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Dobrý den, vážení spoluobčané,

vítám Vás u prvního čísla miskovického Zpravodaje. Druhá 
polovina roku 2017 byla bohatá na události všeho druhu. 
Důležitou, hodně diskutovanou a hlavně nepřehlédnutel-
nou akcí je stavba  kanalizace v Miskovicích. Momentálně 
se všichni těšíme na její zakončení a vrácení se zpět do za-
běhnutého života bez stavebních omezení. V současné době 
nás všechny více či méně omezuje a nutí  k  větší toleranci 
než obvykle.  Musíme se potýkat s dopravními omezeními, 
nepořádkem, se zemními pracemi, pohybem stavebních 
strojů v místech, kde jsme na to nebyli zvyklí. A hlavně 
s provozními komplikacemi, které bohužel každou stavební 
práci doprovázejí. Ale vše brzy skončí a budeme jen vzpo-
mínat, jaké to bylo v dobách jímek, žump a septiků. Blíží se 
doba, kdy nebudeme muset pravidelně hlídat, zda už není 
třeba objednat vývoz splašků. Do té doby se budeme muset 
poprat ještě s pár problémy, které určitě nastanou a ztrpčí 
nám život. Výsledek ale bude stát za to. 

Stavební práce nám poznamenaly i dobu adventní. Díky 
velké rozpracovanosti a všudypřítomnému blátu nebyla 
vánoční výzdoba Miskovic plně nainstalována. O to víc se 
budeme těšit na příští Vánoce.

Ale neprovázely nás jen starosti a práce, ale naše spolky 
se postaraly o zábavu a povyražení. A ani školka nezahá-
lela. Děti si užily spoustu radosti a ponaučení při běžných 
školkových činnostech, ale i během programů, které pro 
ně připravily paní učitelky. Všichni budou určitě dlouho 
a rádi vzpomínat na jedno krásné podzimní odpoledne, kdy 
do školky na návštěvu dorazili místní myslivci se svými psy 
a ukázkami trofejí. 

Na podzim byla dokončena restaurátorská práce na soše 
bezhlavého Jana na rozcestí na Kuklíku. Dílo se díky panu 
Pospíšilovi opravdu vydařilo a naše procházky mají zase 
o jeden hezčí cíl víc. 

To je jen hrstka z toho, co se událo. Ale práce neustává, 
stále se snažíme získat fi nance na úpravu a vylepšení obce. 

Ale jejich získání je běh na dlouhou trať s nejistým koncem. 
Tak si přejme, aby se co nejvíce žádostí o dotace pro naši 
obec vrátilo s kladným vyřízením a v co nejkratší době jsme 
mohli vylepšovat všude, kde je to potřeba.  Bohužel, spolé-
hat jen na vlastní fi nance nejde a musíme bojovat o příspěv-
ky ze všech možných zdrojů. A to je boj nelehký a dlouhý.  
Své o tom vědí např. obyvatelé Závisky, kde je třeba dodělat 
komunikace, hořanští postrádají bezpečný chodník. Je nut-
ná modernizace veřejného osvětlení ve všech obcích, spor-
tovci  potřebují odpovídající hřiště, rybníky v Miskovicích 
a Mezholezích rekonstrukci, školka efektivní zateplení 
a dalo by se pokračovat. Toto jsou všechno rozjednané pro-
jekty, které díky složitému systému fi nancování nelze re-
alizovat okamžitě, ale vyžaduje to dlouhý čas a trpělivost, 
která občas dochází.

Tak se těšme na tento rok, kdy se nám určitě povede 
udělat další kroky k jejich realizaci, ideálně je dokončit 
a přidat další cíle. A u toho všeho se ještě stihneme pobavit 
a odpočinout. Jednou z blížících se akcí je Josefovská zába-
va pořádaná miskovickými dobrovolnými hasiči.

Příjemné chvíle u čtení Zpravodaje přeje 
Obecní úřad Miskovice.
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Poplatky v roce 2018

Výše poplatku za komunální odpad: 500,-Kč
Splatnost poplatku je do 31.3. 2018!

