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Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2021
přeje Obecní úřad Miskovice

Vážení občané Miskovic
Pomalu se přiblížil konec letošního
roku a je tedy možné tento rok zhodnotit. Jistě budete se mnou souhlasit, když označím tento rok za velice
náročný. Náročný z hlediska všude
přítomného koronaviru, který celou
naší zemi ochromil a každému z nás
znesnadnil a omezil život. Náročný
z hlediska komplikací, které přinášel
nouzový stav a veškerá nařízení naší
vlády s ohledem na běžný i podnikatelský život. Bylo ale nutné i v tomto
náročném období pracovat a nepolevit. Snažit se dodržovat veškerá omezení a doufat a těšit se, že bude lépe.
Chci poděkovat všem občanům Miskovicka za to, jak zvládali a doposud
zvládají tento stav. Není to pro nás nikoho lehké, ale snad již je vidět světlo na konci černého tunelu jménem
koronavir a já věřím, že bude lépe.
Naše obec se hned z počátku snažila,
a snaží doposud, všem našim občanům zabezpečit dostatečné množství
dezinfekce a pomoci. Podle množství,
které neustále doplňujeme do sudu
na chodbě u pošty, lze usoudit, že se
lidé snaží své domovy udržovat v čistotě a to je dobře.
Již v loňském roce jsme začali pracovat na několika zajímavých projek-

tech, které měly do našich obcí přinést zlepšení životního stylu, a udělat
ty naše vesnice pro Vás o něco hezčí
a lákavější. Snažíme se projekty rozdělit tak, aby každá z nich dostala
něco nového.
Když začnu v Miskovicích, asi většinou vnímáte to, co se tu děje. V první
řadě přestavba kabin a sportovního
klubu na hřišti. Projekt jsme trošku
upravili a vylepšili a myslím, že to
bude krásná nová stavba, která nabídne nejenom našim sportovcům
zázemí pro sport, volný čas a zábavu.
Tento projekt je částečně financován
z krajské dotace. Nedaleko hřiště ve
stejný čas probíhá revitalizace historické stodoly, kde bude vybudován
komunitní prostor pro setkávání ob-

čanů Miskovic při různých oslavách
či výročích. Stavba je realizovaná za
přispění dotace ve výši 2,3 milionů
korun, kterou jsme získali od Ministerstva pro místní rozvoj. Kousek dál
jste si jistě všimli, že se snažíme vrátit
život bývalé školní zahradě, která by
se měla stát součástí celého prostoru
před stodolou. Další projekt, který
jsme pro Vás připravili a získali na
něj dotace od Ministerstva zemědělství je rekonstrukce miskovického
rybníčku v hodnotě 3,5milionů korun. Chceme-li přivést do Miskovic
mladé lidi, musíme jim něco nabídnout. Obec nedávno získala velice
lukrativní stavební pozemek, kde by
v brzké době mělo vyrůst 10-11 rodinných domů. Tato zástavba by měla

uzavřít prostor mezi nově zrekonstruovanou stodolou a školní zahradou.
Tento prostor si sám říká o využití
pro lidi. Je zahrnut do projektu revitalizace zeleně v našich obcích a já
věřím, že zde obec získá tolik potřebnou plochu na odpočinek, posezení
na lavičce a setkávání lidí (třeba při
adventu). Další místo, na které jsme
se zaměřili, je nevzhledný konec obce
cestou do Hořan. Tento nehezký pozůstatek ze stavby kanalizace se snažíme vyčistit a dát tomuto koutu obce
nový rozměr. Plán je zde vybudovat
v zadní části oplocený sběrný dvůr na
bioodpad, který by nikoho nepohoršoval a v přední části obnovit zeleň.
Poslední projekt, na kterém pracujeme, je záměr přestavby sokolovny. Tento jediný objekt, který lidem
dlouho poskytoval možnost zábavy
a kulturního vyžití, je jak jistě víte,
ve stavu, který neodpovídá ani hygienickým požadavkům, ani bezpečnosti
a ani století, ve kterém žijeme. Dnes
již mohu konstatovat, že na sokolov-

stane moderní technologie vytápění
a vzduchotechniky. V přístavbě budovy plánujeme umístit kuželkovou
dvoudráhu a rozšířené přísálí, které
zvětší kapacitu sokolovny. Na pozemku pod sokolovnou vyrostou dvě multifunkční hřiště na volejbal, košíkovou, nohejbal a tenis. Samozřejmostí
bude i parkoviště pro vozidla. Teď už
jen zbývá podat žádost o celkem tři
dotace a věřit, že to vyjde. Jen ještě
dodám informaci o Sokolu Miskovice.

nu je vypracován stavební projekt
od Ing. arch. Radima Bárty, (který
mimo jiné projektoval kutnohorské
Gymnázium). Nová sokolovna do-

