
Od minulého čísla uplynula již 
hodně dlouhá doba, proto pro 
Vás máme spoustu informací 
a novinek. Ve všech našich obcích 
se pilně pracovalo, ale nechyběla 
ani zábava a sportovní vyžití. 

Mezi největší dokončené akce 
patřila rekonstrukce školky, kte-
rá sice trvala déle, než se původně 

občasník  ·  vydává Obec Miskovice

Miskovice · Přítoky · Bylany · Hořany · Mezholezy

číslo 1 duben 2017

předpokládalo, ale výsledek těší nás 

a hlavně naše nejmenší. Konečně 

se všechny obce dočkaly dětských 

hřišť, nebo doplnění nových her-

ních prvků. Jejich realizace přišla 

na téměř 800 tisíc korun, z toho 

360 tisíc přispěl Středočeský kraj.  

Rozrostlo se i technické vybavení 

ulehčující práci na obecních po-

zemcích a zeleni. Té stále přibývá, 

protože jsme již převzali k údržbě 

některé vybudované pozemkové 

úpravy v okolí obcí. Dalším vel-

kým úspěchem bylo odkoupení 

nevyužívané stodoly u autobusové 

zastávky v Miskovicích pro pro-

vozní potřeby obce. A dále koupě 

sousedního domu, dosud využíva-

Dobrý den, vážení a milí spoluobčané, vítáme vás při čtení prvního 
letošního Zpravodaje.
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ného soukromým majitelem jako 
ubytovna. Tímto chce obec zame-
zit případným nežádoucím akti-
vitám spojeným s pronajímáním 
těchto prostor.

V Přítokách na Závisce bylo vy-
budováno nové stanoviště na se-
parovaný odpad a veřejné osvět-
lení, které bude v brzké době 
dokončeno i v Mezholezích. 

U Velkého rybníka probíhá ve-
lice potřebná oprava hráze pro-
váděná Povodím Labe, které také 
v současné době čistí a opravuje 
vodní toky od Miskovic směrem 
k Bylanům. Na řadu přijdou 
i ostatní vodní díla v jejich správě. 

Všechny tyto akce při svém prů-
běhu vyžadují od obyvatel dotče-

ných lokalit velkou míru toleran-
ce a pochopení. Odměnou jim je 
zkvalitnění životních podmínek 
v jejich okolí.

V blízké budoucnosti nás čeká 
další velká zkouška z výše zmi-
ňovaných vlastností. V dubnu se 
totiž v Miskovicích začne se stav-
bou kanalizace. Tímto prosíme 
spoluobčany o spolupráci při spo-
lečných jednáních i samotných 
probíhajících pracích. Nebude to 
snadné, ale věříme, že společně 
bez větších komplikací tuto nároč-
nou etapu dotáhneme do zdárné-
ho konce.

A teď od práce k zábavě. Všech-
ny naše obce žijí čilým kulturním 
i sportovním životem. O to se 
starají spolky a organizace, které 
vám postupně budeme předsta-
vovat a seznamovat vás s jejich 
činností minulou i budoucí. Pro 
některé z vás to budou informace 
známé, pro jiné nové a jistě zají-
mavé. Doufáme, že vás zaujmou 
a pozvánky na připravované akce 
přijmete a přijdete se společně 
pobavit, nebo zapojit do plánova-
ných činností.

Příjemné chvilky při čtení našeho 
Zpravodaje přeje Obecní úřad



- 3 -

Kanalizace v Miskovicích

Pro mnohé je toto dlouho oče-
kávaná informace. Letos 3. dubna 
proběhne předání stavby kanaliza-
ce v Miskovicích. V průběhu tohoto 
měsíce nám stavební fi rma (Sdruže-
ní Miskovice – POHL CZ, a.s.  a  V. 
P. Procházka s.r.o.) předá harmo-
nogram výstavby včetně instrukcí, 
který vám neprodleně poskytneme 
ve formě letáku. 

Stavba v hodnotě 33,5 mil. Kč bez 
DPH má být postavena v termínu 

Blíží se konec splatnosti poplatků za komunální odpad a za 
naše čtyřnohé štěkající mazlíčky. Jsou ale mezi námi i tací, 
kteří buď zapomněli, nebo si myslí, že je stále dost času k za-
placení 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 2017 i nadále činí 500,-Kč:
▪ za trvale žijícího občana

▪ za neobydlený byt či dům vhodný k trvalému bydlení

▪ za chatu, nebo chalupu ležící v katastru obce Miskovice

Poplatek je možné zaplatit:
▪ přímo do pokladny OÚ Miskovice v pondělí a ve středu od 

8-12 a od 13-17 hodin.

