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Vážení občané Miskovic.
Máme za sebou dlouhou zimu, kte-
rá nám svou intenzitou připomněla, 
že v zimě mrzne a že padá i sníh. Po 
pár letech jsme opět zažili tu pravou 
zimu se  sněhem a  zamrzlými  rybní-
ky. Je pravda, že už si ani nevzpomí-
nám, kterou zimu byl rybník na ná-
vsi zamrzlý tak, aby se na něm dalo 
bruslit. Celou zimu jsme se pro Vás 
snažili pečovat o chodníky a komu-
nikace a věřte, že to někdy bylo hod-
ně náročné. Měl jsem občas pocit, že 

lidi zapomněli, že když je zima, tak 
padá sníh. Byly situace, kdy jsme 
celé dopoledne vysvětlovali lidem, 
že není v našich silách ihned odkli-
dit nový sníh. Nemáme sto zaměst-
nanců a musíme si vystačit se třemi 
chlapy, kteří už byli někdy opravdu 
utahaní. Tak mě napadá, nebylo by 
jednodušší vzít své vlastní hrablo 
a sníh před svým domem uklidit, 
než volat desetkrát na úřad s otáz-
kou kdy ten sníh uklidíme? Posuďte 
sami, dle mého názoru by to časově 

vyšlo nastejno. Tak nějak z dálky 
slyším reakce některých z Vás "to 
mám jako uklízet obecní pozemek?". 
A o tom to je. Ty vesnice jsou nás 
všech a měli bychom se všichni sna-
žit pro nás, pro naši obec, něco udě-
lat. Určitě by to nemělo vypadat tak, 
že za sebou člověk zavře dveře a nic 
mne nezajímá a úřade, ty se starej. 
To není ten nejlepší přístup, ale vě-
řím, že většina z vás se takto nechová. 
Po této zimě máme bohaté poznatky 
a já věřím, že ty následující sněhové 
radovánky budou lepší. Pořídili jsme 
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další techniku a vybavení pro zimní 
údržbu chodníků a komunikací, kte-
rá zefektivní naši práci.
A co nás čeká v letošním roce? Asi 
všichni sledujete stavby, které pro-
bíhají ve většině našich vsí. V Mis-
kovicích se fi nišuje na stavbě kabin  
sportovního klubu na fotbalovém 
hřišti. Stavba přinesla i několik pro-
blémů. Důvodem byly nesrovnalosti 
v projektu, které se nám ve spolu-
práci s dodavatelem stavby podařilo 
vyřešit a já mohu konstatovat, že nás 
brzo čeká kolaudace. Stodola už má 
také novou střechu, konečně přesta-
la vypadat jako zřícenina a pomalu 
se mění v krásnou historickou budo-
vu, která má od pradávna v naší obci 
své místo. Při rekonstrukci jsme od-
halili krásné klenuté stropy a velký 
klenutý sklep, které jsme zachovali 
a zrekonstruovali. Bude to velká pa-
ráda. Stavba bude ukončena koncem 
dubna. V Miskovicích bude ještě 
jedna novinka. Za pár dní dostanou 
naši dobrovolní hasiči nové zásaho-
vé vozidlo. Stařičký Mercedes již do-
sloužil a nám se podařilo s pomocí 
dotací Ministerstva vnitra a Krajské-
ho úřadu získat nový devítimístný 
zásahový Ford 4x4. Asi bychom měli 
popřát hasičům, aby ho používali co 
nejméně k zásahům. 
Popojedeme do Hořan. Tady právě 
probíhá stavba chodníku, který vý-
znamnou měrou přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti v této obci.  
Další stavba byla zahájena v únoru 
na Závisce v obci Přítoky. Dlouho 

očekávaná rekonstrukce komunika-
ce, která tam vlastně ani nikdy ne-
byla, bude probíhat do září tohoto 
roku. Nejedná se jen o komunikaci, 
ale i o stavbu nové dešťové kanali-
zace. Tento projekt je fi nancován 
z dotace Ministerstva pro místní roz-
voj a momentálně se naše obec snaží 
získat další fi nancování z dotačního 
programu Středočeského kraje. 
V Mezholezích byla úspěšně dokon-
čena rekonstrukce obecního rybní-
ku. Ještě před zimou byl napuštěn, 
a když zamrzl, měli jsme pár dní lu-
xusní zimní stadion. V těchto dnech 
se nám podařilo sehnat několik de-
sítek kusů rybí násady tolstolobika 
a amura z rybářství Chlumec nad 
Cidlinou. Tento druh ryb se živí rost-
linnou potravou a měl by náš nový 
rybník udržovat v čistotě. Příznivce 
sportovního rybolovu musím zkla-
mat. Tento rybník po dobu dvou 
let není možné k rybolovu využívat. 
U dotačních projektů je to ale běžné 
a každý rybář pochopí, že rybník se 
musí nejprve takzvaně zavést. 
Další velký projekt, který máte mož-
nost sledovat, je výsadba cest a alejí. 
Ve všech obcích byla zrealizovaná 
výsadba stovek stromů. Podle re-
akcí, které se k nám donášejí, lidé 
tento projekt velice oceňují. Zajíma-
jí se, o jaké druhy stromů se jedná 
a zda bude projekt pokračovat 
i v dalších lokalitách. S potěšením 

mohu konstatovat, že naše obec při-
pravuje i další projekty, které se tý-
kají obecní zeleně. 
V rámci zimních měsíců jsme se pus-
tili do obnovy staré cesty z Mezho-
lez. Právě tato cesta navazuje na alej 
z Vysoké a její první část povede 
z Mezholez kolem sadu Na Zlámané 
až k vápence Pochobradských a Ši-
moníčků. Toto je první část poznáva-
cí Vápeňácké stezky. Chtěli bychom 
touto stezkou propojit všechny mis-
kovické vápenky a ukázat lidem, jak 
bohatou historii máme. 
Začíná jaro a já věřím, že nám toto 
krásné období přinese tak dlouho 
očekávané uvolnění.
Přeji Vám všem pevné zdraví a ro-
dinnou pohodu. 