Spolek byl obnoven v minimalizované
podobě, a jeho úkol je připravit zázemí
pro budoucí činnost TJ Sokol Miskovice. Starostkou TJ Sokol Miskovice
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byla zvolena paní Dáša Strbíková.
Další obec ve směru hodinových ručiček jsou Hořany. Zde se připravuje
stavba dlouho očekávaného bezpečnostního chodníku, který jak věřím,
přinese do této naší obce podstatně
větší bezpečnost dopravy. I tento projekt je spolufinancován z dotace, kterou poskytl Státní fond dopravní infastruktury ve výši 5,5 milionů korun.
Připravujeme projekt obnovy starého
rybníčku nad hořanským mostem,
kolem kterého se bude čistit údolí do
podoby které mělo, než ho pohltily
náletové křoviny.
Podíváme-li se přes kopec do Přítok, můžeme vidět nově vybudovanou
poslední část naší splaškové kanalizace na Závisce. Stavba se realizovala
za přispění dotace Ministerstva zemědělství ve výši 2,6 milionů korun.
V současné době je stavba po kolaudaci. Za obrovský náš úspěch považuji získání dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 5 milionů
korun na rekonstrukci komunikace
na Závisce. Tato silnice byla doslova
výbušninou mezi lidmi, kteří zde žijí
a velkým dluhem našeho úřadu. Dnes
je již podepsaná smlouva s dodavatelem stavby a my se už můžeme těšit
na chvíli, až přestřihneme pásku na
nové komunikaci. Na druhém konci
Přítok se bude v příštím roce budovat
krásné nové dětské hřiště v hodnotě
1.5 milionů korun, na které jsme získali dotaci od několikrát zmiňovaného Ministerstva pro místní rozvoj. Vidíte, že ani tato obec nepřišla zkrátka.
Po silnici z Přítok dojedeme do Bylan. Tady sice není nic na první pohled vidět, ale i zde obec investuje
a myslí na občany. V současné době
se pracuje na projektu přivaděče pit-

né vody z úpravny společnosti VHS
Kutná Hora. Tento projekt by se měl
realizovat v letech 2022-2023. Malý
dárek v podobě nové autobusové zastávky, čeká na Bylany v našem skladu. Jediný problém se jeví vymyslet
odpovídající místo, kde by se nová
zastávka postavila. Ta stará stojí bohužel z části na cizím pozemku. Většina obyvatel Bylan, a nejenom Bylan, sleduje čistírnu splaškových vod.
Obec v tomto roce investovala nemalé
prostředky do moderních technologií
v čističce, které již nyní podstatnou
měrou zkvalitňují celý proces. Byla
podepsána nová servisní smlouva
se společností VHS Kutná Hora, což
vedlo ke zkvalitnění komunikace
a hlavně k stoprocentnímu monitoringu funkce čističky. Dnes bohužel
víme, že naše kanalizace není v takovém stavu, v jakém by měla být, ale
jsou připravena opatření, která povedou k vyřešení snad všech problémů,
které nám přidělávají nemalé starosti
a vrásky.
Poslední obcí jsou Mezholezy. Tato
malá vesnička se pomalu začíná probouzet z šedi a já věřím, že se stane

brzy krásnou moderní obcí, která
naváže na svou bohatou historii.
Dlouho očekávaná rekonstrukce mezholezského rybníku právě úspěšně
probíhá i díky dotaci ve výši 1 milion
korun od kraje. Skoro rozpadlou autobusovou zastávku nahradila nová
moderní, pro kterou si obyvatelé obce

vybudovali sami novou základovou
desku. Je to hezké, když se lidé snaží něco vlastnoručně vybudovat pro
svou obec. Náves v Mezholezích doznala také drobnějších změn a další

úpravy na ni čekají. Velká investice
se plánuje do současné stodoly a budoucího obecního domku, který obec
získala včetně pozemků od manželky
rodáka z Mezholez pana Jangla, který
nedávno zemřel v Kanadě. Posledním
záměrem, který se týká Mezholez, je
vybudování cyklotrasy, která bude
začínat na kraji Mezholez u „menhirů“ a bude kopírovat staré obecní
cesty kolem miskovických vápenek.
Lidé by měli vědět, že Miskovice mají
dlouholetou tradici v těžbě a zpracování vápence a že zde žili a doposud
žijí lidé, kteří jsou s touto zajímavou
historií spjatí.
Poslední větší dotační projekt, který se právě realizuje na území všech
našich obcí se nazývá „ Obnova cest
a alejí“. Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí EU. Podél cest se již

vysazují původní odrůdy ovocných
stromů, které pamatují naši předkové.
Můžeme se těšit, že za pár let budou
naše cesty lemovat krásné aleje a stromořadí, které do naší krajiny patří.
Vážení a milí občané, snažil jsem
se Vám alespoň trochu přiblížit výsledky naší celoroční práce, kterou
pro Vás odvádíme. Největší odměna
od Vás lidí, kteří zde žijí, je pro nás
Vaše spokojenost a úsměv, když Vás
potkávám. Tento brzy končící rok
nebyl jednoduchý. Já Vám z celého
srdce přejí hodně zdraví, lásky a spokojenosti a bohatého Ježíška. Věřím,
že rok, který již čeká za dveřmi, bude
plný radosti a dobrých zpráv.
Petr Henčl
Váš starosta
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Kam s vaším odpadem
Co kam patĜí a nepatĜí

