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Vážení občané Miskovicka,
po delší době dostáváte do ruky nový
Zpravodaj. Asi jste všichni většinou zaznamenali změnu na postu starosty obce
Miskovice. Jmenuji se Petr Henčl, je
mi 54 roků a bydlím v obci Mezholezy.
Jsem ženatý a mám se svojí ženou dvě
děti, tedy 31 letou dceru a 29 letého syna.
Uplynulo již devět měsíců od okamžiku,
kdy jsem se tohoto úřadu ujal a mám tedy
právo aspoň minimální analýzy toho co
se povedlo, co méně, ale hlavně co naše
obec pro Vás připravuje a plánuje. První zásadní úkol bylo dokončit IV. etapu
kanalizace v Miskovicích, nebo lépe řečeno zvládnout připojit velké množství nepřipojených domů v poměrně krátkém
časovém úseku. Musím tu poděkovat
i Vám lidem, kterých se to týkalo, za to,
že se nechali přesvědčit a bylo možné
v jejich domě zrealizovat přípojku kanalizace. Reálně hrozilo nedodržení smluvních parametrů a s tím spojené poměrně
výrazné krácení dotace. Vše se ale podařilo a naše obec mohla podat tzv. Závěrečné vyhodnocení akce.
Asi většinu obyvatel ale zajímá, co naše
obec plánuje a připravuje v nadcházejícím období. V roce 2019 a 2020 jsme připravili několik projektů a podali několik
žádostí o dotaci. Jako první byl vypracován projekt rekonstrukce komunikace
v obci Přítoky v lokalitě Záviska. Tato komunikace je již řadu let v žalostném stavu
a vlastně to nikdy ani komunikace nebyla. Lidé už přestali věřit tomu, že se ně-

kdy podaří tuko komunikaci vybudovat
a popravdě se jim ani nedivím. Byla podána žádost o dotaci a v součané době jsme
v očekávání rozhodnutí Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ohledně profinancování realizace. Další zajímavý projekt, který obec připravila je revitalizace stodoly
v Miskovicích včetně přilehlých pozemků. Na tento projekt naše obec získala
dotaci ve výši cca 2.300.000Kč. Celková
investice se přiblíží sumě 3.400.000Kč
a bude se realizovat v tomto a v příštím
roce. Vznikne tu příjemný volnočasový prostor, kde se budou setkávat lidé
a kde bychom mohli v hezkém prostředí
třeba slavit Advent. Dalším projektem
jsme udělali radost našim hasičům. Na
základě výzvy Ministerstva vnitra ČR
jsme podali žádost na pořízení nového
dopravního automobilu, místo již dávno
doslouženého MERCEDESU. Naše obec
byla vybrána k profinancování první části
a v současné době žádáme Krajský úřad
o dofinancování druhé části pořizovací
ceny dopravního automobilu. Pořizovací cena vozidla bude 1.100.000Kč. Další
zajímavé projekty se týkají rekonstrukce rybníku v Miskovicích a v Mezholezích. Oba projekty jsou podány v rámci
dotačního titulu Ministerstva zemědělství v oblasti zadržování vody v krajině.
V současné době čekáme každým dnem
na vyhlášení výsledků výběrového řízení
a vyhlášení pořadí projektů vybraných
k profinancování. Další projekt se týká
přestavby a rekonstrukce kabin na fotba-

lovém hřišti v Miskovicích. Současný žalostný stav kabin si žádá o řešení, a vedení
obce se rozhodlo pro tento záměr čerpat
krajskou dotaci ve výši 1.100.000Kč. Dodavatel stavby bude vybrán na základě
veřejné soutěže a celková rekonstrukce
by měla být zahájena v první polovině
roku. V letošním roce bude rovněž dostavěna celá síť splaškové kanalizace v obci
Přítoky. Byl již vybrán dodavatel stavby
a v současné chvíli čekáme na profinancování. Na základě požadavku obyvatel
obce Přítoky byl vypracován projekt na
výstavbu nového dětského hřiště. To se
bude nacházet na pozemku malého sadu
u cesty do cihelny. Je to klidná část obce
a věřím, že se, v případě úspěchu dotační
žádosti, bude dětem líbit. Poslední velký projekt, který je právě realizován je
Obnova cest a alejí v obcích Miskovice,
Bylany, Přítoky a Mezholezy. Jedná se
o výsadbu původních dřevin do lokalit,
kde mají své místo.
Na závěr bych se rád jen krátce zmínil o dalších plánech obecního úřadu.
Připravuje se projekt vodovodní přípojky v obci Bylany, obnova autobusových
zastávek v obcích Bylany a Přítoky, revitalizace usedlosti po panu Janglovi
v obci Mezholezy, změna Územního plánu
a další drobné projekty, které povedou
k zlepšení života v našich obcích.
Petr Henčl,
starosta obce