Petr Henčl, 
starosta obce
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Zasedání rady obce dne 22. 1. 2021

 Revokace usnesení prodeje pozemku p. č. 325/31, k. ú. 

Miskovice – rada souhlasí a postupuje ZO
 Schválení prodeje pozemku v Hořanech budoucího p. č. 

160 - rada souhlasí a postupuje ZO
 Schválení prodeje pozemku budoucího p. č. 374/2 k. ú. 

Miskovice - rada souhlasí a postupuje ZO
 Schválení prodeje pozemku p. č 538 k. ú. Miskovice

 - rada souhlasí a postupuje ZO
 Žádost spolku Hořanští na převod sumy 25.000 Kč do 

roku 2021- rada souhlasí
 Záměr prodat obecní pozemek p. č. 325/31, k. ú. Mis-

kovice - rada souhlasí a postupuje ZO
 Přijímání žádostí o změnu územního plánu do 28. 2. 

2021 - rada souhlasí a postupuje ZO

 Žádost o prodej části obecního pozemku p. č. 1080/1, 

k. ú. Bylany o velikosti cca 72 m2 - rada souhlasí a po-

stupuje ZO
 Souhlas s podáním žádosti na dotaci MMR – Výzva 

117D063 Technická infrastruktura- rada souhlasí 

 a postupuje ZO
 Souhlas s podáním žádosti o dotaci MFCR – Pořízení, či 

rekonstrukce nájemního bydlení v majetku obce - rada 

souhlasí a postupuje ZO
 Souhlas s podáním žádosti o dotaci na KÚ – program 

rozvoje venkova - 1000Kč/obyvatele - rada souhlasí 

 a postupuje ZO

Zasedání zastupitelstva dne 26.1. 2021

 ZO schválilo odložit záměr odprodat část obecního po-

zemku p. č. 395/20, k. ú. Miskovice

 ZO schválilo podpis smlouvy o dílo na projekt 

 „Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Miskovice“ 

 ZO schválilo smlouvu o dílo Rekonstrukce místní komuni-

kace Záviska

 ZO schválilo podání žádosti o dotaci MMR z programu 

Podpora rozvoje regionů 2021, podprogramu 117D8210 

– Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT 

117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací

 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na MMR z programu 

Podpora rozvoje regionů 2021, podprogramu 117D8210 

– Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 

MMR – 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných 

budov

 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na MMR z programu 

Podpora rozvoje regionů 2021, podprogramu 117D8210 

– Podpora rozvoje venkova, dotační titul ST117d8210H 

– Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku.

 ZO schválilo zadání zpracování projektu Parcelizace a ko-

munikace na pozemcích 395/19 a 395/20, k. ú. Miskovice

 ZO schválilo podpis smlouvy se společností ARRIVA č. 

651/066/2021

 ZO schválilo koupi pozemku p. č. 79 o evidované výměře 

428 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

 na němž je postavena a jehož je součástí stavba 

 č.p. 1, objekt k bydlení, za cenu 1.600.000,- Kč dle návrhu 

kupní smlouvy.

 ZO revokuje usnesení č. 91/2020 ze dne 18.11. 2020 na 

prodej pozemku p. č. 325/31 k. ú. Miskovice

 ZO schvaluje záměr prodat obecní pozemek p. č. 325/31, 

k. ú. Miskovice za minimálně cenu odhadní

 ZO schvaluje příjem žádostí o změnu územního plánu do 

28.2. 2021

 ZO schvaluje odložení žádosti o prodej části obecního 

pozemku p. č. 1080/1, k. ú. Bylany o velikosti cca 72 m2 

na příští zasedání

 ZO souhlasí s podáním žádosti na MMR – 

 Výzva 117D063 – Technická infrastruktura

 ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci MFCR – Pořízení, 

či rekonstrukce nájemního bydlení v majetku obce

 ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na KÚ – program 

rozvoje venkova 1000Kč/obyvatele

 ZO souhlasí s parcelizací pozemku 329/19 a 329/20 

 v k. ú. Miskovice a s ohledem na urbanistický ráz 

 okolních parcel výjimečně umožňuje jejich velikost 

 menší než 1000 m2

 ZO schvaluje převod fi nančních prostředků ve výši 

2.961.000 Kč. Fond oprav 1.000.000 Kč a 1.961.000 Kč 

do rozpočtu na běžný účet OÚ Miskovice 

 ZO schvaluje doplnění pasportu místních komunikací

 ZO schvaluje zadání poptávky na pasport VO Miskovice, 

Přítoky

 ZO schvaluje vytvoření aktualizované smlouvy se společ-

ností PIAS,a.s.

 ZO souhlasí s nabídkou kupní ceny za pozemek budoucí-

ho č.p. 160 v k. ú. v k.ú. Hořany

 ZO souhlasí s nabídkou kupní ceny za pozemek budoucí-

ho p. č. 374/2 v k. ú. Miskovice

 ZO souhlasí s prodejem pozemku p. č. 538 Miskovice
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Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne 
v úterý 25. května 2021:

V úterý 25. května 2021 bude v každé vesnici svoz 
velkoobjemového odpadu přímo od Vašeho domu. 