PAPÍR

PLASTY

SKLO

NÁPOJOVÉ
KARTONY

PATġÍ

NEPATġÍ

noviny, þasopisy, reklamní letáky,
kartony, sešity, papírové obaly, krabice
roztrhané na menší kusy, balicí papír,
lepenka, kanceláĜský papír, sešity, obálky

do kontejneru nepatĜí mokrý, mastný
nebo jinak zneþištČný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky

sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a
lahve, plastové kelímky, sáþky a fólie,
þisté plastové obaly od mléka, jogurtĤ a
ostatních mléþných výrobkĤ, plastové
tašky, prázdné plastové obaly od
šamponĤ, kosmetiky a þistících
prostĜedkĤ

do kontejneru nepatĜí bakelit, guma,
PVC, linoleum, pneumatiky,
novodurové trubky, plastové obaly od
chemikálií olejĤ a barev

bílé nebo barevné sklo, vymyté sklenČné
láhve, zavaĜovací sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatĜí keramika,
porcelán, autosklo, drátČné sklo a
zrcadla

vypláchnuté krabice od džusĤ, mléka
apod.

do kontejneru nebo stojanu nepatĜí
nápojové kartony se zbytky potravin

I když mnozí tyto informace
znají, nebo je zde už v minulosti četli, není na škodu si
je zopakovat. Stále se opakuje, že v nádobách na kartony od nápojů najdeme papírové kartony, tedy papír.
V plastech vše možné, objeví se i nebezpečný odpad
a v papírech taktéž.
Apeluji na co největší
zmenšení objemu tříděného odpadu před vložením
do sběrných nádob. Tedy
zmačkání PET lahví, rozložení papírových krabic apod.
Umožníte tím ostatním bezproblémové odevzdání tříděného odpadu a zamezí se
nepořádku v okolí sběrných
míst.

Poplatky v roce 2021
Výše poplatku za komunální odpad: 500,-Kč

Splatnost poplatku je do 31.3.2021 !

Kdo platí

Způsob platby

● každý trvale přihlášený občan
● majitel nemovitosti, kde není nikdo trvale přihlášen
● majitel chaty či domu k rodinné rekreaci (chalupa)

● přímo na OÚ Miskovice nebo na přepážce Pošty Partner
v úředních hodinách
● převodem na běžný účet OÚ Miskovice 443499349/0800

Sestavení variabilního symbolu - důležitý pro identifikaci plátce - na příkladu je použito číslo popisné – čp. 255
Obec

Sestavení var. symbolu

Var. symbol pro čp.255

Miskovice

1 + čp + 1340

12551340

Přítoky

2 + čp + 1340

22551340

Bylany

3 + čp + 1340

32551340

Hořany

4 + čp + 1340

42551340

Mezholezy

5 + čp + 1340

52551340

Velký rybník

6 + čp + 1340

62551340

Rozložení plateb
Poplatek vyšší než 1000,- Kč lze rozdělit na několik splátek. Do 31.3.2021musí být zaplaceno min.1000,- Kč a do
30.6.2021 zbytek. I v letošním roce budeme lepit známky na popelnice. Jejich distribuce bude stejná jako v roce 2020
– tj. osobně v případě hotovostní platby na OÚ (Pošta Partner), či do schránky koncem června pro ty, kdo zvolí bezhotovostní platbu.
Osvobození od poplatku
● děti narozené v roce 2021
● občané žijící trvale v zahraničí - dokládá poplatník
● občané pobývající celoročně v nápravném zařízení
Výše poplatku za psy
● první pes
● druhý a každý další pes

50,-Kč
100,-Kč

Poplatek lze platit stejně jako poplatek za odpad, pouze ve variabilním symbolu nahradíme poslední dvojčíslí 40 číslem
41 (příkl. Miskovice, čp. 255 – v. s. 12551341), nebo zaplatit přímo s poplatkem za odpad - jednou částkou pod variabilním symbolem platby za komunální odpad.
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obecnČ závazná vyhláška
þ.1/2021
O POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Miskovice se na svém zasedání dne 8.12.2020 usnesením þ. 107/2020 usneslo vydat na
základČ § 17 odst. 2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v souladu se znČním zákona 128/2000 Sb., o obcích a
zákona þ.565/1990 Sb., o místních poplatcích, tuto obecnČ závaznou vyhlášku:
ýl.1
Úvodní ustanovení
Obec Miskovice touto obecnČ závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území
Obce Miskovice.
ýl.2
Správa poplatku
1) Správu poplatku vykonává Obecní úĜad Obce Miskovice. Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická
osoba hlášena k trvalému pobytu, nebo obci, na jejímž území se nachází stavba k individuální rekreaci,
rodinný nebo bytový dĤm, kde není trvale hlášená fyzická osoba.
2) Poplatek za provoz systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálních
odpadĤ platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizincĤ na území þeské republiky povolen trvalý nebo pĜechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnĤ
3. která podle zákona upravujících pobyt cizincĤ na území ýeské republiky pobývá na území ýeské republiky
pĜechodnČ po dobu delší 3 mČsícĤ
4. které byla udČlena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo doþasná ochrana podle zákona
upravujícího doþasnou ochranu cizincĤ.
Za fyzické osoby tvoĜící domácnost mĤže poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo
bytovém domČ mĤže poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více osob, jsou
povinny obecnímu úĜadu oznámit jména, pĜíjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Je-li poplatník
v dobČ vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídá za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho
zákonný zástupce spoleþnČ a nerozdílnČ. Zákonný zástupce má v tomto pĜípadČ stejné procesní postavení jako
poplatník. Nezaplatí-li poplatek, vymČĜí obecní úĜad poplatek jednomu z nich.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu,
1. urþenou k individuální rekreaci
2. byt nebo rodinný dĤm, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek se platí ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbČ vlastnické právo více
osob, jsou povinny platiti poplatek spoleþnČ a nerozdílnČ.
ýl.3
Sazba poplatku
Na základČ pĜedpokládaných oprávnČných nákladĤ Obce Miskovice vyplývajících z režimu nakládání s
komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele þiní na rok 2021 sazba:
500,-Kþ......................
500,-Kþ......................
500,-Kþ......................