Co nového v knihovně
Začíná jaro a my vyhlížíme na návsi u pomníku krokusy, které děti

na podzim sázely … a kromě jara,
březen byl, je a doufejme, že i bude
ve znamení knih. Je to měsíc, kdy
mají svátek všichni ti, kdo mají
rádi knížky. A když svátek, tak určitě dárky … a knihovna nějaké připravila:
● Od 10. března bude v knihovně
výstava „Babiček“ Boženy Němcové a mlýny (nejen na Bylance)
● Zavzpomínat si na časy minulé
můžete s „babičkou“ Mílou Řepovou 24. 3. od 16.00 hodin
● V pátek 27. 3. 2020 proběhne
opět Noc s Andersenem, u nás

to bude již 14. ročník, díky malé
kapacitě knihovny je NUTNÉ se
přihlásit do 24. 3., přihlášky jsou
v knihovně nebo je možné využít
email knihovny knihovnamiskovice@volny.cz. Děti se sejdou
v 18 hodin, luští různé kvízy, určitě bude „bojovka“ a čtení. Letos
vše zaměřené na pohádky Boženy Němcové a trošku na Harryho
Pottera. Napíšeme pohledy. Na
ty se letos obzvlášť zaměříme.
Děti díky mobilním telefonům
tento „zastaralý“ způsob posílání již neznají!!! Nespí se zde až
do rána, ale před desátou hodinou rozneseme napsané pohledy
po vesnici (ušetříme za poštovné)
a vyrazíme do vlastních pelíšků ...

Vážení spoluobčané,
ve Zpravodaji je spousta pozvánek
na různé akce pořádané v našem
okolí. Některé již byly zrušeny
s ohledem na současnou situaci.
O některých se teprve rozhodne,
zda se uskuteční, nebo budou
z bezpečnostních, či preventivních
důvodů zrušeny, nebo přesunuty
na pozdější termín. Proto prosím
sledujte vývěsky v našich obcích,
webové stránky obce Miskovice
nebo hlášení místního rozhlasu.
Zde jsou uveřejněny aktuální informace pro občany vydané Ministerstvem zdravotnictví, Krajským
úřadem Středočeského kraje, Krajskou hygienickou stanicí a další
podstatné informace týkající se
aktuálního dění v naší zemi.
-2-

Pohádkové břízy zasadíme až v
dubnu, podle počasí.
● 31. 3. vyhodnotíme nej čtenáře miskovické knihovny za rok
2019
● Začnou jarní dílničky, na které
je také nutné přihlásit se, a to do
24. 3. 2020
Všechny akce knihovna pořádá
ZDARMA pro širokou veřejnost.
Avizuje připravované akce ve Zpravodaji, na plakátech, či na webových
stránkách www.knihovnamiskovice.webz.cz.

Mateřská škola Miskovice
Mateřská škola Miskovice od letošního roku navýšila kapacitu na
60 dětí, v současné době jsou v
provozu tři třídy. Ke třídě Včeliček
a Berušek, které jsou pro 25 dětí, se
letos připojila třída Motýlků. Tato
je pro deset nejmladších, tříletých
dětí.
Cílem naší mateřské školy je, aby
čas zde prožitý byl pro dítě radostný
a příjemný. Proto ke každodenním
řízeným činnostem, které formují
dětskou osobnost z hlediska výchovy a vzdělávání, organizujeme další
různorodé aktivity.
Pravidelně probíhá ve školce
kroužek angličtiny, flétny, canisterapie a keramiky. Pro rodiče a děti
organizujeme společná odpoledne.
Setkáváme se například u drakiády,
v adventním čase, při jarním ode-

mykání zahrady nebo s maminkami
u příležitosti Dne matek. Navštěvují
nás různé divadelní spolky, sokolníci ze Žlebů, jezdíme do Kutné Hory.
Mikulášská nadílka, oslava Dne
dětí, čarodějnický den to vše se stalo
již nedílnou součástí programu pro
naše děti. Spolupracujeme s místní
knihovnou, Mysliveckým spolkem
Miskovice - Vidice, se Sborem dobrovolných hasičů z Miskovic a Uhlířských Janovic. Ti mají pro děti již

