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Dobrý den, vážení spoluobčané,
od minulého Zpravodaje neuplynulo mnoho času, ale
i tak se v naší obci událo hodně nového, co si zaslouží
zmínku v dalším vydání.
Hlavní akcí je stavba kanalizace v Miskovicích, která
vyvolává nové a nové otázky, které přináší průběh stavby. Ale kanalizace není jedinou náplní činnosti Obce
a tak vám přiblížíme další akce, které právě probíhají,
nebo se jejich realizace připravuje.
Nejde jen o počiny v řádech milionů, ale významnou
část tvoří běžné provozní činnosti potřebné k bezproblémovému chodu obce, které mnoho lidí bere jako samozřejmost a úsilí ostatních nevidí.
Mezi ty neviditelné, ale nákladné počiny poslední
doby bylo posílení většiny sběrných míst na separovaný odpad. A tak stojí za zmínku si zopakovat, jak s odpadem nakládat. Pro někoho rutina, pro jiného zbytečnost. A to bychom chtěli změnit a poskytnout vám ještě
lepší podmínky pro třídění odpadu. I když se nám náklady na svoz odpadu zvýší, očekáváme zodpovědnější

přístup občanů k jeho separaci a správnému využívání
sběrných nádob. Tím by se nám provozní náklady měly
částečně vrátit.
Ve školce s příchodem jara proběhla spousta akcí pro
děti ale i pro jejich rodiče. K nejdůležitějším událostem
bezesporu patřil zápis nováčků do naší MŠ a loučení
s předškoláky.

Přehled získaných dotačních titulů pro Obec Miskovice v letech 2015 -2017
● Dotace MZe na kanalizaci - cca 16 mil. Kč
ZAMÍTNUTA (pokrývala pouze 50% nákladů na výstavbu)
● Dotace OPŽP na kanalizaci – cca 21 mil. Kč
PŘIJATA (pokrývá 63% nákladů) – REALIZUJE SE
● Individuální účelová dotace na kanalizaci ze Středočeského kraje ve výši 4,5 mil. Kč
REALIZUJE SE

Ve společenské místnosti MŠ v dubnu proběhlo další
vítání občánků, které je důkazem toho, jak se naše obec
rozrůstá.
Protože ne každý má možnost vyslechnout
si všechna hlášení místního rozhlasu, chceme
vám nabídnout možnost zasílání informací
i prostřednictvím emailu. V případě zájmu nám
napište na e-mail podatelna@miskovice-kh.cz.
Poté vám budou zasílány zprávy o připravovaných akcích, provozní hlášení a další důležité
informace. Tento e-mail můžete využívat i ke
komunikaci s Obecním úřadem. Zasílat nám
vaše dotazy, připomínky, podměty.
V srpnu čeká velká změna i miskovickou poštu.
K 1. 8. 2017 přechází pod správu Obce Miskovice a stane se z ní Pošta PARTNER.
I toto léto místní knihovna pořádá již tradiční ANTIGAUČING pro zvídavé. Velkým překvapením budou
nové trasy s novým zaměřením i úkoly. Pro úspěšné
cestovatele bude připravena v Miskovicích u hřiště
zmrzka od Kamila a v knihovně pro zdárné luštitele
soutěž o hodnotné ceny.
Ani žádný z místních spolků nezahálel. Máme za sebou Čarodějnice nanečisto na statku Dítě a kůň, čarodějnice na Vysoké i ve všech našich obcích. Branný den
pod vedením dobrovolných hasičů, kde byl největším
zážitkem pro zúčastněné přílet vrtulníku MI-17, který
patří armádě ČR. Tento stroj dorazil přímo z leteckého
dne v Hradci Králové. Jeho základnou je Centrum letec-