fyzická osoba – trvalý pobyt/pĜechodný pobyt – cizinci/
domy-chaty k individuální rekreaci
byt nebo rodinný dĤm, kde není hlášená k pobytu žádná osoba
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ýl.4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v pokladnČ OÚ Miskovice, bankovním pĜevodem, poštovní poukázkou.
a) neþiní-li více než 1000,-Kþ roþnČ za všechny poplatníky žijící ve spoleþné domácnosti nebo za stavby jednoho
vlastníka je poplatek splatný do 31. 3. 2021
b) þiní –li vice jak 1000,-Kþ roþnČ, je zbylá þást splatná do 30. 6. 2021
V pĜípadČ zmČny místa trvalého pobytu fyzické osoby, zmČny vlastnictví stavby urþené k individuální rekreaci,
bytu nebo domu v prĤbČhu kalendáĜního roku, se poplatek platí v pomČrné výši, která odpovídá poþtu
kalendáĜních mČsícĤ pobytu nebo vlastnictví. Stanovení poþtu mČsícĤ je rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
mČsíce. Poplatek se vrací v pĜípadČ zmČny. Poplatník požádá písemnČ, ve své žádosti uvede den, kdy došlo ke
zmČnČ, þíslo BÚ, kam lze zĤstatek poplatku vrátit, pokud se nedostaví pĜímo do pokladny OÚ Miskovice.
ýl.5
Osvobození od placení poplatku
Osvobození od placení poplatku jsou
a) poplatníci narození v roce 2021 a fyzické osoby uvedené v § 10b odst. 3 zákona þ. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích
b) kteĜí se prokazatelnČ nezdržují na území Obce Miskovice déle než jeden rok a to pouze v tČchto pĜípadech:
1/ výkon trestu/vČzení, nápravná zaĜízení pro mladistvé atd./
2/ ústav sociální péþe
3/ dlouhodobý pobyt v zahraniþí
c/Osoby s úĜedním trvalým pobytem OÚ Miskovice þ.p.26
Poplatník je povinen nárok na osvobození doložit písemným dokladem, dle kterého je tato skuteþnost
zĜejmá/eventuálnČ þeský pĜeklad/.
ýl.6
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vþas nebo ve správné výši, vymČĜí mu obecní úĜad poplatek
platebním výmČrem nebo hromadným pĜedpisným seznamem. Vþas nezaplacené poplatky mĤže obecní úĜad
zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je pĜíslušenstvím k poplatku.
ýl.7
PĜechodná ustanovení
Poplatkové povinnosti za kalendáĜní rok 2021 a za pĜedchozí roky se Ĝídí dosavadními právními pĜedpisy a
vyhláškami.
ýl.8
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška Obce Miskovice þ.1/2020.
ýl.9
Úþinnost
Tato obecnČ závazná vyhláška nabývá úþinnost dnem 1. 1. 2021

Petr Henþl, starosta
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OBEC MISKOVICE
Miskovice 26, PSý: 28501, Iý: 00236233
ObecnČ závazná vyhláška
Obce Miskovice
þ. 2/2021
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a zpĤsob využití zeleného kompostu k údržbČ a
obnovČ veĜejné zelenČ na území obce
Zastupitelstvo Obce Miskovice se na svém zasedání dne 8.12. 2020 usnesením þ. 107/2020 usneslo vydat na
základČ § 10a odst. 2 zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zĜízení), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, tuto obecnČ závaznou vyhlášku:
ýl. 1
SbČr a shromažćování rostlinných zbytkĤ
Rostlinné zbytky z údržby zelenČ a zahrad na území obce v období od 1. 4. do 30.11. lze pĜedávat v komunitní
kompostárnČ v Miskovicích.
ýl. 2
ZpĤsob využití zeleného kompostu
Obec využívá zelený kompost k údržbČ a obnovČ veĜejné zelenČ v obci þi objedná odvoz nahromadČného
materiálu specializovanou firmou s platnou licencí na jeho odbČr a následující zpracování.
ýl. 3
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška Obce Miskovice þ.2/2020.
ýl. 4
Úþinnost
Tato obecnČ závazná vyhláška nabývá úþinnosti dnem 1.1. 2021

Petr Henþl, starosta

_______________________________________________________________________________
Telefon:: 327 515 322
Datová schránka: pyabyny
E-mail: oumiskovice@cmail.cz
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Obec Miskovice
Miskovice 26, PSý: 28501, Iý: 00236233
ObecnČ závazná vyhláška þ.3/2020
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSģ

