním.
S velkým poděkováním.
Kateřina Holinková, učitelka MŠ Pohádka

Denisa Pešová
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Zprávy zE STATKU DÍTĚ A KŮŇ
Hry bez bariér

Dne 17. 6. 2015 jsme přivítali zdravé i handicapované sportovce na Hrách bez bariér. Účastníky čekaly hry a soutěže, vyhlášení výsledků a společné opékání buřtů. Všichni zúčastnění
byli odměněni diplomy a kokardami.

Tábory

Celé léto patřilo tradičně dětským táborům. Letos jsme otevřeli 7 týdenních turnusů pobytových a 6 týdnů příměstských
táborů, kterých se celkem zúčastnilo přes 150 dětí. Děti se kromě každodenního jezdeckého výcviku učily pečovat o koně
ve stáji a další zvířata na statku - oslíky, ovce, kozy, králíky...
S koňmi podnikaly výlety na rozhlednu Vysoká. Každý turnus
se rozloučil táborákem.

Vinobraní na Kačině

V sobotu 12. 9. 2015 se „Dítě a kůň“ účastnilo 4. Vinobraní
na zámku Kačina. Děti se mohly svézt na koních a zblízka si
prohlédnout a pohladit kozy, ovečky, oslici Sáru, králíčky
a morčátko.

Loučení s létem a Klubové závody

Poslední zářijový víkend patřil v Miskovicích koním - konal se
III. víkend s koňmi. Jezdecké soustředění bylo zakončeno
nedělními Klubovými závody. Současně se konala akce
pro veřejnost - Loučení s létem. Návštěvníci se mohli zdarma

povozit na koních, prohlédnout si stáje a zvířátka, zaskákat si
ve slámě a v dílničce si vyrobit drobnosti z podzimních plodů.
Pekly se buřty, brambory v popelu a jablka na ohni.

Ponny club

Každou sudou sobotu od 10 do 16 hodin pořádáme pro děti
PONNY CLUB - jezdecko-chovatelský kroužek. Děti absolvují jezdecký výcvik, učí se pečovat o koně ve stáji. Mohou
vyzkoušet dojení a pasení koz, starají se o králíky, oslíky
a ovečky. Poslední dvě hodiny patří výtvarné dílně s Janem
Fialou. Děti mají zajištěný teplý oběd a odpolední svačinu.

Do konce roku se můžete těšit na:

Hubertovu jízdu na Přítoce, které se účastníme 17. 10. 2015
Drakiádu (od 13 hod) a Podzimní strašení (od 15 hod) v sobotu
31. 10. 2015
Mikuláše s čertem na koních v sobotu 28. 11. 2015 (od 15 hod)
Vánoční koledování a Betlém se zvířátky v sobotu 12. 12. 2015
(od 10 hod)
Dále nabízíme individuální výcvik pro děti a dospělé a hipoterapii pro zdravotně handicapované.
Těšíme se na Vás.
tým Dítě a kůň
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stalo se

n Na Přítoce se uskutečnila také akce pro děti, a to pod názvem
HURÁ PRÁZDNINY, která se konala od soboty 27. 6. 2015
až do druhého dne. Počasí nám sice nepřálo tak, jak bychom si

představovali, ale účast byla i přesto hojná. Program byl nabitý
až do nočních hodin, dětem se představili šermíři, motorkáři,
kick-boxeři, klub Špalíček se svou výtvarnou dílničkou,
divadelní herečka Teta Ív a její kamarád maňásek Mupík,
během celého dne se sportovalo a nechyběl ani turnaj v karetní
hře „Prší“ a čtení do ouška po obědě. Po celý den bylo zajištěno jídlo, pití a i něco málo dobrot a sladkých odměn. Závěrem
se všichni těšili na ohnivou šou a noční stezku odvahy.
Po náročném dni děti bez reptání zalezly do stanů a ráno
po snídani a nezbytném uklizení prostorů jsme se rozloučili
a slíbili si přespání i v příštím roce.

Pěnová atrakce pro děti při hasičských závodech

Turnaj ve stolním tenise

Slet Top modelů

Rozloučení s prázdninami

Dětský den na Přítoce

Dětský den na Přítoce

n V průběhu prázdnin proběhlo v Miskovicích několik
společenských a sportovních akcí pro děti i dospělé.
27. 6. 2015 se uskutečnily Hasičské závody, 7. 7. 2015 Miskovická olympiáda, Turnaj v nohejbale a stolním tenise pořádaný
spolkem sportovních nadšenců, 13. - 14. 6. 2015 Slet Top modelů, 29. 8. 2015 - za spolupráce hasičů a knihovny Rozloučení s prázdninami a večer taneční posvícenská zábava.

s t a r o s t a : M g r. M a r e k H o l i n k a / m í s t o s t a r o s t a : Pe t r B r a n t / h o s p o d á ř k a :
adresa: č. p. 26, 285 01 Miskovice / úřední hodiny : Po, St: 8.00 - 12.00,
Čt, Pá - pouze po předchozí domluvě! / telefon: 327 515
e -mail: oumiskovice@cmail.cz (též adresa pro e -podatelnu dle zák.106/1999 Sb.)

w w w. m i s k o v i c e - k h . c z

Božena Koryntová
13.00 - 17.00 hod.
322
/ datová schránka: pyabyny