tradičně připravený vždy velmi zajímavý program.
Předškoláci jezdí na plavání a každoročně pro ně připravujeme slavnostní rozloučení s přespáním ve
školce.
Pokud vás program naší mateřské
školy zaujal, přijďte se za námi podívat dne 20. dubna 2020 v 16.00
hodin na Den otevřených dveří.
Zápis do mateřské školy proběhne dne 5. 5. 2020 od 16.30 hodin.
Přihlášky do mateřské školy budou k vyzvednutí ve školce v týdnu od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020
nebo ke stažení na našich webových
stránkách www.skolka- miskovice.
cz, kde se také dozvíte další důležité
informace.
Kolektiv MŠ Miskovice

Zdravá školní jídelna
Naše školka se zapojila do projektu
Zdravá školní jídelna, který se řídí
pyramidou výživy pro děti. Tak by
měla vypadat skladba stravy po celý

Z PYRAMIDY NA TALÍŘ

den.
Tento projekt není jen o tom, aby
se děti učily jíst semínka a raw stravu a další ,,novodobé“ trendy ve
stravování. Jde především o to, aby
se děti naučily správným stravovacím návykům, odlišovaly od sebe
potraviny zdraví prospěšné a potraviny, které si občas dopřát mohou,
ale nejsou pro jejich tělíčka ničím
užitečná.
Projekt je také zaměřen na to, aby
děti poznávaly rozmanitou stravu

VŠECH
LÁDEJ ZE
JÍDLO SK AMIDY VÝŽIVY
PATER PYR NEZAPOMEŇ,
I.
PRO DĚT YRAMIDY JÍDLO
OL P
ŽE VRCH OCHUCUJE!
JEN D

MOJE SVAČINA
Pyramida výživy pro děti použita se souhlasem autorů.
Více materiálů na www.pav.rvp.cz
Foto Marek Novotný (www.mareknovotny.com)
Grafické zpracování Radka Sedlačíková Černocká
Vydal Státní zdravotní ústav Praha za finanční
podpory MZ ČR v rámci projektu č. 10739
„Zdravá školní jídelna III“, NPZ – PPZ 2017
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JÍDELNÍČEK DÍTĚTE JE
SLOŽEN Z 5 -6 DENNÍCH
JÍDEL. INTERVALY MEZI
JEDNOTLIVÝMI JÍDLY
NEMAJÍ BÝT DELŠÍ
NEŽ 3 HODINY.

a podporovaly se národní tradice
a regionální zvyklosti.
V naší kuchyni nepoužíváme žádné polotovary, umělá dochucovadla
a další podobné zbytečné potravinářské až chemické výrobky. Vaříme z čerstvých a základních surovin.
Více o projektu se můžete dozvědět na webových stránkách
www.zdravaskolnijidelna.cz kde určitě i rodiče najdou inspiraci pro rodinné stravování. Na stránkách jsou
k dispozici také recepty.
Za školní jídelnu

Klára Velebová,
vedoucí školního stravování

Čipování psů
Od 1. 1. 2020 nabyla účinnost novela veterinárního zákona (zákon
č. 166/1999 Sb. o veterinární péči).
Veterinární zákon (konkrétně §4,
odst.1, písm. f) již mnohá léta říká,
že chovatel je povinen zajistit, aby
byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců
platně očkováni proti vzteklině
a poté přeočkováni a uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti
a na požádání jej předložit veterinárnímu lékaři.
Tato novela ještě dodává, že očkování psa proti vzteklině je platné,
pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém
chovu, s výjimkou psa, který byl
označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

je nezaměnitelně zaneseno v oficiálním dokladu o očkování (očkovací průkaz, pas). Od Nového roku
je každé nové očkování (přeočkování) proti vzteklině platné pouze
tehdy, bude-li mu předcházet právě načipování. Jinak řečeno, datum čipování musí být starší, nebo
stejné jako datum očkování, aby