Žádáme o umístění velkoobjemového odpadu na místo, kam obvykle dáváte popelnice při svozu komunálního 
odpadu. A to hned ráno v 07.00 hod. Později umístěný odpad již nemusí být svezen. 

Po svozu odpadu, prosím uveďte místo do původního stavu.
Upozorňujeme, že sem nepatří elektronika, ta se odváží v nebezpečném odpadu, 

dále nepatří pneumatiky - jejich likvidaci si musí majitel zajistit sám při výměně pneumatik. 

Od 1.4. 2021 začíná letní svoz komunálního odpadu, 
který bude probíhat každé pondělí do 30.9. 2021.

Popelnice se budou vyvážet 1x týdně v pondělí ve všech vesnicích !!!!!
Pokud bude některá ulice nedostupná např.  z důvodu zaparkovaných aut, 

nebo jiné nadměrné překážky, odpad  zde  svezen nebude a majitel překážky zajistí 
svoz  na své náklady!!!

Důrazně žádáme občany o správné třídění veškerého odpadu a ukládání 
do sběrných nádob na tříděný odpad takovým způsobem, aby se do nich vešlo 

co nejvíce materiálu!!!

Miskovice na dvoře u obecní stodoly  
u autobusové zastávky směr Praha 
07.00–12.00  hod. Do nebezpečného 
odpadu patří různé chemikálie, léky, 
stará elektronika třeba nefunkční, ale 
kompletní. Především počítače, televize, 
ledničky i s kompresorem a náplní.…

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
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Informace

Nově máme sběrné nádoby na drobný kov.  Jedná se o černé plastové 
nádoby podobné těm na rostlinné oleje, ale jsou polepeny informací 
o sběru kovu. Patří sem například plechovky od jídla, od krmiv pro 
zvířata, nápojové plechovky a drobné kovové přeměty, které projdou 
otvorem pro vhoz.
V žádném případě sem nepatří obaly od chemikálií, popřípadě obaly 
znečištěné zbytky potravin.
Nádoby najdete na sběrných stanovištích  v Miskovicích u OÚ a na Faj-
berku, v Přítokách na Závisce  na křižovatce proti  čp. 119 a na spodní 
návsi. V Bylanech u zastávky autobusu.
Pokud se tento sběr osvědčí a nádoby budou používány tak jak se má, 
budou rozšířeny i na další stanoviště.

UPOZORNĚNÍ
31. března je konec splatnosti po-
platku za komunální odpad. Pokud 
někdo ještě nezaplatil, žádáme 
o urychlené provedení platby a to 
buď na účet obce 443499349/0800, 
nebo v hotovosti na podatelně OÚ 
Miskovice – pošta PARTNER Misko-
vice, popř. v kanceláři OÚ. Nezapo-
meňte na variabilní symbol sestave-
ný z čísla vesnice, čísla domu a čísla 
1337.
Miskovice mají 1, Přítoky 2, Bylany 
3, Hořany 4, Mezholezy 5 a Velký 
rybník 6.
Např. VS pro Bylany čp. 106: 
31061337. Podrobnější informace 
naleznete na webu obce v odseku 
Obecní úřad – poplatky.
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Sčítání lidu 2021

Podle zákona 
č. 332/2020 Sb., 
o sčítání lidu, 
domů  a  bytů 
v  r o c e  2 0 2 1 

a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
a státní statistické službě, ve znění poz-
dějších předpisů, bude na celém území 
České republiky přistoupeno ke sčítání 
lidu, domů a bytů.
Rozhodným okamžikem sčítání je půl-
noc z pátku 26. března 2021 na sobotu 
27. března 2021. Fyzická osoba pod-
léhající sčítání je povinna poskytnout 
zákonem požadované údaje. Sčítá-
ní je primárně navrženo jako online, 
tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími 
osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v roz-

hodný okamžik na území České re-
publiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl 
na území České republiky udělen 
azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá fyzická osoba, která je na úze-
mí České republiky v  rozhodný oka-
mžik přítomna

c) každý dům (i neobydlený) a každý 
byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pou-
ze na cizince, kteří jsou v ČR na dobu 
kratší než 90 dnů (např. turisté), a na 
cizince požívající diplomatické výsady 
a imunity.
Sčítání organizuje Český statistický 
úřad.
Sčítání osob se provede poskytnutím 
údajů jejich zápisem do sčítacího for-
muláře povinnou osobou. Tou je každá 
plně svéprávná fyzická osoba podlé-
hající sčítání. Za fyzickou osobu, která 
není plně svéprávná, poskytne údaje 
její zákonný zástupce nebo opatrov-
ník, případně jiná osoba oprávněná za 
ni jednat podle občanského zákoníku.  
Sčítání se provádí vyplněním sčítací-
ho formuláře pro domácnost. Údaje 
o domu a bytu poskytne jeho uživatel, 
v případě neobydleného bytu vlastník 
domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich 
zápisem do sčítacího formuláře buď 
v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, 
nebo násleně při terénním došetřování.
Terénní došetřování provádějí v jed-
notlivých sčítacích obvodech sčítací ko-
misaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 