Zastupitelstvo obce Miskovice se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením þ73/2019 usneslo vydat na základČ § 14 odst. 2 zákona þ. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zĜízení), ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ, tuto obecnČ závaznou vyhlášku:
ýl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Miskovice touto obecnČ závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psĤ (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatku provádí obecní úĜad.
ýl. 2
Poplatník, pĜedmČt poplatku
Osoba poplatníka a pĜedmČt poplatku jsou urþeny v § 2 zákona þ. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Poplatníkem je fyzická
osoba nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatek se platí ze psĤ starších tĜí mČsícĤ.
ýl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemnČ nebo ústnČ do protokolu vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnĤ.
(2) PĜi plnČní ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdČlit správci poplatku pĜíjmení, jméno, rodné þíslo, adresu trvalého pobytu,
adresu bydlištČ, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a Iý. Fyzická nebo právnická osoba, která je
podnikatelským subjektem, uvede rovnČž þísla úþtĤ u penČžních ústavĤ, na nichž jsou soustĜedČny penČžní prostĜedky z její podnikatelské þinnosti.
(3) Poplatník je rovnČž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnĤ jakékoliv zmČny ohlášených skuteþností.
ýl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku þiní roþnČ:
a) za prvního psa

50,- Kþ

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

100,- Kþ

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dĤchodu, který je jeho jediným zdrojem pĜíjmu anebo poživatel
sirotþího dĤchodu

50,- Kþ

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dĤchodu, který je jeho jediným zdrojem
pĜíjmu, anebo poživatele sirotþího dĤchodu

50,-Kþ
ýl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31.3. každého roku
ýl. 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s tČžkým zdravotním postižením
b) osoby provádČjící výcvik psĤ urþených k doprovodu výše uvedených osob
ýl. 7
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku vþas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona þ. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
ýl. 8
Zrušovací a pĜechodné ustanovení
Ruší se obecnČ závazná vyhláška þ. 3/2019 o poplatku ze psĤ. Na právní vztahy vzniklé pĜede dnem nabytí úþinnosti této obecnČ závazné vyhlášky se vztahují
ustanovení dosavadní obecnČ závazné vyhlášky.
ýl. 9
Úþinnost
Tato obecnČ závazná vyhláška obce nabývá úþinnosti dnem 1. 1. 2020.
Petr Henþl, starosta
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Dobrý den, vážení občané miskovicka,
ráda bych Vám představila naše služby poskytované
i ve Vaší obci. Dementia působí v celém Středočeském
kraji již třetím rokem, kde máme mnoho projektů na
podporu pečujících. Naší hlavní činností je pomoc
a poradenství pečujícím (zejména těm, kteří pečují o své
blízké s demencí) a seniorům. V Kutné Hoře pořádáme
pravidelné svépomocné skupiny pro pečující a přednášky týkající se péče o blízké. Dále nabízíme poradenství
v různých formách. Po domluvě se Středočeským krajem jsme službu nedávno registrovali jako sociální
službu odborného sociálního poradenství. Zřizujeme
prostory pro ambulantní poradenství a nabídku terénního poradenství. Máme k dispozici multidisciplinární tým, jehož součástí je kromě sociálních pracovníků
také neurolog, psycholog, právník, výživový specialista,
zdravotní sestra a duchovní. Všechny naše služby jsou
ZDARMA.
Naší doménou jsou poruchy paměti a demence, ale
poradenství můžeme poskytnout i všem seniorům a pečujícím, kteří řeší běžné praktické věci s péči spojené.
Pomoc bychom rádi nabídli všude, kde je třeba. Bohužel se často dostaneme k lidem, kde už nastal stav vyčerpání či syndrom vyhoření.

Těším se na budoucí spolupráci
a na poskytnutou podporu.
Děkuji za Váš čas, s přáním hezkých dnů,
Petra Kabrielová | Koordinátor
Email: kutnahora@dementia.cz
Mobil: +420 605 484 824
Pokud by Vás naše aktivity více zajímaly, je možné se
podívat na naše webové stránky www.dementia.cz,
www.kavarnavcera.cz či na facebook Dementia.
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Advent ve školce

Na svátek sv. Barbory, tedy trochu netradičně, se u nás
ve školce čekalo na návštěvu přímo z nebe. Světe div se,
Mikuláš a anděl přišli za dětmi, i když ještě nebyl večer.
Někde cestou se k nim navíc přidali dva pekelníci.
Děti z Motýlků je pozvaly do své třídy. Mikulášovi slíbily, že budou všechny hodné, a společně řekly básničku,
kterou si pro tento den nachystaly. Povedla se jim tak,
že i samotný andílek zatleskal.
Včeličky si po ránu pěkně zacvičily a chvíli po deváté
hodině jim kdosi zaťukal na okno. Když spatřily Mikuláše, anděla a dva čerty, kteří nesli velký koš plný dobrot, statečně jim zamávaly a zazpívaly. Pootevřeným
oknem zavolaly velké: „děkujeme.“
Berušky čekaly na terase u vánočního stromečku a čas
si krátily zpíváním. Po celé zahradě se rozléhala píseň

