Upozornění !!!
Do 31.3.2013 byl splatný poplatek za odpady do 1000,-Kč / další část je splatná do 30.6.2013/.Po
zaplacení jste obdrželi celoroční nebo pololetní známku. Pokud jste známku nevylepili, nebo nemáte
zaplaceno -v dohledné době nebude vaše popelnice vyvezena. /Vyhláška Obce o odpadech/
OÚ musí poplatek za odpad a psa vybrat, pokud nezaplatíte včas, musí k výši poplatku přidat i penále.
Pokud plátce nezaplatí vůbec, nastupují soudní nebo exekuční prostředky při výběru poplatku.
Všechny informace o poplatcích na rok 2013 byly ve Zpravodaji č.1, nebo je uveřejněno na webových
stránkách Obce Miskovice.
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Informace z MŠ Miskovice:
Letošní zima se velmi protáhla a tak se všichni těšili na jaro, aby nám zimní období ce nejlépe uběhlo,
pořádali jsme s dětmi a pro děti různé akce.
Nejdříve jsme si s dětmi náležitě užili adventní čas. Uspořádali jsme s rodiči dětský karneval. Každý
měsíc přijelo za dětmi divadlo. MŠ úzce spolupracuje s Divadelní agenturou z Hradce Králové a
Divadélkem Kůzle.
A co nás čeká na jaře? Na konci dubna pořádáme již tradičně „Čarodějnický den“. Děti se převléknou
do masek čarodějů a čarodějnic. Na zahradě na ně pak čekají různé soutěže a hry. Doufáme, že nám
bude přát počasí a my si dopoledne užijeme.
Pro maminky k jejich svátku připravujeme dárky a vystoupení s básničkami, písničkami a tanečky.
Každý rok se snažíme ve spolupráci s rodiči připravit velkou akci na naší krásné zahradě. V loňském
roce to byl krásný dětský den a letos plánujeme Olympiádu rodinných družstev. Před koncem roku se
těšíme na loučení s předškoláky.
Po prázdninách se budeme těšit na naše nové berušky a včeličky. Škoda jen, že nemůžeme přímout
všechny děti, které mají v naší školce podanou přihlášku. Do školy odchází patnáct dětí a přihlášek
k dnešnímu dni je evidováno 22. Jsme rádi, že je o naší mateřinku takový zájem a i v dalším školním
roce budeme pro děti připravovat zajímavé akce a programy.
Ředitelka MŠ Jitka Šteflová
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Zájímavost:
V blízké době se objeví na webových stránkách Obce Miskovice odkaz na Geoportal Geosense, který
vám umožní lepší a konfortnější hledání v místních mapách, než je například prohížeč katastrálního
úřadu. Pokud chcete najít tento portál bez odkazu na webových stránkách Obce, je nutné jít přes
internetový prohlížeč Mozila Firefox a zadat adresu www.geosense.cz/geoportal/miskovice
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