komisař se při výkonu své funkce pro-
kazuje průkazem sčítacího komisaře.
Při terénním došetřování sčítací ko-
misař předá členu domácnosti, oso-
bě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samo-
statný sčítací obvod, sčítací formulář 
v listinné podobě v předem oznáme-
ném termínu nejpozději do 26. dubna 
2021. Úřad je podle zákona oprávněn 
termín prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo 
domácnost nebo vlastník zařízení, kte-
ré netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář 
v odpovědní obálce na poště nebo jej 
vhozením do poštovní schránky ode-
šle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítá-
ní, nebo jej doručí na kontaktní místo 
sčítání, nejpozděi do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu 
prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny 
zákonem, nařízením o evropské statis-
tice, GDPR a dalšími právními předpi-
sy. Tyto údaje nesmějí být použity pro 
jiné než statistické účely. Sčítací komi-
saři, stejně jako všechny osoby, které se 
v souvislosti se zpracováním výsledků 
seznámí s individuálními nebo osobní-
mi údaji, jsou povinni o nich zachovat 
mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je 
časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny ob-
čany, aby odpovědným vyplněním sčí-
tacích formulářů přispěli k úspěšnému 
provedení sčítání.
BEZPEČNĚ, ONLINE. SČÍTÁNÍ 
ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021
Sčítání 2021 začíná rozhodným 
okamžikem o půlnoci z 26. na 
27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý 
možnost sečíst se online prostřed-
nictvím elektronického formulá-
ře na webu www.scitani.cz nebo 
v mobilní aplikaci.  Kdo se nesečte 
online, má zákonnou povinnost od 
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a ode-
vzdat listinný formulář. Jeho dis-
tribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situ-
aci připravil ČSÚ v součinnosti s Čes-
kou poštou a hlavní hygieničkou ČR 
distribuci a sběr listinných formulářů, 
při kterých dojde k výraznému omezení 
fyzických kontaktů mezi sčítacími ko-
misaři a obyvatelstvem. Distribuce for-
mulářů do domácností bude probíhat 
podobně, jako nyní probíhá doručová-
ní doporučených poštovních zásilek, 

při dodržování přísných hygienických 
pravidel. Z tohoto důvodu nebudou 
sčítací komisaři pomáhat s vyplňová-
ním formulářů. V případě potřeby se 
však můžete obrátit na infolinku 840 
30 40 50. Vyplněné formuláře  bude 
možné odeslat v předtištěné obálce 
prostřednictvím schránek České pošty 
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních 
místech České pošty (vybrané poboč-
ky). Odeslání bude zdarma.
KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ
Sčítání 2021 je povinné pro všechny 
osoby, které mají k rozhodnému oka-
mžiku trvalý pobyt nebo přechodný po-
byt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se 
musí každá osoba, bez ohledu na mís-
to skutečného pobytu, věk, svépráv-
nost a zdravotní stav. Za osoby mladší 
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti 
a podobně provádí sečtení jejich zá-
konný zástupce, opatrovník nebo oso-
ba k tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný 
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo 
cizinců s krátkodobým pobytem do 90 
dnů.
KONTAKTNÍ MÍSTA
Kontaktní místa sčítání 2021 najdete 
na vybraných pobočkách České pošty 
a všech krajských správách Českého 
statistického úřadu. Poskytují široké 
veřejnosti informace o sčítání a jsou 
také místy, na kterých lze získat nebo 
odevzdat listinné formuláře.
OCHRANA DAT
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veš-
keré osobní údaje jsou zpracovávány
v souladu s příslušnými právními před-
pisy a používány jsou maximálně za-
bezpečené informační systémy.
PŘÍNOS SČÍTÁNÍ
Výsledky jsou široce využitelné napří-
kad při přípravě programů bydlení, 
rozvoji infrastruktury nebo plánování 
lepší dostupnosti služeb. Informace 
zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry 
i směřování výzkumných či vědeckých 
pracovišť a v konečném důsledku ovliv-
ňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na 
www.scitani.cz .
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Co je to zpětný odběr pneumatik?Fotosoutěž

Obecní úřad Miskovice pořádá soutěž 
MISKOVICKO V OBJEKTIVU
Téma soutěže: krajina Miskovicka

Pravidla soutěže:
1. Organizátorem fotografi cké soutěže je 

Obecní úřad Miskovice (dále jen Orga-
nizátor)

2. Účastníky soutěže mohou být amatérští 
nebo profesionální fotografové bez ome-
zení věku a národnosti. Účast v soutěži 
je dobrovolná a bezplatná. Zasláním 
fotografi í do soutěže účastník potvrzuje 
souhlas s těmito pravidly.

3. zasílání fotografi í do soutěže
 Soutěžící zasílají  fotografi e elektronicky 

na email podatelna@miskovice-kh.cz do 
31.7.2021, do 24.00 hod.

 Do předmětu emailu uveďte “fotografi c-
ká soutěž”. Po tomto termínu již nebu-
dou snímky do soutěže zařazeny.

 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 PRO ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ 

(SNÍMKŮ)
 - snímek je třeba zaslat ve formátu JPG 

nebo PNG v tiskové kvalitě.
 - pouze jednotlivá fotografi e – žádná ko-

láž, rámečky grafi cké prvky nebo zřejmé 
úpravy fotografi e, žádné textové prvky 
na fotografi i, vodoznak nebo obrázek,

 - ke snímku je nutné  dodat název sním-
ku, místo pořízení fotografi e, jméno 
a příjmení autora, telefonické a emailové 
spojení

4.  volba vítězných snímků
 Vítěze fotografi cké soutěže vybírá čtyř-
členná komise OÚ Miskovice. Autoři 
nejzajímavějších fotografi í budou oceně-
ni při slavnostním zveřejnění kalendáře 
Miskovicko.