kého výcviku Lom Praha v Pardubicích. Tento nevšední zážitek nám byl zprostředkován panem Bedřichem
Tandlerem z Hořan. Za což má náš velký dík. Dalšími
akcemi byl pochoďáček z Přítok k Velkému rybníku,
Olympiáda na hřišti v Miskovicích, hasičské závody
a spousta jiných.
Tímto bychom rádi vyhověli prosbě spolupořadatelů a hlavně účastníků akcí pořádaných
Spolkem dobrovolných hasičů a Sportovními
nadšenci v Miskovicích. Ti všichni by chtěli
poděkovat za obětavost, vynaložené úsilí a čas
strávený přípravou a pořádáním sportovních
a kulturních akcí panu Jiřímu Královi z Miskovic. Díky němu jsou nejen naši nejmenší, ale
i dospěláci obohaceni o prima zážitky a společně strávené chvíle při zábavě, sportu i ponaučení. To vše obsahoval například Branný den,
který měl nevšední úspěch i mimo hranice naší
obce. K tomuto poděkování se samozřejmě připojuje i Obecní úřad Miskovice.

● Dotace ze Středočeského kraje – Fond rozvoje obcí a měst na výstavbu dětských hřišť ve výši cca
360 tis. Kč
ZREALIZOVÁNA
● Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Miskovicích od Ministerstva průmyslu a obchodu
v rámci programu EFEKT ve výši cca 600 tis. Kč (50% nákladů)
PŘIPRAVUJE SE
● Dotace OPŽP na „Snížení energ. náročnosti budovy MŠ“ ve výši cca 2,25 mil. Kč (40% nákladů
přímo, úspora energie by měla částečně generovat finance na pokrytí zbylých nákladů na rekonstrukci)
PŘIPRAVUJE SE
● Dotace Ministerstva kultury na rekonstrukci sochy sv. Jana Almužníka na Kuklíku ve výši cca 87 tis. Kč
(90 % nákladů)
PŘIPRAVUJE SE
Přehled zpracovávaných žádostí o dotace
● Rekonstrukce chodníků v Hořanech
● Rekonstrukce zvoničky v Mezholezích
● Rekonstrukce rybníků v Mezholezích a Miskovicích

Příjemné chvilky při čtení Zpravodaje přeje
Obecní úřad Miskovice

PROSBA
Protože bychom rádi soše Jana Nepomuckého
na rozcestí na Kuklíku vrátili hlavu tam kam
patří, potřebovali bychom znát její pravou podobu. Bohužel v nám známých dokumentech
je socha znázorněna vždy již bez hlavy. Pokud
by někdo z vás ve svých historických fotograﬁích, nebo obrázcích našel podobu sochy Jana
Nepomuckého s almužníkem na Kuklíku v původní celé podobě, byli bychom moc vděční za
její zapůjčení pro restaurátorské účely.
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Splašková kanalizace Miskovice

Pošta PARTNER Miskovice

V dubnu tohoto roku byly zahájeny stavební práce na výstavbě kanalizace v obci Miskovice. Tato etapa výstavby završuje projekt výstavby kanalizace ČOV v obcích Bylany a Přítoky. Datum ukončení
realizace projektu je 31. 5. 2018
Celkové náklady činí 34 004 091,- Kč
Financování:
21 677 608,- Kč - Evropská unie – Fond soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí
4 500 000,- Kč – Individuální účelová dotace ze Středočeského
kraje
7 826 483,- Kč – Obec Miskovice
Dosavadní průběh prací:
Jak si jistě mnozí obyvatelé všimli, počáteční tempo neodpovídalo
harmonogramu výstavby a stavba se dostala do zhruba měsíčního
skluzu. Na základě tohoto faktu stavební firma změnila a posílila
pracovní tým a přislíbila časové manko dohnat. Současné pracovní
nasazení a výsledky nás přesvědčují, že se věci pohnuly k lepšímu.
Další postup (napojení nemovitostí na kanalizační řad):
Po vybudování páteřní sítě kanalizace a zprovoznění systému se
budou moci připojovat jednotlivé nemovitosti. Toto bude včas
oznámeno a občané budou k připojení vyzváni obecním
úřadem, nejdříve však na jaře roku 2018.
Protože ne každý zvládne vybudovat si přípojku sám, uvede obecní
úřad (webové stránky, Zpravodaj, vývěska) kontakty na firmy, kte-

ré tyto práce provádějí. Uvádím to nyní proto, že již teď se mohou
vyskytovat různé nabídky na provedení výkopových prací od firem
nebo jednotlivců, jejichž spolehlivost není ověřena. Je samozřejmě
na každém, koho si zvolí. Obecní úřad může pouze doporučit ověřené firmy.