MAJITEL rovná se CHOVATEL
Jakmile si jednou pořídíte pejska, stáváte se podle veterinárního
zákona chovatelem. A jste to tudíž
VY, kdo nese odpovědnost za jeho
dodržování.
Od 1. ledna 2020 je očkování
proti vzteklině platné pouze tehdy,
je-li váš pes načipován a číslo čipu

bylo možné pomocí načtení čipu
jednoznačně prokázat, že veterinář
naočkoval skutečně toto konkrétní
zvíře, které je v dokladu o očkování
uvedeno.
Přidanou hodnotou čipování je
i možnost zanesení čipu do jedné
z databází, ve kterých je možné
podle čísla načteného čipu dohledat majitele nalezeného pejska
a vrátit ho zpět domů majiteli. Popřípadě tímto zamezit nebo dohledat odcizeného psa. Některé
z možností jsou např. Národní
registr majitelů zvířat, Národní
registr psů České republiky… Bohužel to jsou soukromé registry
a některé jsou placené. Státní se teprve bude rozbíhat.

Z důvodu stále častějších hlášení o volně pobíhajících psech bez doprovodu majitele Obec
Miskovice žádá majitele psů, aby nahlásili číslo čipu na Obecní úřad společně s přidělenou
známkou evidující psa patřícího do katastru Miskovic. Pomohou také kontaktní údaje na
majitele, plemeno psa, bližší popis vzhledu a jméno. Pomůže nám to při hledání majitele
zaběhnutého pejska bez potřeby využití městské policie, popř. využití služeb útulku, které
se majiteli pěkně prodraží. Ideální je poskytnout očkovací průkaz k vyplnění potřebných
údajů do evidence.
Pokud Váš pes nemá, nebo
ztratil přidělenou známku
s číslem od Obce Miskovice,
kontaktujte OÚ Miskovice
a bude Vám předána nová.
Touto evidencí si navzájem
ušetříme spoustu krušných
chvil při hledání pejska i majitele. A v neposlední řadě

zkrátíme stres zaběhnutého
pejska.
S KONKRÉTNÍMI DOTAZY SE
OBRACEJTE na paní Veselou,
tel. 723 832 403.
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Informace o poplatcích za komunální odpad a psy v roce 2020
Blíží se konec splatnosti poplatků za komunální odpad
a za psy. Jsou ale mezi námi i tací, kteří buď zapomněli,
nebo si myslí, že je stále dost času k zaplacení těchto
každoročních poplatků.
I přesto, že se ani letos na těchto platbách nic nezměnilo, nebude na škodu si ve stručnosti připomenout, jak
a kolik se platí.
Poplatek za odpad v roce 2020
i nadále činí 500,-Kč:
● za trvale žijícího občana
● za neobydlený byt či dům s přiděleným číslem popisným, popř. číslem evidenčním
● za chatu, nebo chalupu ležící v katastru obce Miskovice
Poplatek je možné zaplatit:
● přímo v PODATELNĚ OÚ Miskovice – na poště
PARTNER Miskovice, popř. v kanceláři OÚ v prvním
patře Obecního úřadu Miskovice
● poštovní poukázkou typu A, nebo C – do zprávy napsat VS
● převodem na běžný účet OÚ Miskovice
443499349/0800
Sestavení variabilního symbolu je velmi důležité pro
určení plátce:
Na příkladu je použité popisné číslo domu 255.
Miskovice
1+čp+1337
např. 12551337
Přítoky
2+čp+1337
např. 22551337
Bylany
3+čp+1337
např. 32551337
Hořany
4+čp+1337
např. 42551337
Mezholezy
5+čp+1337
např. 52551337
Velký rybník
6+če+1337
např. 62551337

konce dubna je všichni platící na účet obce obdrží do
poštovní schránky. Platící v hotovosti si je vyzvednou
přímo při platbě na OÚ.
Poplatek za psa
I tato platba zůstává nezměněna a činí:
50,-Kč za prvního psa,
100,-Kč za druhého a dalšího psa
Poplatek se platí stejně jako poplatek za odpad, pouze
ve variabilním symbolu nahradíme poslední dvojčíslí
37 číslem 41. Tedy miskovické popisné číslo 255 napíše
VS 12551341. Nebo provede platbu společně s poplatkem za odpad jednou částkou pod VS odpadů.
Otevírací hodiny pošty PARTNER Miskovice
(podatelna OÚ Miskovice):
Telefon 602 518 103
Út 7.30 – 11.30
Stř 7.30 – 11.30
Čt 7.30 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod
Pá 7.30 – 11.30
Úřední hodiny kanceláře
Obecního úřadu Miskovice
Telefon 327 515 322
Po 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod
Stř 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod
Út, Čt, Pá po předchozí dohodě