5. Účastník souhlasí s tím, aby snímky za-
slané v rámci soutěže byly použity or-
ganizátorem na tvorbu KALENDÁŘE 
MISKOVICKO, popř. tvorbu jeho propa-
gačních materiálů bez nároku na hono-
rář.

6. Zasláním do soutěže účastník schvaluje, 
že je oprávněn s fotografi í nakládat, ze-
jména, že je autorem fotografi e. V opač-
ném případě může být taková fotografi e 
vyřazena, smazána a účastník může být 
bez náhrady vyřazen ze soutěže. Účast-
ník bere na vědomí, že zasláním foto-
grafi e do soutěže na sebe přebírá odpo-

vědnost za 
škodu, která 
může vznik-
nout pořada-
teli nebo tře-
tím osobám 
v důsledku 
n e d o s t a t e č -
ného oprávnění 
účastníka dispono-
vat fotografi í  či právy k nim. Organizá-
tor nepřebírá jakoukoliv odpovědnost 
za obsah fotografi í, porušení práv tře-
tích osob jejich zobrazením na fotografi i 
či užitím fotografi e ze strany pořadatele 
v dobré víře, v souladu s těmito pod-
mínkami. Každý účastník je povinen 
při pořizování  fotografi í dbát  oprávně-
ných zájmů a práv třetích osob, zejmé-
na osob, na fotografi i a jejich soukromí 
a práv na ochranu osobnosti. Zasláním 
fotografi e do soutěže dává účastník vůči 
pořadateli jednoznačně najevo, že spl-
nil podmínky tohoto odstavce, a že sou-
hlasí s tím, že zcela odpovídá za poruše-
ní těchto práv.

7. O reklamacích a námitkách či nejas-
nostech rozhoduje s konečnou platností 
organizátor. Současně si vyhrazuje prá-
vo změnit podmínky soutěže či soutěž 
zrušit bez udání důvodu. V takovém 
případě není pořadatel povinen provést 
vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.

8. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se 
zpracováním osobních údajů v rozsahu 
jméno, příjmení, emailová adresa, tele-
fonní kontakt. V případě, že se soutěžící 
stane výhercem, souhlasí též se zveřej-
něním svých osobních údajů v rozsahu 
jméno, příjmení a neúplná adresa bydli-
ště (obec), na akci  Zveřejnění kalendá-
ře Miskovicko, v kalendáři u zveřejněné 
fotografi e, ve Zpravodaji Miskovic, na 
webových a facebookových  stránkách 
Organizátora.

Obecní úřad Miskovice, 
Miskovice 26, 285 01 Miskovice,
tel. 723 832 403
email: podatelna@miskovice-kh.cz

í
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Co nového v knihovně 

Koronavirus útočí i letos úplně 
všude. Knihovna opět musela při-
způsobit svoje služby. Jako v prv-
ní vlně, tak i nyní čtenáři o knihy 
nepřijdou. Mohou vracet knihy na 
místní poště a tamtéž pak dosta-
nou knihy nové. Stačí zatelefonovat 
(telefon 728509087) nebo se ozvat 
na emailovou adresu knihovny: 
knihovnamiskovice@volny.cz. Také 
je možné využít rozvážkovou službu 
a nebo surfovat na webu knihovny 
a hledat různé on-line kvízy viz. 
www.knihovnamiskovice.webz.cz 
Knihovna je sice zavřená, ale stá-
le se tam pracuje. Pokračuje revi-
ze knižního fondu, zatím jsme tak 
v polovičce z 6 500 svazků. 

A protože Vás určitě sezení u počí-
tače a doma nebaví, můžete vyrazit 
na jarní Vápenickou stezku. Místní 
knihovna s Obecním úřadem při-
pravila od 22. dubna 2021 jarní Vá-
penickou stezku okolím Miskovic. 
Nejen děti, ale i „dospěláci“ mohou 
vyrazit kolem naší obce (tentokrát 
opravdu jenom okolo) a pátrat po 
tajence, kterou zjistíte splněním 
úkolů, které najdete na stanovištích 
během cesty. Luštit se bude tajenka 
z 9 písmen. Na každém stanovišti 
bude otázka, např. znáš zvíře na 
5 písmen (žije v podzemí a nema-
jí ho rádi zahrádkáři) a písmeno 
do tajenky. Na dalším místě bude 
odpověď a další písmeno tajenky. 

Mapku s doplňo-
vačkou tajenky 
zájemci získají 
na miskovické 
p o š tě  n e b o 
v krámku Na 
Růžku v Mis-
k o v i c í c h . 
Mohou si ji 
také stáhnout 
z webových stránek knihovny.
Na prázdniny knihovna ve spo-
lupráci se Suchdolem opět počítá 
s PUŤÁČKEM. Tentokrát z Misko-
vic až do Solopysk.
A ještě něco na procvičení našich 
mozkových závitů, věnované svát-
kům jara – Velikonocům.