Hospodaření Obce Miskovice za rok 2016
Příjmy Obce Miskovice za rok 2016
Daňové příjmy
Transfery-dotace
Z toho: volby
Úřad práce
Krajský úřad
Krajský úřad
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy-prodej pozemků
Příjmy celkem
Výdaje Obce Miskovice za rok 2015
Běžné výdaje
Z toho: úrok z úvěru
úrok z hypotéky
Kapitálové výdaje
Výdaje
Splátky Obce Miskovice za rok 2016
Splátky hypotéky/bytovky/
Splátky úvěru/kanalizace/
Výdaje celkem

13 856 805,- Kč/sdílené daně + poplatky/
831 698,- Kč
65 238,- Kč
252 069,- Kč
153 400,- Kč /chod OÚ a MŠ/
360 991,- Kč /dětské hřiště/
1 398 865,- Kč/nájmy, prodeje, služby + zálohy/
148 716,- Kč
16 236 084,- Kč

Marek Holinka

Další událostí, která nás čeká, je převedení pošty Miskovice pod správu Obecního úřadu Miskovice. K tomu
dojde k 1. 8. 2017 a vznikne Pošta PARTNER Miskovice.
Obec tak podnikla krok, který odvrátil možné snížení obslužnosti našich občanů. Tímto budou poštovní
služby nejen zachovány, ale dokonce i posíleny. Obec
se totiž zasadila o zvýšení hodin pro veřejnost. Dopolední otevírací doba bude sjednocena každý pracovní den
od 7.30 hod do 11.30 hod. Odpoledne bude otevřeno
v pondělí a ve čtvrtek i od 12.00 hod do 17.00 hod. Což
je navýšení o 14 hodin týdně. Z původních 16 hodin pro
veřejnost na 30 hodin za týden. Věříme, že tímto posílením v dopoledních i odpoledních hodinách vyjdeme
vstříc pracujícím mimo naší obec a budou tak moci využívat naší pobočku ještě před odjezdem do zaměstnání,
nebo po návratu domů. V pondělí při možnosti vyřídit
si záležitosti na Obecním úřadu a ve čtvrtek mohou využít služby pošty PARTNER zejména ti, kteří mají sami
dlouhé pracovní úřední dny.
Vše bude fungovat tak, jak jsme byli dosud zvyklí.
Zaplatíme poukázky, SIPO, vyzvedneme důchod i poukázku B, provedeme transakce na našem ERA účtu
i vkladní knížce. Pošleme dopisy i balíky a vyzvedneme
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Pracovní doba pošty PARTNER od 1.8. 2017
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Zajímavosti z provozních výdajů v roce 2016
Náklady na veřejné osvětlení:
Spotřeba elektrické energie
218 000,- Kč
Opravy
135 000,- Kč
Údržba zeleně bez mezd a nákupů DHM:
Mzdy hradí částečně úřad práce
Materiál
107 000,- Kč
Služby
215 000,- Kč
Autobusová doprava:
Příspěvek
190 000,- Kč
Sociální výdaje:
Příspěvek starším občanům na dopravu obědů
10 500,- Kč
Podpora spolkové činnosti:
Příspěvky na činnost
235 000,- Kč
Náklady na likvidaci odpadů:
Odvoz popelnic a vel. kontejnerů
966 000,- Kč
Vratka ze separovaného odpadu
116 000,- Kč
Náklady celkem
850 000,- Kč
Poplatky za odpady-vybráno celkem
524 000,- Kč/obec doplatila 326 000,- Kč/
Doplatek obce při 1020 obyvatelích a 95 chatách a chalupách činí 292,- Kč na obyvatele, chatu a chalupu.