▪ 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: 

Kanalizace

do konce února 2018. Po tuto dobu 
prosíme občany o součinnost a tole-
ranci při řešení nepříjemných ome-
zení a doprovodných jevů, se který-
mi se při takovéto stavbě budeme 
jistě potýkat (bláto, prach, snížená 
průjezdnost komunikací, hluk…).

Kanalizace – Přítoky, Bylany

Obecní úřad vyzývá majitele do-
sud nepřipojených nemovitostí na 
kanalizaci, aby tak neprodleně uči-
nili. V současné době je jim zasílán 
adresný dopis, ve kterém je stano-

ven termín pro napojení do 30. 4. 
2017. Po tomto datu budou majitelé 
nemovitostí vyzvání k doložení li-
kvidace odpadních vod (musí být 
provedeno oprávněnou osobou, 
která má licenci a smlouvu s ně-
kterou čistírnou odpadních vod, 
dle normy se počítá se spotřebou 
35 m3 na trvale přihlášenou osobu 
a rok,…).

Podrobné informace jak postupovat při zřízení kanalizační přípojky naleznete na webových 
stránkách provozovatele www.vodoskolin.cz/cs/kanalizace nebo je získáte telefonicky na 
zákaznické lince 844 244 777.

Informace pro opozdilce

Osvobozeni od poplatku jsou občané trvale žijící v cizině – 
písemně dokládá poplatník, občané pobývající celoročně 
v nápravném zařízení a děti narozené během roku 2017.

Splatnost poplatku je 31. 3. 2017
Poplatek vyšší než 1000,-Kč lze rozdělit na několik splátek. 
Do 31. 3. 2017 musí být zaplaceno 1000,-Kč a do 20. 6. 2017 
musí být zaplacen zbytek. I v letošním roce budeme lepit 
známky na popelnice. Jejich distribuce je stejná jako v roce 
2016.  Do konce března je všichni platící obdrží. 

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 vari-
abilním 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.

Kompletní informace o těchto poplatcích najdete na 
webových stránkách obce v odseku VYHLÁŠKY:

▪ Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o poplatku za komunál-
ní odpad 

▪ Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku ze 
psů.

▪ Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 se zabývá bioodpadem 
vzniklým na území naší obce a jeho dalším zpracováním. 
Bioodpad  můžeme v době vegetace od 1. 3. do 30. 11. pře-
dávat do sběrného dvora v Miskovicích, který je na okraji 
obce, při silnici na Hořany. 

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
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Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne
v úterý  25. dubna 2017

Miskovice 14.30 hod u pomníku

Mezholezy 15.00 hod náves u zvoničky

Bylany 15.20 hod otočka autobusu

Přítoky 15.40 hod náves 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 úterý 25. dubna 2017 budou také přistaveny velkoobjemové kontejnery
v každé vesnici. Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech.

Odvoz odpadu se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017.

Co patří do těchto kontejnerů nemusíme opakovat, 
jen upozorňujeme, že sem nepatří elektronika, ta se 
odváží v nebezpečném odpadu a obec za ní v tomto 
případě neplatí, dále sem nepatří pneumatiky z aut, 
strojů, traktorů atd. Jejich likvidaci si musí majitelé 
zajistit sami při výměně pneumatik. Za váhu velko-
objemového odpadu obec platí, váhu vyhozené elek-
troniky nikdo neodečítá a za pneumatiky zaplatíme 
ještě zvlášť.

Od 1. 4. 2017 začíná letní svoz komunálního 
odpadu, který bude probíhat každých 14 dní do 
30. 9. 2017.

Popelnice se budou vyvážet v pondělí ve všech 
vesnicích !!!!! (Miskovice, Mezholezy – sudý týden, 
Hořany, Bylany, Přítoky, V. rybník – lichý týden)

Od března otevíráme sběrný dvůr na bioodpad, 
otevřeno bude nonstop !!! 

(Žádáme o důsledné separování bioodpadu – 
větve a ostatní zvlášť)
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V květnu 2016 byla římskokatolickou farností 

v Kutné Hoře vyhlášena veřejná sbírka s názvem 

„ ZVON PRO JAKUBA“,  jejímž cílem je shromáždit 

finanční prostředky na pořízení nového zvonu na 

věž kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Jako další podpůrný krok je na letošní jaro připra-

ven nový projekt s názvem RECYKLACE CHRÁNÍ 

I ŽIVOTY HORNÍKŮ. Recyklace je obecně známa 

jako nástroj ochrany přírody, protože snižuje po-

třebu využívání přírodních zdrojů v podobě těžby 

surovin. Z těch se samozřejmě vyrábějí i zvony po-

dobné tomu, jaký bude znít i z kostela sv. Jakuba. 

