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Zprávy ze zasedání zastupitelstva Obce Miskovice
Dne 19. 2. 2014 schválilo zastupitelstvo mimo jiné:
 Převzetí protierozních úprav v k.ú.Miskovice v hodnotě 3,313.355 Kč do majetku obce – jedná se o lokalitu Průhon.
 Koupi pozemku 203/42 v k. ú. Přítoky – nová zástavba – jedná se o komunikace na Závisce.
 Zadání vypracování projektu kanalizace v nové zástavbě v Přítokách – Záviska.
 Vyvěšení záměru prodeje pozemků v k. ú. Bylany – Velký rybník a v Hořanech.
 Dne 2. 4. 2014 byl zastupitelstvem schválen prodej pozemků v k. ú. Bylany a Hořany.
 Na dofinancování 1.- 3. etapy kanalizace je třeba úvěr ve výší 16 mil. Kč, na základě doporučení hodnotící
komise byla vybrána Česká spořitelna, která nám poskytla nejnižší úrok-1,73%.
 Zhotovitelem kanalizačních přípojek byla vybrána firma Řehoř s.r.o., která je dodavatelem 1-3. etapy kanalizace.
 Zastupitelstvo schválilo zadání studie na řešení úprav fotbalového a dětského hřiště v Miskovicích.
 Jako každoročně i v tomto roce byl schválen příspěvek na autobusovou dopravu společnosti ROPID ( K.Hora –
Praha) a společnosti ARRIVA (K.Hora – Uhl.Janovice) v celkové výši 199 tis. Kč.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají :

v pátek

23.května 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a

v sobotu 24.května 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Místem konání voleb
ve volební okrsku č.1 je volební místnost - Miskovice 26
pro voliče,kteří jsou k trvalému pobytu přihlášeni v Miskovicích a v Mezholezích
ve volební okrsku č.2 je volební místnost - Přítoky 1
pro voliče, kteří jsou k trvalému pobytu přihlášeni v Přítokách
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost - Bylany 4
pro voliče, kteří jsou k trvalému pobytu přihlášeni v Bylanech
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost - Hořany 22
pro voliče, kteří jsou k trvalému pobytu přihlášeni v Hořanech
Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství České republiky prokáže volič platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže při příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

KANALIZACE
Výstavba kanalizace je v plném proudu a zatím i bez výrazných komplikací probíhá v rychlém tempu, takže předpoklad
kolaudace celého díla do konce října 2014 se zdá zatím celkem reálný. Na výstavbu samotné kanalizace tj. čističky odpadních vod a kanalizačních stok navazuje nyní i příprava realizace kanalizačních přípojek. Je tedy na čase informovat
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všechny obyvatele Přítok a Bylan o plánovaném postupu realizace kanalizačních přípojek. Nemovitosti resp. jejich
vlastníky lze rozdělit na určité skupiny, na které se vztahují odlišné informace a podmínky realizace. Další informace
tedy budou rozděleny pro následující skupiny, které bychom pro lepší znázornění vyjádřili následující tabulkou:

VŠECHNY NEMOVITOSTI V PŘÍTOKÁCH A BYLANECH
B

A

S technickou možností připojení na kanalizaci

Bez technické možnosti
připojení na kanalizaci

B1

B2

B3

Vlastníci si sjednali s OÚ
Miskovice smlouvu o zřízení kanalizační přípojky

Vlastníci si budou kanalizační přípojku realizovat
sami

Rozhodli se na kanalizaci
nepřipojit vůbec

Informace pro jednotlivé skupiny:
Tyto nemovitosti budou moci po dokončení kanalizace vyvážet své jímky na ČOV v Bylanech za stejnou cenu
jako nemovitosti ze skupiny B, kdy si platí navíc pouze náklady na odvoz. Nově se jich bude týkat další postup
s ohledem na povinnost dokládat vývoz jímky v předpokládaném objemu, což bude ještě upřesněno v závislosti na možnostech provozu ČOV. Na tyto nemovitosti se nebude vztahovat místní vyhláška o zhodnocení pozemků, která se nyní připravuje.
B1 V současné době se dokončuje projektová dokumentace přípojek a jsou prováděny přípravy na vlastní realizaci
kanalizačních přípojek na veřejné části zakončené revizní šachtou. Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma Stavitelství Řehoř, která realizuje i výstavbu samotné kanalizace a proto bude možné zahájit realizaci
kanalizačních přípojek již v průběhu výstavby kanalizace.
B2 Tyto nemovitosti budou moci zahájit realizaci kanalizační přípojky ihned po nabytí právní moci kolaudace samotné kanalizace tj. předpokládá se listopad
2014 a pokud se připojí na kanalizaci do 9 měsíců od kolaudace kanalizace, pak budou osvobození od místního poplatku za zhodnocení pozemků stanovený vyhláškou.
B3 Povinnost připojit se ke kanalizaci bude dána
vyhláškou v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. V případě, že některá nemovitost tak neučiní, bude její vlastník povinen doložit zdůvodnění nesplnění této povinnosti a současně bude povinen dokládat likvidaci odpadních vod a to jednak uzavřenou smlouvou s provozovatelem některé
ČOV o možnosti vyvážet odpadní vody na danou ČOV a dále daňovými doklady prokazující objem likvidovaných odpadních vod, který by měl odpovídat předpokládané spotřebě
stanovené vyhláškou, jinak se může dopustit
přestupku. Dále pak bude povinen vlastník takové nemovitosti zaplatit místní poplatek za
zhodnocení pozemku a to i v případě, že se na
kanalizaci nepřipojí.
Další informace budeme postupně přinášet na našich webových stránkách www.miskovice-kh.cz v
sekci „kanalizace“. Vaše dotazy směrujte na adresu
oumiskovice@cmail.cz a do předmětu zprávy uveďte
velkými písmeny KANALIZACE, abychom ihned odlišili Vaše dotazy od ostatních zpráv.
Petr Brant
A
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Výstavba kanalizace:
Přechodná úprava provozu
a úplné uzávěrky
Při výstavbě kanalizace se vyskytly neočekávané překážky /voda a skála/, dochází k prodloužení
dopravního omezení a to:
Přítoky – III/33352
Bylany – III/33353 1.část
III/33353 2.část