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

Způsob platby
● 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 použité číslo popisné – čp. 255

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne
v pondělí 12. března 2018

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

V pátek 9. března 2018 budou v každé vesnici přistaveny i velkoobjemové 
kontejnery. Kontejnery budou na obvyklých místech. Odvoz odpadu se uskuteční 

v pondělí 12. března 2018.

Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů nepatří elektronika, ta se odváží v nebezpečném 
odpadu a obec za ní v tomto případě neplatí, dále sem nepatří pneumatiky.  Za váhu 

velkoobjemového odpadu obec platí, váhu vyhozené elektroniky nikdo neodečítá a za 
pneumatiky zaplatíme ještě zvlášť.

Od 1.4. 2018 začíná letní svoz komunálního 
odpadu, který bude probíhat každých čtrnáct 
dní v pondělí a to:

Miskovice, Mezholezy v sudý týden,

Přítoky, Bylany, Hořany a Velký rybník v lichý 
týden

do 31.9. 2018.

Sběrný dvůr na bioodpad v Miskovicích a modré kontejnery na sběrných stanovištích v obcích 
jsou k dispozici NONSTOP !!!

Žádáme o důsledné separování bioodpadu a ukládání ekonomickou formou!!!

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. 2018 musí být zaplaceno min. 1000,- Kč a do 
30. 6. 2018 musí být zaplacen zbytek. I v letošním roce budeme lepit známky na popelnice. Jejich distri-
buce bude stejná jako v roce 2017 – tj. osobně v případě hotovostní platby na OÚ (Pošta Partner) či do schránky 
pro ty, kdo zvolí bezhotovostní platbu.

Osvobození od poplatku
● děti narozené v roce 2018
● občané žijící trvale v zahraničí - dokládá poplatník
● občané pobývající celoročně v nápravném zařízení

Výše poplatku za psy
● první pes      50,-Kč
● druhý a každý další pes  100,-Kč

Poplatek lze platit stejně jako poplatek za odpad, pouze ve variabilním symbolu nahradíme poslední dvojčíslí 
37 číslem 41 (příkl. Miskovice, čp. 255 – v. s. 12551341), nebo zaplatit přímo s poplatkem za odpad - jed-
nou částkou pod variabilním symbolem platby za komunální odpad.
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Sběr použitého kuchyňského oleje Harmonogram svozu odpadu

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost Vaší kanalizace. Stačí olej 
doma slévat do PET lahví a ty vhazovat do nádob na sběr použitého oleje. Najdete je na všech větších sběrných místech 
pro separovaný odpad, viz. níže. Rostlinný olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec zajišťuje fi rma 
Černohlávek oil. 

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci 
dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive 
zalepení odpadních systémů v domácnosti a poté ve veřejné síti. Je nanejvýš 
pravděpodobné, že dojde k havarijnímu stavu ve vaší domácnosti a poté i ve veřejné 
splaškové kanalizaci. 

Separace potravinářských olejů a tuků je prvním krokem k prodloužení 
životnosti a akceschopnosti Vaší kanalizace.

Rozmístění nádob  na rostlinný olej a tuk:
Stanoviště kontejnerů:
Miskovice: u Obecního úřadu
 na Fajberku  
Přítoky:  na horní návsi
 na Závisce u kontejneru na bioodpad
Bylany:  u zastávky autobusu

né 

žení 

Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří!

• Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí

• Energeticky a fi nančně je velice náročné vyčistit 
kontaminovanou vodu

Jak se nechá použitý olej ekologicky 
likvidovat?
• Použitý olej stačí slévat do PET lahví

• Uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby 
na sběr použitého oleje ve Vaší obci

• Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje 
ve Vaší obci zajišťuje fi rma Černohlávek OIL

Obec Miskovice 2018

Plán Plán Plán Plán Plán Plán

1 PO SKO 1 1 1 NE 1 PAPÍR 1 PÁ
2 2 PÁ 2 PÁ 2 2 SO
3 3 SO 3 SO 2 PO SKO 3 3 NE
4 4 NE 4 NE 3 PAPÍR 4 PÁ
5 PÁ 4 5 SO 4 PO SKO*
6 SO 5 PO SKO 5 PO SKO 5 6 NE 5
7 NE 6 PAPÍR 6 PAPÍR 6 PÁ 6