Osvobozeni od poplatku jsou
občané trvale žijící v cizině –
písemně dokládá poplatník,
občané pobývající celoročně
v nápravném zařízení a děti narozené během roku 2020.
Splatnost poplatku
je 31. 3. 2020
Poplatek vyšší než 1000,-Kč lze
rozdělit na několik splátek. Do
31. 3. 2020 musí být zaplaceno
1000,-Kč a do 30. 6. 2020 zbytek. I v letošním roce budeme
lepit známky na popelnice – tentokrát modré. Jejich distribuce
je stejná jako v roce 2019. Do
-5-

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne
v pátek 3. dubna 2020:
Miskovice

14.30 hod.

u pomníku

Mezholezy

15.00 hod.

u zvoničky na návsi

Bylany

15.20 hod.

otočka autobusu

Přítoky

15.40 hod.

u pomníku

Hořany

16.00 hod.

zastávka autobusu

Do nebezpečného odpadu patří různé chemikálie, léky, stará elektronika třeba nefunkční,
ale kompletní. Především počítače, televize, ledničky i s kompresorem a náplní....

V pátek 3. dubna 2020 budou v každé vesnici přistaveny velkoobjemové
kontejnery. Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech.
Odvoz odpadu se uskuteční v pondělí 5. dubna 2020.
Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů nepatří elektronika, ta se odváží v nebezpečném odpadu,
dále sem nepatří pneumatiky - jejich likvidaci si musí majitelé zajistit sami při výměně pneumatik.

Od 1. 4. 2020 letní svoz komunálního odpadu, který bude probíhat každé
pondělí do 30. 9. 2020.
Popelnice se budou vyvážet v pondělí ve všech vesnicích !!!!!
Důrazně žádáme občany o správné třídění veškerého odpadu a ukládání do sběrných nádob
takovým způsobem, aby se do nich vešlo co nejvíce materiálu!!!
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Co je to zpětný odběr pneumatik?
Zpětný

odběr

pneumatik

umožňující odevzdat pneumatiky po jejím opotřebení prodejci, nebo servisu, potažmo
výrobci a dovozci.
Výrobce nebo dovozce je povinen
vysbírat a zpracovat minimálně
65 % pneumatik, které v témže roce
uvedl na trh. Zároveň zákon o odpadech stanovil, že „povinná osoba
má povinnost zajistit zpětný odběr
použitých výrobků nabídnutých ke
zpětnému odběru bez ohledu na
výrobní značku a do výše, které za
vykazovaný kalendářní rok uvede
na trh“.
Jak tedy mohou koneční spotřebitelé odevzdat pneumatiky?
Opotřebované pneumatiky mo-

.DPVSRXŀLW¿PLSQHXPDWLNDPL"

hou občané odevzdat bezplatně na

8ȸFȸNKLUVGʓGŲ

místech zpětného odběru, a to bez
ohledu na značku či nákup. Místa

2PGWOCVKM[
N\GGMQNQIKEM[
]OLNYLGRYDWÏL
UHF\NORYDWRTQ
FCNɶȐX[WʓKVȐ!

zpětného odběru jsou pneuservisy, autoservisy a místa
prodeje pneumatik, tedy půso-

<TGE[MNQXCPȝEJ
RPGWOCVKMN\G
Y\URELWGÝWVN£KěLģWÝ
VSRUWRYLģWÝDGDOģ¯
WʓKVGȬPȌXȝTQDM[!

biště, která jsou přirozenými
místy sběru.

Pneumatika není komunálním
odpadem a její likvidaci platí
občan již v ceně zakoupeného
produktu. Proto by bylo dobré,

<CMQWRGPȐO
RPGWOCVKM[
CWVQOCVKEM[
]DSODW¯WH
]DLGLȐUHF\NODFL"

6EÝUQ¿GYıUÏL
GRNRQFHÏHUQ£VNO£GND
QHMVRXWDSUDY£P¯VWD
SURRGHY]G£Q¯SRXŀLW¿FK
SQHXPDWLN

aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci
a nekončila jako odpad bez využití.
Pneumatika je zpracována mate-