Rolničky. Možná, že ji ti čtyři zaslechli, jelikož se z ničeho nic zjevili přímo před zraky dětí. Hned po písničce, kterou si děti pro tuto návštěvu připravily, se ozvalo
kouzelné: „Ten čert má boty jako můj táta a Mikuláš vypadá jako Ondra, ale asi to není Ondra.“ Od stromečku
se pak tichoučkým hláskem neslo: „Jojo, je to Ondja.“
Tak ať už to bylo jakkoliv, naší milé čtveřici děkujeme
za to, že nám jeden všední den proměnila v pohádkový.
Chvíle plné napětí, čekání a radosti však mikulášskou
návštěvou neskončily. Moc jsme se těšili na Vánoce.
Vánoční atmosféru vykouzlil krásný strom, který zdobí terasu naší zahrady. Letos nám jej darovali manželé
Kozákovi z Miskovic a my jim za to mnohokrát děkujeme.
Napsali jsme dopis Ježíškovi a představte si, že nám
ho odnesl. Čekání nám zkrátila příprava stromečkového adventního kalendáře a svícnu zdobeného sušeným ovocem. Moc se nám povedly i svícny z perníku,
a dokonce i z keramiky. Z té jsme tvořili také stromečky
nebo andílky. Pečení vánočního cukroví a výroba vánočního přáníčka pro mamku a taťku, to vše pro nás
byla hračka.
Tak takhle jsme byli pilní. A jestli jsme se dárků od
Ježíška dočkali, to vám povíme někdy příště.
Přejeme všem krásné Vánoce plné radosti, klidu a do
nového roku hlavně hodně pevného zdraví.
Děti a kolektiv Mateřské školy Miskovice.
Obyvatelé DPS Miskovice velice děkují Mateřské škole
Miskovice za milé zpestření adventního dopoledne.
Paní učitelky a děti z Berušek přišly popřát svým sousedům, babičkám a dědečkům z DPS.
U vánočního stromečku jim popřály ve zdraví prožitý
a pohodový advent a krásné Vánoce. Zazpívaly koledy
a předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka a koledu.
K poděkování se přidává i Obecní úřad.
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Co nového v knihovně
Letos skloňujeme asi úplně všude
- koronavirus. Knihovna se musela přesunout do nouzového stavu
a přizpůsobit i služby. Jako v první vlně, tak i nyní čtenáři o knihy
nepřijdou. Mohou vracet knihy na
podatelně OÚ Miskovice – poště
PARTNER a tam i dostanou knihy nové. Stačí zatelefonovat (telefon 728509087) nebo se ozvat
na emailovou adresu knihovny:
knihovnamiskovice@volny.cz.
Také je možné využít rozvážkovou
službu.
Knihovna je sice zavřená, ale stále se tam pracuje. Je nutné udělat
revizi knih – 6 500 svazků . Jednou ze služeb je i možnost různých
on-line kvízů, vše najdete na webových stránkách knihovny a jen tak
mimochodem od začátku našeho
webu je to přes 100 tisíc virtuálních návštěvníků (od r.2006) – viz
www.knihovnamiskovice.webz.cz
Ale dosti čísel, knihovna stačila
o prázdninách připravit PUŤÁČEK naším okolím, děti tak mohly opět hledat „tajné“ schránky,
luštit rébusovou tajenku a získat
tak zdarma zmrzlinu U Kamila.

Bohužel na říjnové předávání cen
se letos nikdo nepřihlásil, ačkoliv
ve schránkách bylo dost podpisů,
škoda. Různé ceny, např. deskové
hry počkají na příští rok. Některé
schránky zůstávají i v zimním období a nejsou určeny jen pro děti.
Ve schránce je popis onoho místa
a myslím, že někteří netuší, kde
byla vykopaná pravá dinosauří
noha nebo kde bývala šatlava (pro
mladší ročníky šatlava = vězení).
Pokud hledáte cíl Vašich vycházek, koukněte na webové stránky
knihovny, kde je podrobný popis
cesty.
V září, ještě před nouzovým stavem, proběhla v knihovně výstava Škola minulého století, kde si
mohli zájemci zapsat starým násadkovým perem, zavzpomínat na
spolužáky i školní léta a zopakovat
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si staré říkanky z Živé abecedy.
Víte, že ilustrátor této knihy Antonín Pospíšil, byl rodákem z Kutné
Hory a přítel našeho miskovického
rodáka Jana Václava Staňka, který byl ředitelem pražské ZOO???
A kdo chce, může vyzkoušet on-line retro školní testík:
http://vool.cz/5T2uR
V září také proběhla Svatojakubská
cesta Hlízovského unikátního spolku, na které spolupracuje mnoho
spolků a také naše knihovna. Cesta
vedla přes Vysokou a díky startu
nejen v Hlízově, ale i v Malešově,
byla účast cyklistů hojná.

Vánoční knihovnický stůl:
kdo kde sedí?