7 7 7 SO 7 PO SKO* 7
8 PO SKO 8 8 8 NE 8 8 PÁ
9 PAPÍR 9 PÁ 9 PÁ 9 9 SO
10 10 SO 10 SO 9 PO SKO* 10 10 NE
11 11 NE 11 NE 10 11 PÁ
12 PÁ 11 12 SO 11 PO SKO
13 SO 12 PO SKO 12 PO SKO 12 13 NE 12 PAPÍR
14 NE 13 13 13 PÁ 13

14 14 14 SO 14 PO SKO 14
15 PO SKO 15 15 15 NE 15 PAPÍR 15 PÁ
16 16 PÁ 16 PÁ 16 16 SO
17 17 SO 17 SO 16 PO SKO 17 17 NE
18 18 NE 18 NE 17 PAPÍR 18 PÁ
19 PÁ 18 19 SO 18 PO SKO*
20 SO 19 PO SKO 19 PO SKO 19 20 NE 19
21 NE 20 PAPÍR 20 PAPÍR 20 PÁ 20

21 21 21 SO 21 PO SKO* 21
22 PO SKO 22 22 22 NE 22 22 PÁ
23 PAPÍR 23 PÁ 23 PÁ 23 23 SO
24 24 SO 24 SO 23 PO SKO* 24 24 NE
25 25 NE 25 NE 24 25 PÁ
26 PÁ 25 26 SO 25 PO SKO
27 SO 26 PO SKO 26 PO SKO 26 27 NE 26 PAPÍR
28 NE 27 27 27 PÁ 27

28 28 28 SO 28 PO SKO 28
29 PO SKO 29 29 NE 29 PAPÍR 29 PÁ
30 30 PÁ 30 30 SO
31 31 SO 30 PO SKO 31

SKLO
PAPÍR

Svoz 1 x 14 dní SKO*
Svoz 1 x 14 dní SKO
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Jak se máme ve školceJak se máme ve školce

17. října odpoledne, jsme se sešli na školní zahradě 
a přivítali vzácnou návštěvu, myslivce se svými čtyř-
nohými kamarády. Děti hostům nejdříve zazpívaly 
několik písniček a potom se už rozproudila volná 
zábava, hry a soutěže. Nakonec si děti na školní za-
hradě našly poklad. Myslím, že ten kdo přišel, neli-
toval. Počasí babího léta bylo nádherné, všichni se 
dobře bavili. 

Další vydařenou akcí ve školce společně s rodiči 
bylo keramické odpoledne.  Vyrobili jsme si rozma-
nité dekorace a krásně si všichni užili. Těším se, že 

se zase brzy sejdeme -  děti, rodiče a my - při nějaké 
podobné akci.

Chtěla bych velice poděkovat všem rodičům, kteří 
přišli podpořit své děti a strávit s nimi odpoledne v 
mateřské škole. 

Nejvíc bych ale chtěla poděkovat paním učitelkám 
Martině Míškové, Lence Jelínkové a Daně Lancové 
za to, že tyto akce vymýšlejí a realizují. Jsem ráda, 
že u nás ve školce takové paní učitelky mám.

Ale neužíváme si jen s rodiči. Pořádáme spoustu 
dalších akcí. Třeba čtení pohádek se seniory, diva-

delní představení, výlety za poznáním do blízkého 
i vzdálenějšího okolí, mikulášskou besídku, vánoč-
ní koncert, masopust a mnoho dalšího. Kdo toto 
všechno chce zažít s námi, má možnost si podat 
přihlášku do naší mateřské školy a stát se jedním z 
nás. Bližší informace rodiče najdou na na webu MŠ 
Miskovice.