2GHY]G£YHMWHSRXŀLW«SQHXPDWLN\
QDP¯VWD]SÝWQ«KRRGEÝUX
5G\PCOUDȸTPȝEJOȐUVPCLFGVGPCUVTȄPMȄEJ/ʒ2ZZZP]SF]F]RGEHUBSQHXCPCZZZHOWPDF]

riálově, nebo energeticky. Můžete

<RȸVPȝQFDȸTUGRTQXȄFȐ

je najít na různých místech, kde je
požadována nízká hladina hluku

DG\XC\D[PCPȄMWR\DQʓȐȬKUNWʓGD

DG\QJNGFWPC\PCȬMWRPGWOCVKM

DG\RNCVPȸ

a vysoká odolnost a pružnost – například podložky pod tramvajové
pásy. Prvky pneumatiky naleznete

5RQNGȬPQUV'NVOC\CLKɶɼWLGUXQ\CNKMXKFCEKRQWʓKVȝEJRPGWOCVKMRTQOȐUVC\RȸVPȌJQQFDȸTW\FCTOC
CFNGRQFOȐPGM\RȸVPȌJQQFDȸTW1FGX\FȄPȐOXPCɶȐUȐVKUGXCɶGRPGWOCVKMCFQUVCPGFQURTȄXPȝEJ
TWMQWCLGICTCPVQXȄPCLGLȐNKMXKFCEG
8ȐEGKPHQTOCEȐPCZZZHOWPDF]

i v cementu.
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SPOLEK „HOŘANŠTÍ
Ke konci roku 2018 byl v obci Hořany založen spolek Hořanští.

Po vzoru okolních vesnic se i maminky v Hořanech domluvily
a založily spolek, který si dal za cíl
spojovat děti i dospělé ve vesnici. V době, kdy se většina lidí vrátí
z práce a zavře za sebou dveře svých
stavení, je občas fajn, když se potkáme, popovídáme, pohrajeme si my
dospěláci i děti….
Spolek má svůj facebook,
instagram i emailovou adresu.
https://www.facebook.com/
SpolekHoransti/
Email: spolekhoransti@email.cz
Na jaře máme naplánované pravidelné tematické procházky po okolí. Pro děti organizátorky na cestách
připravily soutěže, hry i odměny.
Pro dospělé jsou připraveny zajímavé informace z historie vesnice,
či jejího okolí.
Další aktivitou je „vybudování“
pískoviště na dětském hřišti. Tatínkové se domluvili a vykopali jámu
pro písek...tolik inženýrů a ochotných rukou na jednom místě už
dlouho nebylo…

V plánu je dovybavení hřiště dalšími herními prvky a zázemím.
Na Den dětí maminky pro děti
uspořádaly dětský den. Děti si
poskákaly na skákacím hradě, zkusily obratnost v soutěžích, potěšila
je spousta sladkých odměn. Příjemné odpoledne jsme všichni zakončili opékáním buřtíků. Provázela nás
pohoda a spousta dětského smíchu.
Spolek požádal obec o zajištění
živého plotu mezi dětským hřištěm
a silnicí, pro posílení bezpečnosti
….toto bylo schváleno a realizováno.
Na konci prázdnin (24.8.2019)
spolek uspořádal tradičního posvícení spojené s oslavou 720. výročí
založení obce Hořany.
Vánoce jsme oslavili zpíváním
koled v rámci celorepublikové akce
„Česko zpívá koledy“ , kdy jsme se
potkali u sochy svatého Vojtěcha

a při svitu prskavek, vůně svařeného vína a horkého čaje zabroukali
vánoční písně.
Všem Hořanským přejeme, aby
jim nadšení a elán vydržely co nejdéle a i letos uspořádali mnoho vydařených akcí, které budou stejně
pěkné, jako v loňském roce. Není
nad to, když se sousedé potkají při
přátelském setkání. A to i v případě,
že ne vždy je počasí akci nakloněno.

Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii k výročí 25 let od založení spolku bude pořádat
,,Letní beneﬁční zábavu‘‘, která se uskuteční v pátek 28.8. 2020 od 20:00 hodin v sokolovně v Miskovicích. Součástí programu bude bohatá tombola. Výtěžek akce bude použit na podporu hipoterapie dětí a mládeže.
-8-

Ukliďme Miskovicko
I letos proběhne celorepubliková úklidová akce
Ukliďme Česko. Jarní úklid připadá na sobotu
4. dubna 2020. Můžete se zapojit i vy, obyvatelé
všech obcí Miskovicka. Pokud budete mít zájem

