ZPRAVODAJ č.4/2011 OBCE MISKOVICE
(září 2011)

Zastupitelstvo na svém zasedání v
měsíci září projednávalo:
- přijetí dotace ve výši 464.436,-Kč na bezdrátový
rozhlas do všech pěti obcí
- záměr prodeje pozemku 191 o výměře 271 m2 v
k.ú.Miskovice
- výstavbu chodníku v Mezholezích
- žádost Občanského sdružení Přítoky o dlouhodobý
pronájem pozemku 311/13 v k.ú.Přítoky

PODĚKOVÁNÍ
všem organizátorům kulturních a sportovních
akcí:
- Šporkovské slavnosti na Vysoké
- dětský den v Přítokách
- rozloučení s prázdninami v Miskovicích
- dětská Olympiáda v Přítokách
- obecní veselice v Miskovicích
- posvícenské posezení v Hořanech
- jezdecké závody v Přítokách
- práce na hřišti v Přítokách

Kanalizace
Bohužel se nám nepodařilo získat dotaci, nicméně
právě v tomto období probíhá vypisování a
zveřejňování dalších dotací
(Středoč.kraj,Ministerstvo zemědělství..), takže se
opět budeme snažit o získání peněz

Místní knihovna Miskovice

Od 1.10. do 9.10.2011 začíná v naší republice Týden knihoven a to happeningem
tentokrát v Ostravě.
Do této akce se zapojila i knihovna v Miskovicích.
V pátek 1. října účastí na happeningu a v úterý 4.10. jsou připraveny dvě výstavy pohlednice z akce Pošli pohled knihovně a další nazvaná Zavzpomínejte na známá
a zaniklá místa naší obce.
Pro nejmenší jsou připraveny kvizy a pouštění pohádek s Krtečkem. Kdo dorazí toto
úterní odpoledne, pokusíme se pro něho najít a zahrát Písničku pro každého.

Knihovna v Miskovicích chce najít cestu ke čtenářům a proto vyzkouší novou
otevírací dobu - od měsíce října bude otevřena vždy v úterý od 15.00 do
18.00 hodin. Pro nestíhající připravuje balíčky na přání, stačí poslat
požadavky na emailovou adresu knihovny, více na webových stránkách
knihovny.
"Miskovický antigaučing"pro malé i velké - místní a přespolní, pokračuje i na
podzim. Jak jsem uváděla již minule, v prostoru okolí obce Miskovice jsou
rozmístěny schránky na různých "Důležitých" místech. Ve schránce je podobně jako
při geocachingu popis onoho místa a nějaká drobnost, kterou si nálezce může vyměnit
za drobnost jím přinesenou. Na vyhledání Vám postačí pouhý návod,(najdete na web
stránkách knihovny) můžete vyrazit pěšky i na kole. Těší mě, že schránky objevovali
i nečtenáři, protože původní plán byl skutečně pro všechny...
Osm výherců již pro zmrzlinové poháry "U Kamila" doufám dorazilo, škoda že na
Vysoké a u Velkého rybníka schránku objevili jen 2 hledači, výborné koláče "U
Velasu" tak nikdo nesnědl !!! snad příště?! Některé schránky budou v provozu i v
zimě, můžete vyrazit na běžkách a nebo jen na procházku okolo zmrzliny směr
Hořany a zapátrat v okolí "skály"...
další informace na www.knihovnamiskovice.webz.cz

ODPADY - SVOZ
Nebezpečny odpad - 7.10.2011
Miskovice

-

15,20 hod. u pomníku

Mezholezy

-

15,50 hod. u zastávky

Bylany

-

16,10 hod. otočka autobusu

Přítoky

-

16,40 hod. u pomníku na návsi

Hořany

-

17,00 hod. zastávka autobusu

Velkoobiemovy odpad - 7.10.2011
Miskovice
Mezholezy

-

pomník + bytovky
náves u zvoničky

Přítoky

-

Bylany
Hořany

-

u pomníku na návsi
otočka autobusu
zastávka autobusu

UPQZORNĚNÍ:

Od 1.října 2011 začíná zimní svoz komunálního
odpadu - svoz bude prováděn každý týden.

Opět upozorňujeme majitele psů, kteří provádějí
jejich věnčení, aby nezapomněli na úklid vzniklých
výkalů. Zároveň připomínáme, že je zákaz volného
pohybu zvířat po obcích.