A protože je druhý z kutnohorských chrámů zasvěcen 

sv. Barboře, patronce horníků celého světa, připo-

míná symbolicky recyklaci jako nástroj ochrany ži-

votů všech těžce pracujících v dolech. Bez těžby stří-

bra, mědi, cínu atd. bychom již neuměli existovat. 

Uvedené suroviny jsou totiž základem funkčnosti 

mobilních telefonů, počítačů, dobíječek, rádií, tele-

vizí, ale i kuchyňských spotřebičů od rychlovarných 

konvic až po mikrovlnky.

Naposledy se nesl hlas zvonu z věže sv. Jakuba 

údolím Vrchlice v roce 1942. Tehdy byl zvon, jmé-

nem Vavřinec, zrekvírován pro válečné účely. Díky 

úsilí římskokatolické farnosti v Kutné Hoře by se 

měl nový zvon, tentokrát jménem Jakub Maria, ro-

zeznít nad Kutnou Horou a okolím již tento rok. Po 

tři čtvrtě století, co byl umlčen.

Naše obec se rozhodla sbírku Zvon pro Jakuba 

podpořit, a to připojením se k právě probíhající akci 

zaměřené na sběr a recyklaci elektrospotřebičů. Na 

Sbírka - Zvon pro Jakuba 24.4. 2017

náves před Obecním úřadem v Miskovicích, na ob-

vyklém místě pro sběr nebezpečného odpadu, bude 

dne 24. 4. 2017 možné odložit nefunkční, 
nebo již nepotřebné elektrospotřebiče.

Firma zajišťující tuto sbírku provede odvoz, roze-

brání přístrojů a roztřídění podle druhu materiálu. 

Získaný výtěžek z vytříděných surovin poputuje na 

sbírku Zvon pro Jakuba. Jako odměnu již brzy usly-

šíme znít zvon Jakub Maria z věže kostela sv. Ja-

kuba v Kutné Hoře,  který nás vítá  při příjezdu do 

Kutné Hory od Přítok, přímo na východním obzoru, 

svou nově zrekonstruovanou věží.

Můžete přinést: mobilní telefony, dobíječky, po-

čítače, rádia, televize, elektromotory, modemy, set 

top boxy, domácí spotřebiče - mixéry, fény, žehličky, 

toustovače, pračky, vysavače, elektrické šicí stroje, 

mikrovlnné a horkovzdušné trouby, sušičky, prač-

ky, grily, hodiny, elektronářadí- vrtačky, pily a další 

podobné přístroje.

Bližší informace a zajímavosti o průběhu sbírky 

naleznete na webových stránkách naší obce, nebo 

přímo na stránkách Zvon pro Jakuba.

Těšíme se na vaši podporu a předem děkujeme.
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Zima pomalu končí a my se těšíme 
na jaro. Letošní  zima byla dlouhá 
a hodně studená. A tak se už nemů-
žeme dočkat, až nás sluníčko po-
lechtá svými paprsky. A protože si 
ten čas ve školce chceme pořádně 
užít, už s dětmi vymýšlíme a připra-
vujeme program, kterým bychom si 
pobyt v naší mateřince zpestřili.

V dubnu se budeme těšit a připra-
vovat na Velikonoce. Děti se budou 
seznamovat se zvyky, které se váží 
k velikonočním svátkům. A věřte, 
že je to baví. Vyrobíme si zajíčky, 
slepičky, obarvíme vajíčka. Děti 
se dozví, co je Škaredá středa, Ze-
lený čtvrtek, Velký pátek. A proto-
že v dubnu už bývá krásné počasí 
a naše školka má jedno velké bohat-
ství, které nám všichni závidí, a to je 
školní zahrada, se chystáme v letoš-
ním školním roce na její slavnost-
ní jarní otevření. Zahrada a budo-

va školky rozkvete všemi barvami 
a zahradní slavnost si určitě uži-
jí jak děti, tak i rodiče. Budeme si 
hrát, jezdit na koloběžkách, odráže-
dlech, budeme si opékat špekáčky. 
Pokud bude nálada, rádi si společ-
ně zazpíváme. Všichni se těšíme, že 
si toto odpoledne užijeme. A ještě 
něco. Možná dojde i na překvapení.