Jména v prosinci (opakování,
rébusy)-vždy 2 jména na řádku:


(Stůl si nakreslete s jednotlivými políčky, nebo vytiskněte
následující, je to pak jednodušší)
Včele stolu sedí samozřejmě PANÍ ŘEDITELKA GÁBINA.
Po jejÍ pravici sedí paní DÁŠA .
Mezi paní DANOU a DÁŠOU sedí PANÍ MARTINA.
Proti PANÍ ŠÁRCE sedí paní DANA.
Mezi DÁŠOU a PANÍ JANOU sedí 4 osoby.
Vedle Jitky sedí jenom jedna osoba – ALENA.
PANÍ ŠÁRKA a ALENA mají stejnou sousedku NIKOLU.
IVETA sedí proti NIKOLE.
Hana sedí mezi SIMONOU a PANÍ ŘEDITELKOU.
PAN JAN si sedne na zbývající místo.









A ještě jeden úkol ke jménům, až je vyluštíte (což nebude pro
Vás problém) napadne Vás nějaká osobnost (herec, sportovec
atd.)
Cukroví v přesmyčkách:
NIVALKOKVÉ ČÍLHORKY
CENKÁLI ČEKOLKA
DÍVĚDEM NYCARP
LIŠESKÉ DRÍTOČKY
MORAKYNÁK
SÍVO ZÍNHAD
PELNĚN CHEŘOY
ČÍNREPKY
COVONÉ KYŠOČÍK
BIKÁBČOVY LOKOČÉDÁVO

Pranostiky v přesmyčkách:
KAJÉ EJ SAČOPÍ AN TAVOUS ROBRABU, VOKATÉ VÁBÝ ŽA OD CVON

TAVÁS CULEI UZAKEJU VUSO COM, BEN MÁN VÁDÁ JENLÍDŠE CON

AN TAVOSU CULII SÝNAJ NED, DÍROU ES PONÍKO A NEL

Slova, která najdete Vám přeji do roku 2021:
ŽOOOKLIDDNURELAXKOVREKDISOVOPKHDERDICÁJIDŠTĚSTÍCFREKBJFZDRAVÍKIRIDOSBWESDYWODQDDNEIRTPOHODUKDJEIDOKDSLAKLADORESNVNEVOIKEWERIDMUVŠEMUKIOVAŠEMULFOVKODVIÝENOVWZIPODNIKÁNÍIDOEKDLFKFLRKEODIFELKDLDAVDOJKPODNERKIDOKSÍLUKDLSKORKSOVIKSLAMNSTKOSTKOCEKCOKWEIRPSNADWERBRZYNNOWKLNAIOPODNIEKÁHVIDĚNOUWEKROFKGOSRILCIASAMOZŘEJMĚKDKELFOGIVOVNFKORJSKVRWELK
Pokud si budete chtít odkontrolovat správné řešení rébusů paní Dáši, navštívit ji můžete v miskovické
knihovně každé úterý od 15.00 do 16.30 hodin
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Dítě a kůň v roce 2020
Hipoterapie
Důležitou aktivitou v tomto roce
bylo poskytování hipoterapie pro
zdravotně znevýhodněné děti. Jednou z forem je hipoterapie ve fyzioterapii, která je vysoce specializovaná. Na tuto individuální léčbu
dochází individuálně 15 dětí s rodiči
a pod vedením proškolené fyzioterapeutky je jim poskytována. Vždy
na doporučení lékaře. Tým tvoří
speciálně připravený kůň, fyzioterapeut a asistent - vodič koně.
Hipoterapie je metoda, při které se
využívá trojrozměrný pohyb koňského hřbetu. Dochází k přenosu
impulzů přenášejících se do těla
pacienta a pozitivně ho stimulující. Tato metoda je unikátní a je
o ni velký zájem. Hipoterapie u nás
začíná podle počasí v dubnu a končí v říjnu. Je vhodná pro děti už od
několika měsíců stáří a právě tento aspekt, začít s hipoterapií u dětí
co nejdříve je nejdůležitější. V Dítě
a kůň se specializujeme především
na malé děti.
Ve středisku dále poskytujeme i hiporehabilitaci pro skupiny obyvatel různých sociálních a školských
zařízení. Navštěvují nás z Domova Barbora, ČCE diakonie Čáslav
a Speciální škola Čáslav, Základní
a praktická škola Kolín a další. Dalšími jsou naši klienti sociálních služeb. Pro tyto skupiny jsou součástí
pobytu i další aktivity a pracovní
nácvikové činnosti, pro které využíváme hospodářský dvůr a přilehlý
sad a pastviny. V průběhu roku se
nám vystřídá 90 klientů. V letošním

roce nemohli docházet celoročně
vzhledem k situaci, ale všichni se již
těší, až nás budou moci navštívit.

Prázdniny koňmo
Přes veškeré obavy kvůli šíření
pandemie Covid-19 jsme nakonec
mohli uspořádat náš tradiční tábor
„Prázdniny koňmo“. Tábor se letos konal již po 26. a probíhal jako
každý rok celé prázdniny s výjimkou odpočinkového týdne na přelomu července a srpna. Tábora se
zúčastnilo přes 160 dětí, ať už při
pobytové formě tábora nebo formě
příměstské. Náplní táborů je nejen
jízda na koních, ale mnoho další aktivit jako starání se o koně a ostatní hospodářská zvířata chovaná na
statku. Dále jsou to vycházky do
přírody, návštěva rozhledny Vysoká a táborové hry. Pevně věříme,
že situace bude dobrá a v roce 2021
budeme moci opět pořádat dětské
letní tábory.