Velikonoční rébusy 

          

  

                        

(1.a) Poznáte země? (2.a)

Co dělají ženy
mužům v Anglii? (2.b)
a) Hází je do řeky
b) Přivazují k židli
c)Vyválejí je v blátě

Co se dělá v Norsku ?  (2.c)
a) Vajíčková bitva
b) Vozí děti v proutěných koších
c) Řeší vraždy

Odpovědi: 
(1.a) Kraslice, Velikonoce,Beránek, Mazanec, Pomlázka, Kuřátka
(2.a) USA, Austrálie,Velká Británie, Kanada
(2.b) V Anglii ženy přivazují muže k židli a za odvázání požadují odměnu
(2.c) v Norsku vysílají televizní stanice kriminální příběhy, noviny otiskují nedokončené příběhy a čtenáři tipují, kdo je pachatelem a dokonce i krabice 
od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami
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Mateřská škola

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2021/2022 proběh-
ne v termínu od 2. května 2021 do 
16. května 2021.
V souvislosti s mimořádnými opat-
řeními vydanými Vládou ČR se zá-
pis uskuteční bez osobní přítom-
nosti dětí a zákonných zástupců.
Rodiče dětí mohou v tomto ter-
mínu podat přihlášku emailem 
s elektronickým podpisem zákon-
ného zástupce, poštou nebo přímo 
do  schránky umístěné u hlavního 
vchodu do budovy mateřské školy.
Podrobné informace, včetně kritérií 
k předškolnímu vzdělávání a po-
třebné dokumenty, které zákonný 
zástupce u zápisu předloží, nalezne-
te na webových stránkách Mateřské 
školy Miskovice www.skolka-mis-
kovice.cz.
Už teď se těšíme na naše nové 
kamarády.
Zdravá mateřská škola
Naše školka se zapojila do projek-
tu Zdravá mateřská škola. Tento 
projekt není pouze o seznamování 
se s různými novodobými trendy 
ve stravování jako je např. „raw" 
strava. Jde především o to, aby se 
děti naučily správným stravovacím 
návykům, odlišovaly od sebe po-
traviny zdraví prospěšné a potra-
viny, které si občas dopřát mohou, 
ale nejsou pro ně ničím přínosné. 
V naší kuchyni nepoužíváme žád-
né polotovary, umělá dochucova-
dla a další podobné potravinářské 
a chemické výrobky. Vaříme pouze 
z čerstvých a základních surovin. 
Podrobné informace najdete na 
webových stránkách  www.zdra-
vaskolnijidelna.cz.
Školka před uzavřením
Než se naše školka zavřela, tak se 
děti ve třídě Včeliček proměnily v 
princezny, Elzu, kostlivce, spider-
mana, další pohádkové i nepohád-
kové bytosti, a dokonce přiletěla 
i včelička. Pozadu nezůstala ani 
paní učitelka, která v tento den ne-
byla paní učitelkou, ale stal se z ní 
hejkal. Děti po celé dopoledne sou-
těžily a za zvuku veselé hudby tan-
čily a zpívaly. Vše se jim povedlo 
a měly z toho velkou radost.

Děti v Beruškách a Motýlcích, na po-
slední chvíli před uzavřením, stihly 
Masopust. V tento den se z paní uči-
telek stali klauni a sněhulák. Tety se 
jako mávnutím kouzelného proutku 
proměnily v květinovou a klobou-
kovou vílu. Do masek se převlékli 
i někteří z rodičů a celý masopustní 
průvod mohl vyrazit. Vesnicí prošel 
oslík, kočičky, liška, kravička nebo 
vodník. Místním, ale i hostům, kte-
ří se na nás přijeli podívat, jsme 
tak vykouzlili úsměv na tváři a ně-
kterým ukápla i slza dojetí. Po ná-
vratu čekala na děti sladká tečka na 
závěr. Pochutnaly si na masopust-
ních koblihách a božích milostech. 
I s nasazenými rouškami, bez kte-
rých bychom do vsi nemohli, jsme 
si celé dopoledne parádně užili. 
Školka na dálku
Jak jistě všichni víte, mateřské ško-
ly jsou v tomto období zavřené.
Říkáte si, co tak asi dělají děti, když 
nemohou chodit do školky?
Ti nejstarší, pro které je poslední 
školičkový rok povinný, se vzdělá-
vají distančním způsobem.
Paní učitelky s dětmi a jejich rodiči 
komunikují prostřednictvím emai-
lové pošty a videohovorů. Zvolily 
různé formy vzdělávání. Vždy jim 
záleží na tom, aby úkoly děti zau-
jaly, nebyly náročné a byly přizpů-

sobeny jejich podmínkám. Všechny 
úkoly paní učitelky vyhodnocují 
a sledují účast dětí na distančním 
vzdělávání. 
Do emailových schránek nám tak 
každý den přijde velké množství fo-
tografi í a krátkých videí. Máme vel-
kou radost, že s dětmi můžeme být 
alespoň takto na dálku. Když nám 
přijde video, ve kterém holčička po-
sílá velkou pusu a říká: „Ahoj paní 
učitelko, jak se máš? Stýská se mi 
po tobě“, nebo si prohlížíme obrá-
zek, u kterého je napsáno pro paní 
učitelku, věřte, že nás to chytne 
u srdíčka. Takových vzkazů nám 
chodí celá řada.
Děti posílají básničky a písnič-
ky, které se doma pilně učí. Doma 
zvládly i malý taneček nebo prá-
ci s keramickou hlínou, pozoro-
valy, jak klíčí hrášek. Úkoly plní 
i v přírodě. Venku hledaly první jar-
ní kytičky nebo vyráběly Moranu, 
kterou pouštěly po vodě. To proto, 
aby se rozloučily se zimou a přivo-
laly jaro. Všechny jsou moc šikovné 
a pracovité. 
A co naši menší kamarádi? Také na 
ně myslíme a i oni doma pracují. 
Aby jim to nebylo líto, mohou si za-
hrát na skoro předškoláky. Posílají 
nám fotografi e s krásnými obrázky, 
zvládají někdy i nelehké úkoly a do 
výroby Morany se s mamkou a tať-
kou pustili stejně jako jejich star-
ší kamarádi. Jsou to naše šikulky 
a šikulové.
Jestli se dětem povede zahnat zimu 
a přijde tolik očekávané jaro, to 
uvidíme.
My Vám všem přejeme mnoho slu-
níčkových dní a hlavně hodně pev-
ného zdraví.
Kolektiv Mateřské školy Miskovice
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Velikonoce