Je toho daleko víc, co nás ve škol-
ce čeká. Tak například divadelní 
představení, návštěva hasičů, vy-
stoupení pro seniory, oslava Dne 
maminek, setkání se zvířátky ze 
záchranné stanice Žleby, výlet, pla-
vecký výcvik a další a další akce pro 
děti a dospělé. Ve školce se zkrátka 
nenudíme!

Mateřská škola Miskovice

V MŠ se také těšíme na jaro

Kamarádi, pokud jsou vám tři 
roky a víc, byli bychom rádi,  kdyby 
jste s námi začali chodit do misko-
vické školky. Jestli o tom vaše ma-
minky a vaši tatínkové uvažují, ať 
navštíví naše webové stránky a tam 
se dočtou víc.

Rodiče, zavolejte k nám do školky 
a určitě domluvíme termín, kdy by 
jste se k nám mohli zajet podívat. 
Těšíme se na vás, rádi vás uvidíme.

Krásné jaro plné sluníčka, hod-
ně zdraví a dobré nálady přejí děti 
a paní učitelky z MŠ Miskovice.

 Jitka Štefl ová
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Mateřská škola Miskovice

Rekonstrukcí umýváren a dět-
ských toalet, která ve školce pro-
běhla o letních prázdninách 2016, 
našim dětem nabízíme ještě více 
příjemné a hezké prostředí. Na 
školní zahradě mají děti k dispo-
zici nové zahradní prvky. Ale i ty 
stávající jako např. skluzavka nebo 
zahradní domek dostaly novou tvář.

Dnešní moderní mateřské ško-
ly nabízejí nejenom rodičům dětí, 
ale také široké veřejnosti možnost 
nahlédnout do svých webových 
stránek. Od měsíce října 2016 se 
webovými stránkami může pyšnit 
i ta naše. Velký dík za to, že jsou 
stránky v provozu, patří panu To-

máši Šmídovi z Hořan. Pan Šmíd si 
i přesto, že je pracovně velmi vytí-
žený, našel čas a má velkou zásluhu 
na tom, že můžeme školku prezen-
tovat touto formou. Najdete nás na 
adrese www.skolka-miskovice.cz. 
Na webových stránkách se dozvíte 
např. i to, co všechno pro děti chys-
táme.

V listopadu 2016 jsme ve škol-
ce oslavili svátek svatého Martina. 
Ten k nám na bílém koni zavítal 
díky Nadaci Dítě a kůň, se kterou 
spolupracujeme. Děkujeme tedy 
paní Ing. Ivaně Hudcové, že nám 
už podruhé na tuto akci oblékla do 
svátečního krásného bílého koníka.

Také v období adventu jsme měli 
s dětmi ve školce napilno. Děti za-
zpívaly o první adventní neděli v 
miskovické sokolovně, připravovaly 
vánoční besídku pro rodiče. Neza-
pomněl na nás ani čert s Mikulášem 
a dočkali jsme se i Ježíška. Našim 
nejstarším spoluobčanům děti vy-
kouzlily úsměv na líčku veselými 
písničkami a básničkami. Překva-
pili jsme je na jejich předvánočním 
setkání a těšíme se na další. Děkuje-
me paní Marcele Radoměřské, která 
nám díky své obětavosti a bohatým 
zkušenostem vždy ráda pomůže, 
právě při takovýchto vystoupeních.

Masopustní průvod plný nádher-
ných masek, které si naše děti ob-
lékly, prošel Miskovicemi 13. břez-
na 2017. Každému kdo nás uvítal, 
děti zazpívaly a předaly malou po-
zornost. Bylo opravdu hodně vese-
lo, a to i díky skvělému harmonikáři 
Jakubovi Marešovi, který celý prů-
vod výborně zpestřil živou hudbou. 
Děkujeme.

Za mateřskou školu
Martina Míšková

Mateřská škola Miskovice v novém



- 8 -

Trochu statistiky na začátek: za 
rok 2016 dorazilo do knihovny přes 
čtyři sta třicet čtenářů, kteří přečet-
li něco kolem tří tisíců knih. Ještě 
větší návštěvnost byla ovšem na 
webových stránkách, kde knihovnu 
navštívilo přes osm tisíc „serfařů“.

Od listopadu do Vánoc probíhaly 
v knihovně tradiční dílničky. Ty bu-
dou pokračovat v březnu a v dubnu, 
kdy si mohou děti vyrobit například 
ovečku, kytičku či věneček na Veli-
konoce. 