Markéta Veselá

Kam s Vaším odpadem

6 946 404,- Kč/opravy, energie, služby, příspěvky, mzdy...../
243 450,- Kč
66 507,- Kč
5 150 694,- Kč/ investice/
12 097 098,- Kč
531 040,- Kč
1 777 788,- Kč
14 405 926,- Kč

uložené zásilky, které nám zde byly uloženy. Zakoupíme základní poštovní sortiment, jako jsou známky,
obálky, kolky, dálniční kupony, losy.
Protože pošta PARTNER spadá pod Obec, bude zároveň fungovat jako podatelna Obecního úřadu. Můžete
zde provést platby za komunální odpad a nájem. Postupem času zde budou dostupné služby czechpointu tj. ověření podpisu, výpisy z rejstříků, změny v evidenci obyvatel atd. Bude zde i možnost kopírování vašich
dokumentů a samozřejmě již fungující provázanost
s místní knihovnou.
Případné dotazy vám ráda zodpovím v úředních hodinách Pošty PARTNER na tel. 723 832 403

PLASTY

SKLO

NÁPOJOVÉ
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Končí další školní rok

lečně si zabubnovat s úžasnou paní Jeřábkovou, která
je u nás už počtvrté. A abychom nezapomněli, byli jsme
na výletě za zvířátky, a to v Licibořicích. Počasí nám
přálo a všichni jsme si pobyt „u babičky na dvorečku
a u dědečka v obůrce“ užili. A tak hurá na prázdniny.
No a po prázdninách? To už přijdou nové děti, budou
nás čekat nové zážitky. Ale to už bude nový příběh, nový
školní rok.
Tak Vám všem, za sebe, za paní učitelky a hlavně za
děti přeji hodně zdraví, mnoho krásných letních zážitků a v září AHÓÓJ !
Jitka Šteflová
ředitelka MŠ Miskovice
Zase nastal ten očekávaný čas, čas prázdnin. Je za
námi další školní rok. Jaký byl? Byl barevný, veselý,
trochu smutný, upršený, slunečný, ale hlavně byl o dětech. Během roku jsme s dětmi ve školce zažili dny všední i sváteční. Ve školce jsme to měli takové, jaké jsme
si to udělali a zařídili.
Během roku jsme stihli navštívit Dýňový svět, v listopadu jsme přivítali na naší zahradě svatého Martina
a pro rodiče a děti jsme uspořádali soutěžní výstavu výrobků z přírodnin. Před Vánoci děti navštívily kutnohorské seniory s pásmem básniček. Rodiče jsme pozvali na vánoční besídku. S masopustním průvodem jsme

prošli celou vesnicí. V dubnu děti, rodiče a paní učitelky
slavnostně otevřeli školní zahradu. Všichni doufáme, že
se maminkám líbila besídka ke Dni matek. Děti z naší
školky byly v Kutné Hoře na Dni záchranářů, druhá
skupina zase navštívila hasiče v Uhlířských Janovicích.
Naopak strážníci Městské policie Kutná Hora navštívili
děti přímo ve školce. Jednou z posledních akcí tohoto
školního roku bylo tradiční loučení s předškoláky, které
se konalo v pátek odpoledne. Skoro všichni předškoláci
pak ve školce z pátku na sobotu přespali.
Že je toho ještě málo, co na děti ve školce čekalo?
Také za dětmi pravidelně jezdí nejrůznější herci s pohádkami (např. Divadélko Kůzle), přijela i kouzelnice,
filmová projekce Kino do škol. Děti měly možnost spo-
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ZÁPIS DO MŠ MISKOVICE V ČÍSLECH
Zápis do MŠ proběhl 9. 5. 2017. Zúčastnilo se ho 24 dětí, z toho 9 dívek. Ze spádové oblasti bylo 11 dětí. Ostatní děti byly
3 z Kutné Hory, 4 ze Suchdola, 2 z Vidic, 2 z Dobřeně, 1 z Jindic a 1 ze Zásmuk.
Do MŠ Miskovice bylo přijato celkem 18dětí. To znamená, že kapacita padesát dětí byla naplněna na 100%. Povinné předškolní docházky se bude účastnit 23 dětí. Rodičům přijatých dětí bylo vydáno Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání, a to na seznamovací schůzce, která se konala 15. 6. 2017. Rozhodnutí o nepřijetí bylo rodičům zasláno poštou
formou doporučeného dopisu. Nikdo z rodičů nepodal odvolání.
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Vítání občánků