Pojďme se seznámit s obyčeji, 
s nimiž měli naši předkové 
spjaté dny o takzvaném paši-
jovém týdnu, jenž předchází 
Velikonocům.
PAŠIJOVÝ TÝDEN je pojmenován 
podle pašijí neboli biblických vyprá-
vění o utrpení Krista, které sepisovali 
apoštolové. Otevírá ho Květná neděle.
Říkalo se jí též Květnice, Beránkova 
či Palmová a jde o poslední neděli 
čtyřicetidenního půstu. Mezi tradič-
ní zvyky tohoto dne patří obléct si 
něco nového. Hospodyně by ale tento 
den neměly nic péct – “zapekly” by si 
i květy na stromech a nebyla by žádná 
úroda. V kostelech se prvně zpívaly 
pašije, tedy části evangelia, které po-
pisují zatčení, odsouzení a umučení 
Ježíše. Před mší žehná kněz kočičky 
nebo jiné zelenající se ratolesti.
Modré pondělí
Jako Modré nebo také Velké pondělí 
se nazývá první den předvelikonoční-
ho týdne. Traduje se, že jeho název je 
odvozen od modré (či fi alové) látky, 
která se v ten den věší v kostelech. 
O  Modrém pondělí by se vůbec ne-
mělo pracovat. To však neplatí pro 
hospodyňky, které by právě v tento 
den měly začít s důkladným úklidem. 
Poté následuje
Šedivé úterý
Někdy se mu říká Žluté.  Šedivá barva 
je nejspíš připomínkou zvyku, který 
by se měl v tento den dodržovat, což 
znamená vymetat pavučiny a prach 
ze všech koutů v domě. V kostelech 
je klid, žádné speciální obřady se 
nekonají.
Škaredá středa
V tento den Jidáš provedl škaredý 
skutek, když zradil Ježíše a za třicet 
stříbrných ho udal. O Škaredé stře-
dě by se podle pověry nikdo neměl 
mračit, neboli škaredit, aby mu mr-
zutý výraz nezůstal každou následu-
jící středu v roce. Středa je známá též 
jako Černá, Smutná či Sazometná. 

Nazývala se tak i proto, že v ten den 
se vymetaly saze z komína.
Zelený čtvrtek
Pro věřící začínají tímto dnem nej-
významější svátky v roce. Jde o den 
naděje a zelená symbolizuje jeho 
barvu. Probíhal ve znamení památ-
ky poslední večeře Ježíše Krista, na 
které se prý, kromě chleba, jedla jen 
“zelená jídla”  (zelenina a bylinky). 
Zelené bylo též mešní roucho. Pů-
vodně se čtvrtku říkalo Lkavý, pro-
tože lidé plakali a naříkali, že by měl 
být Ježíš ukřižován. Připomínali si 
nejen poslení večeři Páně s jeho 
učedníky, ale také jeho následnou 
modlitbu v Getsemanské zahradě a 
jeho zatčení poté, co ho Jidáš zradil. 
Aby se nezapomnělo na jeho zradu, 
pekly se jidášky, sladké pečivo  ve 
tvaru stočeného provazu, na němž 
se zrádce ze zoufalství nad tím, co 
učinil, oběsil. Podle dávné tradice se 
na Zelený čtvrtek naposledy rozezní 
kostelní zvony, které hned poté od-
létají do Říma a zpět se vracejí až na 
Bílou sobotu. Legenda praví, že si 
zvony letí pro papežovo požehnání 
a poděkování za celoroční službu. 
Pokub by některý zvon neodletěl, 
přineslo by to obci neštěstí. Zvuk 
zvonů pak do soboty ráno, v poled-
ne a večer nahrazovaly dřevěné řeh-