Březen je od nepaměti ve znamení 
knih. U nás bude opět vyhodnocen 
nejúspěšnější čtenář za rok 2016. 
Letos si toto ocenění odnese jedna 
z babiček čtenářek. 

Miskovická knihovna ve spolu-
práci s knihovnou a základní školou 
v Suchdole pokračuje v projektu 
Knížka pro prvňáčka. Knihovna na-
vštíví školu a prvňáčci nám to oplatí 
návštěvou v suchdolské knihovně 
30.3.. Při minulé návštěvě jsme si 
povídali o zvířátkách, což se dětem 
velice líbilo. 

V pátek 31. 3. 2017 před aprílem, 
proběhne opět Noc s Andersenem. 
Touto akcí knihovny bojují o zájem 
dětí v četbě knih. Všichni víme, že 

Miskovická knihovna

dnešní způsob života čtení příliš 
nepřeje - knihy soupeří s mnoha 
akčními lákadly od bezduchého vy-
sedávání před televizní obrazovkou 
až k počítačovým hrám. Široká ve-
řejnost tento stav samozřejmě kri-
tizuje. Nám všem se zdá, že dnešní 
děti nečtou dostatečně. Bylo pro-
vedeno mnoho výzkumů dětského 
čtenářství s alarmujícími výsledky. 
Jen málokterý z nich radí, jak ze 
začarovaného kruhu ven. Knihov-
na v Uherském Hradišti vymyslela 
tuto Noc již v roce 2000 a realizu-
je ji ve spolupráci se SKIPem (Svaz 
knihovníků). U nás to bude již 
11. ročník, kdy se zapojují knihov-
ny i školy z celého světa. Děti luští 
kvízy a hádanky zaměřené na četbu, 

což prospívá jejich rozvoji vnímání 
a hlavně je to touto formou baví. 
Letos se zaměříme na kamarády 
ze Čtyřlístku. Uvidíme, zda i letos 
dorazí sám pan Andersen. Kvůli 
menšímu prostoru se v knihovně 
bohužel nespí až do rána, ale před 
desátou hodinou rozneseme spo-
lečně sepsané pohledy kamarádům 
a kamarádkám po vesnici. Po ve-
čeru plném zážitků vyrážíme i my 
s dobrým pocitem do vlastních pe-
líšků. Stejně oblíbenou činností je 
i sázení Pohádkových stromů. Letos 
se s dětmi chystáme stromy vysadit 
v dubnu. Na přesném datu se do-
hodneme na Andersenovi.

! Je nutné se na Noc s Andersenem předem přihlásit !

buď přímo v knihovně, vždy v úterý, nebo emailem
knihovnamiskovice@volny.cz,

vše rovněž najdete na webových stránkách knihovny
www.knihovnamiskovice.webz.cz

Všechny akce knihovna pořádá ZDARMA pro širokou veřejnost.
Avizuje připravované akce ve Zpravodaji, na plakátech

a na webových stránkách.
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Co nás čeká zajímavého v našem okolí

A protože kulturní komise, v čele 
s paní Strbíkovou, úzce spolupra-
cuje s okolními obcemi, jejich spol-
ky a organizacemi, budeme vás na 
těchto místech informovat i o jejich 
pořádaných akcích, které se více, či 
méně dotýkají i nás. Nebo jsou pro-
stě natolik zajímavé, že stojí za to se 
o nich zmínit. Zrovna tak naše akce 
nejsou určeny pouze pro staroused-
líky, ale potěší nás, když je navštíví 
obyvatelé z okolí i z daleka.  Zářným 
příkladem je pálení čarodějnic na 
kopci Vysoká, díky kterým k nám 
přijede spousta přespolních, kteří 
by do tohoto kraje v dnešní uspě-
chané době jen těžko zavítali.

Tímto vás srdečně zveme na již tradiční pálení čarodějnic na kopci Vysoká,
které proběhne poslední dubnový večer, a to v NEDĚLI 30. 4. 2017. 

Naši nejmenší se mohou těšit na soutěže, závody, jízdu na koních, opékání buřtů,
které si zde budete moci i zakoupit.

Dospěláky potěší posezení se známými při hudbě a občerstvení.
Po setmění upálíme čarodějnici a pak si vychutnáme tradiční ohňostroj.

Potom už můžeme tančit při příjemné hudbě pod rozhlednou, dokud nám to síly dovolí.

Těšíme se na shledanou na Vysoké
OÚ Miskovice

Další zajímavá akce, tentokrát pořádaná dobrovolnými hasiči na miskovickém hřišti proběhne 13. 5. 2017 
odpoledne. ČEKÁ NÁS BRANNÝ DEN. 