Co nového v knihovně
Miskovická knihovna ve spolupráci se Základní školou a knihovnou v Suchdole již čtvrtým rokem pasuje
prvňáky na čtenáře. Tato akce probíhá průběžně od září
do konce školního roku. Děti se postupně seznamují s
knihou a prostředím knihovny. Letos jsme ovšem nepasovali jen prvňáky na čtenáře, ale také druháky na
knížata, třeťáky na barony a čtvrťáky na hrabata. Tady
už ale záleží na počtu přečtených knih.
S patnácti přečtenými knihami obsadil druhé místo
čtvrťák z Miskovic Lukáš Král. Rytířka Dagmar z tvr-

ze Miskowitz s mečem děti pasovala, starosta Miskovic
Mgr. Marek Holinka a starostka Suchdola Mgr. Jana
Rychlíková předávali glejty a knihy.
Opět připomínáme, že ti, kteří z jakéhokoliv důvodu
nemohou do miskovické knihovny dorazit v její otevírací dobu, to je zpravidla každé úterý od 15 do 17 hodin,
si mohou domluvit vyzvednutí nových zápůjček, nebo
vrácení přečtených knih na miskovické poště.

Misumaš antigaučing - vyražte na procházku do našeho okolí !
20. dubna 2017 jsme přivítali 14 našich nových občánků. Osm děvčátek a šest chlapců.
Z Miskovic jsou čtyři, z Přítok pět, z Bylan jeden, z Hořan tři a z Mezholez jeden.
Po slavnostním uvítání panem starostou vystoupily děti z MŠ Miskovice se svým programem. Přednesly básničky, zazpívaly a pak došlo na představení jednotlivých občánků. Každý
dostal od Obce dárky v podobě poukazů, pamětní list a pro maminku kytičku. Závěr patřil
společnému focení.
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Knihovna v Miskovicích ve spolupráci s Obecním úřadem,
zmrzlinou U Kamila, knihovnami v Malešově a Suchdole
a Hlízovským unikátním spolkem pro vás opět připravila
Misumaš antigaučing.
Letos se můžete vypravit od Kuklíku přes Čertovku, Libenice, Hlízov až za Malešov. Na zajímavých místech našeho
okolí jsou rozmístěny schránky antigaučingu. Víte, že dinosauří kost byla objevena nedaleko Mezholez? Nebo kde
v našem blízkém okolí byla keltská sídliště?
Ve schránce je podobně jako při geocachingu popis onoho
místa. Na vyhledání vám postačí pouhý návod. GPS jsou
převzaty pouze z mapy z internetu. Můžete vyrazit pěšky,
autem i na kole. Schránky jsou opět na dostupných místech. Kdo chce, může přinést cestou sebraný jakýkoliv kamínek a vyměnit ho ve schránce u Propastí za místní "kamínek štěstí".
Letos se bude opět luštit tajenka. V každé schránce je od
července nějaký úkol, např. v přesmyčkách. Nebo morseovkou napsaná část tajenky, (nebojte morseovka je připojena). Kromě luštění tajenky sbírejte i „dinosauří vejce“. Kdo
posbírá 3 různé „dinosauří vejce“ má ZDARMA zmrzku
v Miskovicích u hřiště.
Tajenka začíná u první schránky, tj. 1. Kamenná bába a pokračuje dál podle očíslovaných schránek (viz níže). Můžete