tačky, klapačky, hrkačky nebo velké 
trakaře, se kterými chlapci pod ve-
dením nejstaršího z nich procházeli 
vesnicemi. Účelem hlasitého řehtá-
ní bylo zahnat Jidáše.
Velký pátek
Je den hlubokého smutku, neboť 
připomíná ukřižování Ježíše Krista. 
Z toho důvodu se dříve nekonaly 
mše, nehrály  varhany a zvony ne-
zvonily. Velký pátek je také posled-
ním a nejpřísnějším dnem půstu 
a také plný pověr a zákazů. V hospo-
dářství, v sadu, ani na poli se nesmě-
lo pracovat, aby se tzv. nehýbalo se 
zemí. Lidé vstávali před východem 
slunce a chodili se mýt do potoka, 
aby se chránili před nemocemi. Vě-
řili také, že v tento den mají nejen 
modlitby, ale i věštby a veškerá ma-
gie větší účinek. Otevírají se skály 
a na krátkou dobu se zpřístupňují 
v nich ukryté poklady. Podle pověs-
ti se otevírá i hora Blaník. Za zvuku 
řehtaček a různých říkaček chodili 
chlapci dům od domu a oznamovali 
namísto zvonů poledne a ranní i ve-
černí klekání. Za to dostávali sušené 
ovoce, pečivo, vejce či drobný peníz.
Bílá sobota
Sobota se už  nesla ve znamení pří-
prav na Kristovo zmrtvýchvstání. 
Čtyřicetidenní půst skončil a hos-
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podyňky pekly velikonoční beránky 
a mazance. Děvčata zdobila vajíčka a 
kluci pletli pomlázky. Zvony se vrá-
tily z Říma, aby se opět rozezvučely. 
Před kostelem se pálil oheň, jemuž 
se říkalo Jidášův. Lidé si nosili domů 
uhlíky a z ohořelých dřívek si vyrá-
běli křížky jako ochranu před krou-
pami či povodněmi nebo si je zastr-
kávali za trámy na půdě, aby dům 
ochránili před požárem, Někde se 
v kostelech v noci ze soboty na neděli 
slouží bohoslužby – vigilie. Zahajuje 
ji zapálení dlouhé svíce – paškálu -, 
od níž si lidé připalují vlastní svíčky 
a doma jimi zažehají lampičky, tzv. 
věčná světýlka. Také této noci se 
říká Velká - odtud je nejspíš název 
Velikonoce.
Boží hod velikonoční
Na Boží hod se setkávaly nejbližší 
rodiny, v tento den bez přátel a zná-
mých. Při dopoledních nedělních 
bohoslužbách se v kostele žehna-
lo obřadnímu pečivu – mazancům 
či beránku. Ten se pekl všude tam, 
kde si lidé nemohli dovolit koupit 
a upéct skutečné jehně. Rodina i ná-
vštěva si požehnané pečivo pak při 
obědě dělila. Zvykem bylo podaro-
vat jimi také domácí zvířata, kousek 
položit na pole či vhodit do studny. 
K obědu se už jedla tradiční velikonoč-
ní jídla, jejichž součástí již bylo maso 
a nádivka. Nejdůležitější byla ovšem 
vejce, jež nesměla chybět v žádné jarní 
kuchyni, a také pokrmy z nich.
Velikonoční pondělí
Pondělí se také, snad podle pra-
původních barvených vajíček ří-
kalo Červené. Brzy ráno vycházeli 
chlapci - koledníci s pomlázkami- 
šlehat děvčata, aby z  nich vyhnali 
nemoci a lenost. Proutí, ze kterého 
se pomlázky pletly, byla také přisu-
zována životodárná síla a věřilo se 
rovněž, že každý, kdo byl pořádně 
vyšupán pomlázkou, omládl. Na 
oplátku od nich dostávali malovaná 
vajíčka a sladkosti.

Velikonoce jsou pohyblivé svátky, jejichž datum se odvíjí od prvního 
jarního úplňku. Užijte si je, možná bohatší o znalost symboliky dnů 
pašijového týdne, co nejlépe. Oslavují totiž jaro, naději a probouzející 
se přírodu.
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Spolek „HOŘANŠTÍ

Jak vidíte, ko-
nec „koronavi-
rového“ období 
je stále v nedo-
hlednu. Hro-
madné akce 

jsou zakázány, takže jsme na počátku 
letošního roku nemohly zorganizovat 
členskou schůzi. Práce v našem spol-
ku nás ale stále baví a tak jsme koncem 
února uspořádaly netradiční schůzi tzv. 
„per rollam“ - mimo zasedání.
Tento rok se můžete těšit na následu-
jící akce:
● Čarodějnický průvod a pálení 
 čarodějnic - pátek 30. dubna
● Dětský den - sobota 5. června  
● Tradiční posvícení v obci 
 - sobota 28. srpna 
● Strašidelný lampionový průvod 
 se stezkou odvahy 
 - neděle 31. října  
● Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromečku a zpívání koled 
 - neděle 28.listopadu

Je však zcela možné, že nás během roku 
ještě nějaké akce teprve napadnou… 

. V případě, že z důvodu vládního 
nařízení bude zakázáno výše uvedené 
akce uskutečnit, budeme se snažit vy-
myslet „akce náhradní“, jako tomu bylo 
v roce loňském.
Také jsme se opět nezapomněly při-
hlásit do celorepublikové akce Ukliď-
me Česko, v našem případě Ukliďme 
Hořany a přilehlé okolí, která je letos 
naplánována na sobotu 27. března. 
My však máme v plánu uklízet po 
celé jarní období. Vzhledem k nouzo-
vému stavu úklid proběhne individu-
álně nebo v rámci rodiny. Sraz se ne-
koná, pomůcky k úklidu a likvidaci 
odpadu si zajistí každý sám. Zapojit 
se může každý!
V současnosti je na doporučení vlády 
zákaz vstupu na dětské hřiště. Není 
však bezpečné ještě z jednoho důvo-
du, a to takového, že v těsné blízkosti 
stále probíhá výstavba chodníčku. 
Pevně doufáme, že si děti budou 

moci jít v brzké době zase hrát, tře-
ba na pískovišti, kde je brzy překvapí 
nová krycí síť v pískové barvě .
Pokud nemáte možnost sledovat 
naši stránku na facebooku nebo in-
stagramu, pošlete nám svůj email na 
adresu: spolekhoransti@email.cz, 
moc rády vám budeme zasílat veške-
ré informace o dění v našem spolku.
Náš spolek má v současné době 
11 členek. Jakkoliv pomoci při orga-
nizování našich akcí však může kaž-
dý, aniž by se stal členem spolku!
Stejně tak velice rády uvítáme jaké-
koliv sponzorské dary, které budou 
určeny především pro děti. V pří-
padě fi nančního daru je číslo účtu: 
228076597/0600. Moc děkujeme 
sponzorům, kteří nám už v letoš-
ním roce přispěli, jak fi nančně, tak 
materiálně!
Všem přejeme krásné jaro, pohodové 
prožití velikonočních svátků a snad 
brzy na viděnou!

Romana Veselá s děvčaty