K vidění tu budou všechny složky integrovaného systému. Budete se moci blíže seznámit s vybavením i čin-
ností policie, hasičů i záchranářů.  

Během odpoledne nás čeká i veliké překvapení, které za námi přiletí z Chrudimi.

Na své si přijdou nejen děti, ale i dospěláci.
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SPOLEK PŘÍTOKY

Loňský rok jsme nastartovali 
zcela novou akcí, která potrápila 
tělo ale i ducha. První přítocký po-
choďáček proběhl 15.5. a měl na-
mířeno z Přítok do bývalého mu-
ničního skladu. Cestou nechybělo 
několik přednášek o historii okolí, 

o přírodě a děti si přišly na své při 
plnění úkolů.

Dětský den probíhá v Přítokách 
tradičně v netradičním čase, a to 
ke konci školního roku. Loni kon-
krétně 11.6. Děti si zasoutěžily, 
svezly se na motorkách, zařádily 

si v hasičské pěně a s krásně po-
malovanými obličeji se uložily po 
ohňové show ke spánku, protože 
přespání ve stanu se stalo oblíbe-
nou samozřejmostí. 

Lampionový průvod přenádher-
ných strašidel ze širokého oko-

lí proběhl na konci října, kdy je 
tento čas spojen s Halloweenem 
a dýněmi, které si sami pěstuje-
me. Doufáme, že stezka odvahy 
a laserové představení přilákají 
děti i letošní rok, kdy máme při-
praveno báječné překvapení.

Ke konci roku se s Vámi vždy 
rádi na chvíli zastavíme v předvá-
nočním shonu při rozsvícení  stro-
mečku, které je vždy spjato s Mi-
kulášskou nadílkou. Minulý rok 
jsme rozsvěceli a nadělovali 4.12.

Bližší informace o plánovaných 
akcích,  i o těch již uskutečněných, 
naleznete na www.pritoky.cz

Děkujeme všem, kteří naše akce 
podporují svojí přítomností  a dou-
fáme, že nám zůstanete nakloněni 
i v příštích letech. My se na vás a 
vaše děti budeme velmi těšit a při-
pravíme spolu s novými nápady i 
nezbytné občerstvení. Za SPOLEK 
PŘÍTOKY - Košatová Monika, Fika-
rová Eva, Křídová Dita.

Letos máme v plánu:

• Masopust - březen

• Jarní pochoďáček - květen

• Dětský den - červen

• Indiánské letní přespávání 
- letní prázdniny

• Podzimní pochoďáček - září

• Halooween s Lampionovým 
průvodem - říjen

• Rozsvícení vánočního stromečku 
s Mikulášskou nadílkou - prosinec
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Občanské sdružení Bylany,  z.s.

Naše sdružení bylo založeno v roce 2010 (tehdy jako 
„občanské sdružení“) a po vydání nového občanského 
zákoníku bylo transformováno na spolek. Jeho cílem 
je zejména podpora sousedského soužití, setkávání 
a vzájemné pomoci občanů. Zvelebování veřejného 
prostoru, zlepšování životního prostředí a ochrana pří-
rody a krajiny. Tomuto účelu také odpovídá charakter 
naší činnosti a pořádaných akcí.

Snažíme se, aby stopy naší práce byly viditelné nejen 
přímo v Bylanech, ale také v blízkém okolí. Dosud se 
nám podařilo vybudovat např. dětské hřiště s přístřeš-
kem a posezením na Škvárovně, zastřešené posezení 
v Bylanech u autobusové otočky, nebo lavičku na vy-
hlídce u cesty k Velkému rybníku. 

I z důvodu, že Bylany jsou turisticky poměrně hojně 
navštěvovanou lokalitou, jsme na jaře minulého roku 
proklestili a vyčistili tzv. prostřední cestu, po které se 
dá nyní od přístřešku v Bylanech dojít až ke křížku 
u křižovatky nad Velkým rybníkem. Na podzim jsme 
pak rovněž vysadili stromořadí u panelové cesty z By-
lan ke kostelu Nejsvětější Trojice, abychom tím i tuto 
ryze účelovou komunikaci trochu oživili a cestu po ní 
zpříjemnili. 