8NOLćPH

přiložit ruku k dílu, není nic jednoduššího, než

Miskovicko

se zaregistrovat na www.uklidmecesko.cz, nebo
přímo u paní Veselé na Obecním úřadě Miskovice, popřípadě na tel. 723 832 403. Pro zare-

4. dubna 2020

gistrované budou připraveny pracovní rukavice
a pytle na odpad. S úklidem nám pomohou

6HMGHPHVHY KRGLQ
SRGOHLQVWUXNFtVSRONĤ

i spolky, které fungují v našich obcích a vytipují

Pytle a rukavicH]DMLãWČQ\,
QH]DSRPHĖWHQD SHYQRXREXY

lokality, které nejvíce potřebují zbavit nepořádku. Po ukončení úklidu si opečeme buřtíky a potěšíme se dobře odvedenou prací.

3DQt9HVHOi
723 832 403

Těší se na Vás místní spolky
a Obec Miskovice

slaví 25. výročí založení

pořádá v sobotu
25. dubna 2020
na statku v Miskovicích

Čarodějnice
„nanečisto“
Začínáme v 16 hodin.
Hraje kapela V.I.P. Zdeňka Jeřábka.
Program:
Progra
Pro
g m:
gra
16 00
16:00
17:00
18:00
18:30

Zahájení
Zaháj
hájeníí akce
k
Králičí hop
Vyhlášení slosovatelných lístků
Zapálení ohně a upálení čarodějnic
nic

Svezení dětí na koních
Kosmetický salón u Bradavic ( malování na obličej )
Na „Čarodějné stezce“ - hry a soutěže
Výroba čarodějniček
Prohlídka stájí a zvířátek
Opékání špekáčků
Dobročinný bleší trh

Občerstvení zajištěno.
Vstupné: děti 30 Kč * , dospělí 30 Kč, držitelé
é průkazu ZTP a ZTP/P ZDARMA
Výtěžek akce bude použit na hipoterapii dětí.
* Dětské vstupenky budou slosovatelné. Možnost vyhrát poukaz na jízdu na koni.

Čarodějnice a čarodějové všech věkových kategorií vítáni.
Partneři akce:
Kontakt:
telefon:
e-mail:
Čáslav

Obec Miskovice
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Ing. Ivana Hudcová
602 525 379
diteakun@seznam.cz

www.diteakun.cz

Upozornění
Státní zdravotní ústav zřídil speciální poradenskou telefonní linku pro dotazy ke koronaviru.
Byla zřízena infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně
od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zřídila novou infolinku ke koronaviru pro
Středočeský kraj. Telefonní číslo nové infolinky je
771 137 070 v době od 9:00 do 19:00.
V provozu je také linka 736 521 357, a to v době
od 19:00 do 22:00 a od 7:00 do 9:00.
Na tyto linky, prosíme, neposílejte sms.
V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz
http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.

Oddělení protiepidemické pro okres
Kutná Hora
Vedoucí oddělení (pracovištěm v Kutné Hoře):
● Jméno, Příjmení: Ing. Zdeňka Kroupová
● Telefon: + 420 327 580 265
● Fax:+ 420 327 512 098
● E-mail: zdenka.kroupova@khsstc.cz
Kutná Hora – referent:
● Jméno, Příjmení: Mgr. Šárka Rambousková
● Telefon: + 420 327 580 252
● Fax:+ 420 327 512 098
● E-mail: sarka.rambouskova@khsstc.cz

●
●
●
●

Jméno, Příjmení: Bc. Andrea Bobková
Telefon: + 420 327 580 252
Fax:+ 420 327 512 098
E-mail: andrea.bobkova@khsstc.cz

Prosíme Vás, abyste této možnosti využili, jen tak nebude informační linka v pracovní době přetížená a
dříve se dovoláte. Děkujeme.
NA HYGIENICKOU STANICI PROSÍME NECHOĎTE OSOBNĚ.
Informace pro občany najdete také na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, případně na stránkách Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje.
Připojujeme také aktuální seznam rizikových oblastí dle ECDC: Čína, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont, Benátsko), Japonsko, Singapur, Jižní Korea.
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Upozornění
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Vzpomínka na Advent

Zpravodaj vydává OBECNÍ ÚŘAD MISKOVICE, Miskovice 285 01, telefon Obecní úřad: 327 515 322
Foto: OÚ Miskovice, tisk a graﬁcké zpracování: Tiskárna Graﬁa Gryč, s.r.o., Kutná Hora