Loučení s prázdninami
Tato akce se konala poslední srpnovou sobotu. Určena byla především
rodinám s dětmi, kteří zde mohli
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strávit hezké odpoledne a zúčastnit
se mnoha různých soutěží, jízdy na
koních, poslechnout si živou hudbu a dalšího programu. Akci jsme
uspořádali ze dvou důvodů. Prvním
důvodem bylo oslavení zakončení
úspěšného léta a tou druhou, spíše
i důležitější, bylo pokusit se získat
finanční prostředky na nákup hiporehabilitačního koně, který nám
schází, a kterého bychom do příštího roku chtěli pořídit a připravit
pro tyto účely. Další velice důležitou věcí u této akce byla podpora ze
strany Nadace Divoké husy, která
zdvojnásobila výtěžek akce. I přes
pochmurné počasí, které v den konání panovalo, jsme byli mile překvapeni, kolik návštěvníků dorazilo. S velkou radostí můžeme říct, že
se akce vydařila nejlépe jak mohla
a v tuto chvíli probíhá výběr vhodného koně, na kterém bychom od
jara chtěli začít hipoterapii provozovat. Velké poděkování všem, kteří
na akci dorazili a podpořili nás finančně a také Nadaci Divoké husy.
Díky

Spolek „HOŘANŠTÍ
Již brzy náš
Spolek oslaví 2. narozeniny. I přes
stávající „koronavirovou“
situaci jsme ani v letošním roce nezahálely. Některé akce, které jsme si
naplánovaly již v lednu jsme musely zrušit, a tak jsme vymyslely „akce
náhradní“.
Od 1.června až do 31.října proběhly „rodinné“ PROCHÁZKY PŘÍRODOU, jejichž cílem bylo hledat ukryté schránky a následně plnit úkoly.
Během léta se celková situace uvolnila a my jsme mohly v sobotu 29.8.
uspořádat TRADIČNÍ HOŘANSKÉ
POSVÍCENÍ.
O měsíc později jsme všechny naše
sousedy pozvaly na prohlídku ARCHEOLOGICKÉHO NALEZIŠTĚ
BYLANY, se kterým nás seznámila
paní doktorka J.Valentová.
Na podzim jsme se opět musely vrátit k zorganizování náhradní akce

za Strašidelný lampionový průvod
se stezkou odvahy. Prostřednictvím
naši facebookové stránky jsme požádaly naše sousedy o jejich fotografie
HALLOWEENSKÉ VÝZDOBY, abychom všichni viděli, jak v Hořanech
straší!
A vzhledem k tomu, že jsme nemohly uspořádat ani Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a zpívání
koled, rozhodly jsme se obdarovat
děti bílými zvonečky s překvapením,
které jsme zavěsily na vánoční stromeček u sochy sv.Vojtěcha.
Do všech akcí, které s láskou připravujeme se samozřejmě mohou zapojit nejen všichni z Hořan, ale i malí
a velcí budoucí sousedé.
Děkujeme našim sponzorům za
dary, kterými obdarováváme děti při
letošních akcích, a které jim dělají
velkou radost!
Děkujeme také vedení obce za finanční podporu, bez které bychom
všechny zmiňované akce nemohly
podnikat.

Těšíme se na další společné aktivity,
ale i na zvelebování naši malé krásné
vesničky. V plánu je například vystavění pergoly u dětského hřiště nebo
dokončení dlouhodobě plánovaného
chodníčku.
Věříme, že v příštím roce bude současná krize již za námi, a my se budeme těšit na vše co nás čeká!
Krásné Vánoce!
Děvčata ze Spolku Hořanští

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a zpívání koled
se letos neuskutečnilo, ale děti se mohou těšit na

Plný zvonečků
Na vánoční stromeček byly zavěšeny bílé zvonečky s psaníčkem.
Během celého předvánočního období si všechny děti z Hořan mohou dojít pro jeden zvoneček.
Z psaníčka se děti dozvědí, jaký od nás dostanou vánoční dárek!
Ten si budou moci vyzvednout v sídle Spolku - Hořany č.p.19.
V šem př ejeme k rá s n é a s p o k o j e n é p ro ž ití
vánoč n ích svá tků !! !
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO V MISKOVICÍCH
Betlémské světlo je plamínek, který putuje
napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě
narození Ježíše Krista - Betlémě- do Čech letos dorazí již po třicáté první.
Myšlenka šíření předvánočního pokoje
a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. V současnosti
se již jedná o milou vánoční tradici. I my se
připojíme k tomuto předvánočnímu poselství a přivezeme Betlémské světlo k nám do
Miskovic.
Chcete-li si odnést Betlémské světlo k Vám
domů, budete mít možnost 23. prosince na
podatelně OÚ Miskovice v otevíracích hodinách Pošty Partner a to od 12.00hod do
17.00 hod.
Přineste si lucerničku, nebo lahev se svíčkou.
Těšíme se na milé setkání.

Pošta PARTNER a podatelna OÚ Miskovice bude otevřena podle přiloženého rozpisu.
Kancelář OÚ po telefonické domluvě.
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