ZPRAVODAJ č.2/2011
OBCE MISKOVICE
(duben 2011)

Zastupitelstvo na svém zasedání v
měsíci dubnu projednávalo:
- realizaci bezdrátového rozhlasu pro všech pět vesnic (
zprovoznění se předpokládá o prázdninách)
- záměr prodeje pozemku p.č.374/2 v k.ú.Miskovice
- záměr prodeje pozemku p.č.454/8 v k.ú.Hořany
- vyčlenění částky 35.000?-Kč na zřízení hřiště v obci
Přítoky - Záviska
- zvýšení ceny dárkového balíčku pro seniory-jubilanty
na 200,-Kč za balíček
- projednání s městem Kutná Hora možnost zřízení
veřejného osvětlení z Markoviček do Kutné Hory (jedná
se o katastrální území Kutné Hory)

PODĚKOVÁN Í

VŠEM organizátorům,kteří našim občanům připravili v měsících březnu a
dubnu zajímavé kulturní akce v Miskovicích a Přítokách,

ZAJÍMAVOSTI:

Dne 27.4.2011 proběhlo sázení „ Pohádkových stromů" pod Mezholezy.
Spolu s knihovnicí paní Strbíkovou se sázení zúčastnily tyto děti - Simona a
Martin Březinovi a Jan Herout. O stromy budou děti pravidelně pečovat, kdo
tuto akci nestihl, může se dodatečně zapojit.

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyhlásil v obci Bylany
památný strom pod názvem „ DUB V BYLANECH."
Tento strom je ve vlastnictví manželů JIŘIŠTOVÝCH. Obvod kmene je ve
výši 130 cm nad zemí 359 cm.

POZVÁNKA
V sobotu 18.6.2011 od 15,00 hod. organizují naše aktivní občanky na závodišti
p.Michala v obci Přítoky „DĚTSKÝ DEN."

ŽÁDÁME všechny majitelé psů, aby zabránili neplánovaným únikům svých
kamarádů- mnohdy je problém se zjištěním a kontaktem na majitele a hlavně
dochází k ohrožování zdraví a životů naších občanů.

PŘERUŠENI DODAVKY ELEKTŘINY - DNE 20.5.2011
od 8,00 do 11,00 hodin bude přerušena dodávka el. energie v obci PŘÍTOKY
od p.Nečase ke křižovatce pravá strana + vnitřkem obce a od penzionu ke
Kutné HOŘE

Místní lidová knihovna Miskovice :
otevřeno středa 15.00-18.00 hodin

www. knihovnamiskovice.webz.cz
několik čísel za rok 2010 :
knihovna má ve svém fondu 4 ooo knih výpůjčky
za rok 2010 činily téměř 2 500 knih,
Do knihovny za uplynulý rok dorazilo 466 čtenářů.
Díky regionální podpoře Městské knihovny v Kutné Hoře si mohou místní
čtenáři vybírat z 300 dalších nových titulů, zapůjčených knihovně na určitou
dobu.
Knihovna má své vlastní webové stránky knihovnamiskovice.webz.cz , které
navštívilo za rok 2010 téměř 9 tisíc uživatelů.
Od roku 2008 je možné v knihovně díky veřejné internetové stanici „serfovat
na internetu zdarma".
V letošním roce mimo různých soutěží, např. v březnu Maratón čtení a nebo
vyhodnocení Nejpilnějších čtenářů (knihy nejmladšímu, nejstaršímu a dalším
čtenářům předal starosta obce A/Štefl) a dalších akcí se knihovna rovněž zapojila
do již tradiční "Noci s Andersenem" , na počest dánského spisovatele děti tráví
večer v knihovnách a místech nejen po celé republice, ale do tohoto nápadu
knihovny Uherského Hradiště se zapojilo vloni i Slovensko, Polsko a
w

Slovinsko a letos děti nocovaly také v Paříži, Londýně a daleké Austrálii. Čtení
pohádek a různé soutěže se uskutečnilo i v naší knihovně a sice letos l .dubna 2011

Děkujeme všem sponzorům
dětského karnevalu !
Obec Miskovice
PIAS Suchdol
Hasiči Miskovice
Myslivci Miskovice
Vobosystém Uhlířské Janovice
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Českomoravská stavební spořitelna
Vydeko Kutná Hora
Neznámí sponzoři
ČSOB Banka
K+P Line
Dobiáš
Kmoch
Radoměřský
Hruška
Šálený
Hadraba
Trnka
Soukup
Siřínek
Šimoníček
Král
Littman
Kroupa
Kůrka
Brant

Těšíme se na další spolupráci.
Pořadatelé dětského karnevalu.

Helcl
Fuksa
Kršňák
Daněk
Došek
Jelínek
Korynta
Peša
Kuba