V rámci podpory setkávání a soužití občanů pořádá-
me každý rok několik pravidelných akcí, které se již sta-
ly tradicí. Jsou to jarní a podzimní úklid obce, pálení 

čarodějnic, letní či podzimní setkání na hřišti, hallo-
weenský průvod, turnaj ve stolním tenisu. Samozřejmě 
také venkovní předvánoční setkání u společného ohně, 
což je událost, které v podstatě vděčíme za to, že jsme 
se vůbec začali myšlenkou společných aktivit zabývat. 
K tomu občas přidáme nějakou tu vycházku do příro-
dy, nebo návštěvu kulturní akce. Například v minulém 
roce se nám podařilo uspořádat zájezd na muzikál do 
pražského divadla. Naše akce samozřejmě nejsou ur-
čeny jen pro členy sdružení, ale většinou pro všechny 
„Bylaňáky“ a jejich přátele.

V našich aktivitách pochopitelně budeme pokračovat 
i nadále. Na jaře nás čeká další úklid odpadků a všeho 
neřádstva, které nám do Bylan přivály podzimní a zim-
ní vánice (nebo nezodpovědní „bordeláři“).  Zvažujeme 
i možnosti oprav či sanace „slavných“ bylanských ka-
menných zídek. 

Přejeme si, aby se v Bylanech žilo dobře jak nám, je-
jich obyvatelům, tak aby se zde líbilo každému, kdo naši 
malou vesničku navštíví. Zkrátka se budeme snažit, aby 
bylo vidět, že to tu máme rádi. 

Jiří Kejval, předseda spolku
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lé. Bez předchozí domluvy se mohou vaše děti kdykoliv 
v pracovní době povozit na koni.
Budeme se na vás těšit.
Ing. Ivana Hudcová, ředitelka organizace
Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii, Miskovice 30, 
tel: 736 790 922, 605 525 379
e-mail: diteakun@seznam.cz, www.diteakun.cz

Jaro a léto 2017  na statku  Dítě a kůň v Miskovicích

V první polovině letošního roku bychom Vás, stejně 
jako v minulých letech,  rádi pozvali na statek organizace 
Dítě a kůň na připravované akce pro veřejnost. 

Naše největší akce "Čarodějnice nanečisto" se koná 
v sobotu, 29. dubna 2017. Jako obvykle se můžete těšit 
na spoustu her a soutěží, rej čarodějných koní, svezení 
na koních, výrobu čarodějnic, opékání špekáčků, malo-
vání na obličej  a zapálení hranice s čarodějnicí. Všichni 
malí i velcí čarodějové a čarodějky v kostýmech budou 
srdečně vítání.

A do prázdnin nás ještě čeká akce "Do Miskovic za zví-
řátky" a "Klubové závody", a to v sobotu,  3. června 2017. 
Kromě obvyklých aktivit tentokrát společně přivítáme 
mláďata narozená na statku a také můžete sledovat sko-
kové tréninky a závody členů jezdeckého oddílu.

Kromě akcí konaných přímo v Miskovicích nás může-
te potkat také na Zámecké pouti na Kačině, 23. dubna 
2017, na akci Keltové na tvrzi 20. května na tvrzi v Nebo-
videch a na Sousedském jarmarku v zahradách GASKu  
v sobotu 27. května.

Celé léto u nás patří tradičně pobytovým a příměst-
ským táborům "Prázdniny koňmo 2017", na kterých se 
děti se kromě jezdeckého výcviku učí péči o koně a další 
zvířata, která na statku žijí. Samozřejmě nechybí hry, vý-
let ani závěrečný táborák.

Od jara  do  podzimu  nabízíme  pro  děti  a  osoby  se  
zdravotním  znevýhodněním   hiporehabilitaci pod vede-
ním zkušené terapeutky. Dále nabízíme sociální služby, 
konkrétně sociální rehabilitaci a provozujeme nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež Archa v Kutné Hoře.

Domluvit se můžete také na individuálních výcviko-
vých lekcích či vyjížďkách do přírody pro děti i dospě-
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JS MICHAL PŘÍTOKY, z.s.

V loňském roce Jezdecká stáj Michal Přítoky, 
z.s. uspořádala na začátku června jezdecké závody. 
V dopoledních hodinách se uskutečnily hobby sou-
těže na překážkách do 70 a 90 cm a také křížkový 
parkur pro nejmenší jezdce. Tyto soutěže byly vy-
hodnoceny a umístění si odnesli hodnotné věcné 
ceny, na které přispěl OÚ Miskovice. V odpoledních 
hodinách už odstartovaly oficiální skokové závody 
stupně „Z“ – 100 cm, „ZL“ – 110 cm a „L“ – 120 cm. 
Vítězkou stupně  „L“  se stala Ing. Iveta Illková se 
svou klisnou Florencií z Jezdeckého klubu Souňov-
ský dvůr, z.s. 