vyrážet samozřejmě různě, jen tajenku musíte seřadit podle pořadí. Kdo bude číst pozorně zajímavosti daného místa, všude se podepíše a vyluští tajenku, je pro něj na říjen
v knihovně připravena soutěž. Třeba o deskové hry Albi
nebo zajímavou počítačovou techniku.
Letáčky, přesný popis cesty ke schránkám a mapky získáte v místních knihovnách (Miskovice, Malešov a Suchdol),
na poště v Miskovicích, u zmrzliny. Nebo si je stáhněte na
www.knihovnamiskovice.webz.cz oddíl akce!!!
Mnoho štěstí při hledání …
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Seznam schránek a jejich GPS:
1. Kamenná bába (kámen v poli pod Kuklíkem)
GPS 49°57'36.297"N 15°14'22.277"E
2. Přítoky (úvozová cesta do Přítok a historie této obce)
GPS 49.9518436N, 15.2300372E
3. Hořany (historie obce, archeologická naleziště)
GPS 49.9714328N, 15.2386978E
4. Čertovka (zajímavosti obce a „čerti“)
GPS 49.9802647N, 15.2379842E
5. Libenice (historie obce, keltské osídlení)
GPS 49.9846339N, 15.2543892E
6. Hlízov (zajímavosti obce)
GPS 49.9784300N, 15.2993800E
7. Červené Pečky (obora, Opatovický zámeček,
lom nebo Labská vyhlídka)
GPS 49.9782167N, 15.2085606E
8. Propasti (Miskovické pseudozávrty-jsou 4)
GPS 49°57'16.625"N 15°12'34.683"E
9. Vápenky (4 bývalé vápenky nad Miskovicemi)
GPS 49°56'15.569"N, 15°12'33.308"E
10. Svatý Vojtěch Bylany (historie obce a vykopávek)
GPS 49.9446217N, 15.2321489E
11. Nová Lhota (historie obce a “dinosauří noha)
GPS 49.9242144N, 15.2106708E
12. Vysoká (původně sopečný kopec a historie “Belvederu”)
GPS 49°56'33.821"N 15°11'18.335"E
13. Roztěž lázně (historie celé Roztěže - schránka letos
NENÍ přímo v hospodě …)
GPS 49.9149642N, 15.1978339E
14. Židovský hřbitov (hřbitov u Malešova)
GPS 49°54'32.272"N, 15°13'7.763"E
15. Prosík (bitva u Malešova)
GPS 49°53'50.619"N, 15°13'48.477"E
Rozcestníky:
na Kuklíku (pod sochou sv. Jana)
na Hořanské silnici "U Křižovatky“

Spolek Nová Přítoka

Náš spolek začal mimo jiné budovat domácí „streetové hřiště“ pro děti od 10 let. To si získalo větší oblibu,
než původní fotbalové hřiště. Snadná zábava ve sportovním duchu na čerstvém vzduchu je pro děti vždy
nejlepší. Mohou zde využít svázané naskládané pneumatiky jako úkryty při hře, zavěšené k houpání i lezení. Největší oblibu si však získalo staré auto škoda 120,
které bylo předem zbaveno provozních kapalin a bylo
zamezeno jízdě. Auto a kovové prvky na hřišti budou
natřeny do maskáčových barev. Jediné, co se zatím nedaří sehnat, jsou starší army sítě.
Na hřišti pro děti do 10 let byla zabudována houpací spirála beruška, kreslící tabule, dojezdové plochy ke
skluzavkám, lezecká síť atd.