1.4.2014-30.6.2014
1.4.2014-20.5.2014
20.5.2014-15.6.2014

Ohlédnutí do minulého čtvrtletí:
 Přítokou prošel již tradiční masopustní průvod
a naplnil maškary a ostatní přihlížející veselou předjarní náladou. Akce, která nese pořadatelům řadu sta-

rostí a připravuje se daleko předem, se vydařila. Před
pořadateli klobouk dolů a poděkování.
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V naší mateřské škole se řádilo také. Děti se oblékly za pricezny,prince, černokněžníky, rytíře, indiány....... Paní
učitelky jim připravily maškarní dopoledne v MŠ s řadou her a soutěží. Děti byly nadšené a celému kolektivu školky veké „děkujeme“.

V sobotu 15. března byla v Miskovicích již tradiční Josefovská. Taneční zábava se vydařila, za čož patří pořadatelům velký dík.
Odpoledne patřilo všem dětem. Dětský karneval s klauny, kteří připravili diskotéku, řadu her a soutěží, se
vydařil. Děti se bavily a řádily až do pozdního odpoledne. O ceny, cukrovinky a balónky nebyla nouze. Všem pořadatelům patří poděkování.
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Místní KNIHOVNA
Co nového v knihovně
trochu statistiky na začátek : za rok 2013 dorazilo do
knihovny přes 430 čtenářů, kteří přečetli 2 597 knih, ještě větší návštěvnost byla ovšem webových stránek, kdy
knihovnu navštívilo skoro 11 000 „serfařů“.
V pátek 4.4.2014 proběhla opět Noc s Andersenem, u nás
to byl již 9. ročník, děti luštily kvízy zaměřené letos hlavně
na četbu Jaroslava Foglara anebo Vrťapku Petra Morkese
. Díky malé kapacitě knihovny se nespalo v knihovně, ale
před desátou hodinou děti roznesly napsané pohledy kamarádům a kamarádkám po vesnici a vyrazily do vlastních

pelíšků ... Pohádkové stromy zasadily děti až v dubnu.
Všechny akce knihovna pořádá ZDARMA a avizuje na
plakátech, na webových stránkách a také ve zpravodaji.

Objevili jste krabičku Miskovického antigaučinku, hra pokračuje okolím obce Miskovice,
schránky jsou rozmístěny na různých „důležitých místech, více na www.knihovnamiskovice.webz.cz

Jarní procházka okolím Miskovic - VÁ P E N K Y
Těžba vápence je stará jako lidstvo samo. Pálení vápna
- přeměna vápence ve vápno - provázelo všechny civilizace.
Stavebnictví je nejspíš vůbec první činnost, kde se vápno pálené z vápence začalo používat. Jak lidé objevovali
další činnosti, rozšiřovalo se i používání vápence například jako přísada do pecí při tavbě kovů a skla, při výrobě
chemických sloučenin, v zemědělství, ale třeba i při výrobě sodovky... V poslední době se začal používat vápenec při odsiřování uhelných elektráren.
Vápenec, který se nachází v přírodě, je hornina vzniklá
usazováním před mnoha miliony let v mělkých mořích či
jezerech. Kromě uhličitanu vápenatého (CaCO2) obsahuje i různé množství znečišťujících přímesí. Účinkem
vysoké teploty se uhličitan vápenatý štěpí na oxid vápence - tak zvané nehašené vápno a oxid uhličitý. Pokud
se oxid vápenatý skrápí vodou, probíhá hašení a vzniká hydroxid vápenatý - tzv. hašené vápno. Hašené vápno jako součást malty přijímá ze vzduchu oxid uhličitý a
mění se postupně zpět na pevný uhličitan vápenatý.
Vyvíjelo se i získávání suroviny. Od primitivního sběru kamenů při úpatích skal přes malé ručně lámané lůmky na svazích kopců až po těžbu ve velkolomech. Pálení
vápna se provádělo v milířích (podobně jako výroba dřevěného uhlí) nebo v jámách (např. za Miskovicemi, směr
Hořany, poslední dům po pravé straně a za jeho zahradou
je proti „Skále“ malá prohlubeň, to byla jáma na hašení
vápna) později se začaly stavět různé druhy pecí, nejprve
šachtové, pak kruhové komorové, dnes i rotační válcové.
V okolí Miskovic jsou 4 vápenky, nejstarší je „Cylindrovka“- na obrázku, za ní je tzv. Růžičkova vápenka, více
známá jako Pochobradskova. (p. Růžička prohrál vápenku v kartách a tak přešla do vlastnictví příbuzných Pochobradských).

Další vápenka je „Drobníkova“ zachovala se z ní pouze
kruhová pec, která se nachází pod areálem živočišné výroby PIAS a.s. Čtvrtou je vápenka směrem k Mezholezům „Pečenkova“. Obrázky vápenek z let dřívějších je
možné si prohlédnout v knihovně v obci.
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OBEC MISKOVICE
POŘÁDÁ 30.4.2014
NA KOPCI VYSOKÁ TRADIČNÍ
PÁLENÍ

ČARODĚJNIC
Začátek v 18.00 hodin
Vše pro dobrou zábavu zajištěno.
Občerstvení, ohňostroj, hudba …………
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