V srpnu probíhaly skokové hobby soutěže. Začalo 
se soutěžit v 10,00 hod. v parkurech, kde výška sko-
ků dosahovala 70 cm, poté navazovaly další parkury 
do 90 cm, 100 a 110 cm. V nejtěžší soutěži dne získa-
la vítězství bezchybnou jízdou a nejrychlejším časem 
Ing. Iveta Illková s klisnou Florencií z JK Souňovský 
dvůr,z.s. před druhou Kristýnou Sedláčkovou s va-
lachem Davidem M a třetí RNDr. Lenkou Felixovou, 
která startovala se svým valachem  Cortexem.

Mezi druhé a třetí klání byla vložena skoková 
ukázka nejmenších dětí na svých koních a ponících. 
Děti musely předvést nejenom dovednosti v sedle, 
ale také sami musely překonat dva úkoly, které na 
ně na trati čekaly.

V polovině října jeli jezdci XXIII. Hubertovu lo-
veckou jízdu, která se těší velkého diváckého zájmu 
hlavně na přesedlišti v miskovické pískovně. 

Na konci „hubertovky“ se nejel tradiční dostih, při 
němž jezdci chytají liščí ocas, ale účastníci si losova-
li obálky, ve kterých byly ceny jako je dort v podobě 
podkovy, soška koně a další.

Při všech jezdeckých dnech nás doprovázelo velmi 
příznivé počasí, které přispělo k dobrému průběhu.

I v letošním roce 2017 jsou naplánovány jezdec-
ké závody. A to na 3. června a 26. srpna. Jezdeckou 
sezonu tradičně zakončí Hubertova lovecká jízda 
14. října.

Rádi bychom poděkovali všem soutěžícím, divá-
kům a těm co pomáhají tyto jezdecké dny uspořádat.

 JS Michal Přítoky, z.s.
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DPS Miskovice

Nedílnou součástí naší obce jsou tři domy s pečovatel-
skou službou.  Ty najdeme v klidném prostředí, mimo 
hlavní komunikaci, za školkou v Miskovicích.  V  minu-
lých letech byly vybudovány pro potřeby našich seniorů.  
Je zde sedmnáct  různě situovaných bytů pro  občany dů-
chodového věku,  kteří  jsou soběstační a nevyžadují speci-
ální ani trvalý individuální přístup. K dispozici je zde paní 
pečovatelka, která podle možností pomůže zařídit většinu 
provozních potřeb  spojených s tamním pobytem.

Pokud máte zájem o zařazení sebe, nebo svých blízkých, 
do pořadníku na obydlení některého ze zmíněných bytů, 
kontaktujte, prosím, kancelář Obecního úřadu. Tam vám 
rádi podáme bližší informace. Přednost mají samozřejmě 
obyvatelé naší obce, ale toto není výhradní podmínkou. 
V případě možnosti vyhovíme i zájemcům z okolních obcí, 
či měst.
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Fotbalový tým SK FK Miskovice 

V sezoně 2014/2015 se podařilo našemu týmu postoupit do III. třídy. Fanoušci mohou výsledky našich zápa-
sů sledovat na webových stránkách http://skfk-miskovice.webnode.cz/ nebo v celkových výsledcích 
https://www.fotbal.cz/, kde jsou podrobně rozepsány jednotlivé zápasy. 

Rozpis zápasů SK FK Miskovice na I. pololetí roku 2017 

Sobota 25.3. 2017 15:00 Miskovice  -  Křesetice

Neděle 2.4. 2017 16:30 Malín B  -  Miskovice

Sobota 8.4. 2017 16:30 Miskovice  -  Kácov B

Sobota 15.4. 2017 17:00 Štrampouch  -  Miskovice

Sobota 22.4. 2017 17:00 Miskovice  -  Sedlec B

Sobota 29.4. 2017 17:00 Horky  -  Miskovice

Sobota 6.5. 2017 17:00 Miskovice  -  Kluky

Sobota 13.5. 2017 17:00 Zbýšov  -  Miskovice

Sobota 20.5. 2017 17:00 Miskovice  -  Č. Janovice

Sobota 27.5. 2017 17:00 Miskovice  - Církvice

Sobota 3. 6. 2017 17:00 Tupadly B  -  Miskovice

Sobota 10. 6. 2017 17:00 Miskovice  - Paběnice B

Neděle 18. 6. 2017 17:00 Bílé Podolí B - Miskovice



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