Pro malé holčičky chceme vybudovat v klubovně hrací kosmetické studio, kde si budou moci vyzkoušet různé paruky, sukně, boty na malých podpatcích, kabelky,
učesat panu atd.
A proč to všechno děláme? Protože nás těší vidět
šťastné děti venku na hřišti a ne unuděné doma u počítačů.
Krásné léto plné nevšedních zážitků všem za Spolek
Nová Přítoka přeje
Jitka Puchoňová

Jezdecká stáj Michal Přítoky, z.s

sokých 100cm. Soutěžících bylo 18. Bez trestných
bodů a v nejrychlejším čase v rozeskakování vyhrála Lucie Hochmanová s Medlyn z Jezdeckého
klubu Křečovice. V první a třetí soutěži byly umístění na prvním až třetím místě odměněni věcnými
cenami, které sponzoroval Obecní úřad Miskovice.
V soutěži čtvrté byly rozdány věcné ceny na prvním
až pátém místě, které rovněž věnoval Obecní úřad
Miskovice. Věcné ceny byly zakoupeny v jezdeckých potřebách MAURICIO.
V páté soutěži st. „ZL“ s překážkami vysokými 110
cm odstartovalo 17 dvojic. Devět dvojic postoupilo
do rozeskakování. Z nichž vyhrála Olga Hylišová
s Marcusem 3 z CZECHOBAL ,s.r.o. před Michaelou Mejzrovou s Lannym a Magdalénou Peérovou

s bílým valachem Calandrem 1. Prvních pět umístěných si rozdělilo připravené finanční ceny.
V poslední a nejtěžší soutěží dne byla soutěž st.
„L“ – na překážkách do výšky a šířky 115cm. S nejlepším výsledkem mezi devíti startujícími vyhrála
Hana Hlavatá se Shankarem 1. Za ní se umístila
Kateřin Štechová a Toska 1. Třetí byla Hana Minaříková s valachem Carricair.
Na tyto jezdecké závody přijelo 65 jezdců s 65
koňmi z 25 oddílů, které doprovázeli jejich trenéři,
ošetřovatelé a další doprovod. Na jejich výkony se
přišlo podívat přes sto diváků.

Dítě a kůň, z.s. – Sdružení pro hipoterapii

3. června 2017 uspořádala JS
Michal Přítoky, z.s. za pomoci
členů, přátel a sponzorů Obecní
úřad Miskovice a firma SAPELI
– výroba dveří a zárubní - jezdecké závody. Během dne bylo
odstartováno 6 soutěží se 100

starty, a to od nejmenších překážek až po skoky vysoké 115 cm.
V deset hodin začala první soutěž, které se účastnilo 24 startujících. Vítězkou se stala Barbora
Hynčilová s klisnou Emy z Jezdeckého klubu Redmill, z. s.
Druhou soutěží bylo ukázkové
skákání pro děti na překážkách
do 30 cm. Na trať tohoto parkuru se vydalo 8 dětí se svými poníky nebo velkými koňmi. Za své
výkony si odnesly balíček sladkostí a pentličku.
Třetí soutěž byla soutěž stupně „ZM“ na limitovaný čas na
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překážkách do výšky 90cm. Vítězství zde získala Adéla Cemperová se svou klisnou Trnávka
z Jezdeckého klubu Souňovský
dvůr.
Ve 13,30 hod. začala čtvrtá
soutěž st. „Z“ na překážkách vy-

V úterý, 6. června se na statku Dítě a kůň, z.s. – Sdružení pro hipoterapii v Miskovicích konaly již tradiční Hry bez bariér. Pro účastníky byla připravena řada
soutěžních disciplín - slalom s kolečkem, zatloukání
hřebíků, vodění poníka atd. Nechyběla ani závěrečná
diskotéka nebo opékání špekáčků. Letošního ročníku
se účastnilo více než čtyřicet klientů z Domova Barbora
Kutná Hora, Denního stacionáře Diakonii ČCE Čáslav,
Domova Iváň z Ratají n/S., Háta, o.p.s. - Centra denních služeb Barborka z Ledče n/S., Mely, o.p.s. Kolín

a Centrinu CZ ze Zruče n/S. Hry bez bariér byly příjemným setkáním uživatelů služeb sdružení Dítě a kůň
v Miskovicích a spřátelených organizací.
Dále děti z NZDM Archa, které Dítě a kůň provozuje, vystavovaly své fotografie a obrazy na Noci kostelů
2017a vystupovaly na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v kutnohorském GASKu.
O prázdninách pořádáme sedm turnusů pobytových
i příměstských táborů "Prázdniny koňmo 2017". Zájemci nás mohou kontaktovat, zda se neuvolnilo některé z již obsazených míst. Termíny táborů naleznete na
našem webu, nebo v minulém Zpravodaji.
Po prázdninách bude opět fungovat PONNY CLUB,
sobotní jezdecko -chovatelský kroužek pro děti. Na tento měsíc také připravujeme akci "Knihobraní 2017".
Podrobnější informace naleznete v průběhu léta na našich webových stránkách.
Ve čtvrtek 21. září 2017 se zúčastníme dětského dne
na uvítání školního roku pořádaného pro děti z kutnohorských základních škol. Tuto akci připravujeme spolu s dalšími organizacemi pod názvem "Společná cesta".
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Bylany
Bylany jsou prastará osada, ale my se dnes nebudeme
zabývat dobou dávno minulou, ale tou, kterou zažili naši
prarodiče.
Jihozápadně od Kutné Hory se na potoku Bylance rozkládá obec Bylany. Z miskovických strání spěchají sem
pramínky vod, které spojují se nad vesnicí s jinými pramínky vyvěrajícími ve Vysoháji- západně od obce- a tvoří
potok Bylanku. K těmto spojeným vodám přitéká ještě potůček od Přítok a přebývající voda z pramene sv. Vojtěcha,
který severně od Bylan vyvěrá a byl hlavním zdrojem vodovodu kutnohorského.
Název Bylany odvozují etymologové různě. Jedni tvrdí,
že jméno je odvozeno od „běle“ vápenného, kterého je tu
všude kolem plno. A kdyby to měla být pravda, musela by
se osada jmenovat Bilany. Druzí, a těch je více, odvozují název od „lánů“, na které polnosti se dělily. Ve starých
písemnostech najdeme „byly lány“, od toho odvozujeme
Bylany.
Záznamy sebrané okolo roku 1912 nám říkají, že obec
čítala 45 domů s 301 obyvateli. Nejstarší rodiny byly Maternova, Pokorných, Brynychova, Bílkova a Černovských.
Domy tvořily ulici po obou stranách okresní silnice, málo
jich stálo porůznu. Skoro u každého domu byla ovocná
zahrada. Bylany byla osada rolnická. Malá část obyvatel
živila se řemeslem a nádenictvím. Některé ženy a dívky
jsou dělnicemi v sedlecké regii tabákové. Kol osady jest
postaveno několik vápenek v nichž se pálí dobré vápno na
stavbu. Čímž opatřují sobě někteří občané i obživy.
Jména pozemků z roku 1785 se povětšinou do roku 1912
zachovala. Ale víme i my, kde se nachází? Kde najdeme

U Jezírka, Na Občinách, Na Vysoháji, Na Klínku, Na Padesáti, Ve Vejvaninách ( vypuštěný Vejvanovský rybník), Na
Jeřábku, Nad Šimákovým, Na Cimburku, Nad Hutěma,
Na Vornátě, Na Trubech, Na Škvárách, U Studánky…
Pokud vám jsou alespoň některé názvy známé, nebo je
pamatujete z vyprávění vašich blízkých, využijte krásného
letního počasí a vydejte se je znovuobjevit. Uvidíte, že za
krásami přírody nemusíte jezdit nikam daleko, ale že i za
humny máme co obdivovat. Příště se vypravíme do Hořan.
Veškeré informace byly čerpány z knihy Kutnohorsko
slovem i obrazem –Soudní okres kutnohorský, od Antonína J. Zavadila s kolektivem. Kniha byla vydána v roce
1912. V roce 2016 ji znovu vydalo brněnské nakladatelství
GARN. Toto vydání je k zapůjčení i v miskovické knihovně.

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