    Jitka Štefl ová
    Ředitelka MŠ Miskovice

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Ředitelka Mateřské školy Miskovice vyhlašuje přijímací řízení do MŠ na školní rok 2018/2019, které pro-
běhne dne 3.5. 2018 v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin v budově Mateřské školy.
S sebou přinesete:
• vyplněný formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
• vyplněný formulář VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE KE ZDRAVOTNÍMU STAVU
Oba formuláře budou též k vyzvednutí v Mateřské škole ve dnech 
23.4. 2018 - 27.4. 2018 vždy v době od 6:30 hodin do 16:30 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří se koná 10. 5. 2018 od 16:30hod.
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VVolba prezidenta eeské republiky konaná dne  
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Tak jsme se bavili...Volba prezidenta
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Pozvánky

V sobotu 10.2. 2018 byla veřejnosti představena nově 
otevřená klubovna Dobrovolných hasičů v Miskovicích. 
Při mnoha hodinách brigád během zimních večerů, kdy 
většina členů spolku přiložila ruku k dílu, vznikla vkusná 
a hlavně plně funkční hasičská zbrojnice s klubovnou pro 
členské schůzky. Při této příležitosti mezi sebe dobrovolní 
hasiči přivítali tři nové členy.

Našim hasičům přejeme stále takové nadšení do práce, co 
nejméně ostrých výjezdů a hodně sportovních úspěchů při 
hasičských soutěžích. Těšíme se na letošní sportovní i kul-
turní akce, které pro nás opět letos chystají.

Nejbližší z nich je tradiční JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA, která se bude konat 
v sobotu večer 17.3. 2018 od 20 hodin.

K poslechu a k tanci zahraje skupina Noční můry.

Sobotní odpoledne bude patřit mladší generaci, která se vyřádí při 
MAŠKARNÍM KARNEVALE. Ten začne ve 13.30 hod.
Vše se jako obvykle odehraje v miskovické sokolovně.

3.3. 2018 můžete vyhlížet naše hasiče,
kteří Vás přijdou osobně na Josefovskou zábavu pozvat.

Hořany

Na hranicích kolínského hejtmanství, čtyři kilometry 
severozápadně od Kutné Hory, se nachází menší ves-
nice. Nese jméno Hořany. Klidným tempem v ní ply-
ne potok zvaný Hořanský a postupně sbírá prameny, 
když probíhá ves. Jižně pod obcí zesiluje a pokračuje 
dál směrem k Labi. Kdysi v období léta všechny prame-
ny, kromě jednoho jediného, vysychaly. A proto právě z 
toho živého pramene občané zařídili vodovod a rozvá-
děli vodu do všech obytných i hospodářských míst. Byl 
tedy vsi velmi prospěšný a v parných dnech dosti vyhle-
dávaný. Co se dále vodstva týče, tak mohli být hořanští 
obyvatelé pyšní na dva rybníky. A to na obecní rybník 
na „Dolíkách“ a rybník „Moravcův“ pod obcí.  

První písemná zmínka o vsi Hořanech byla zazna-
menána v roce 1299 samotným Václavem II., kdy král 
vydal majestát Markvartu Šikovi. Tím Hořany získaly 
listiny udávající práva a svobody. Říká se, že ve dvorech 
čísel 1 a 12 byly při stavbách nalezeny dlouhé podzem-
ní chodby směřující k potoku. Právě tyto chodby jsou 
zbytky a také velkou památkou panských dvorů, jež se 
zde vyskytovaly.

Hořany mívaly 29 popisných čísel se 182 obyvateli. 
Polovina domů stojí v jedné řadě podél okresní silnice 
a ta druhá je stavěna porůznu. Obec se dělí na tři čás-
ti – Dolejší, Hořejší a u Kapličky. Převažovalo zde rol-
nictví a nádenictví. Jmění této vesničky zahrnují pole, 
pastviny a mnoho lesních cestiček. Těsně nad obcí se 
vypíná vrch Kuklík. Osada je hojně pokryta stromy a to 
především hrušněmi, jabloněmi a třešněmi. Lidé si o 
ně pečovali. Snažili se je udržet zachované a starali se o 
jejich množení. 

Bouřky, kroupy a silný déšť, to vše k nám od zápa-
du přichází. A bohužel v roce 1885 byl tento přírodní 

živel pro Hořany nemilý. V několika minutách voda 
stihla obilí, které bylo zničeno, stromy stály holé, ovoce 
i s větvemi leželo na zemi a v domech to byla doslova 
pohroma. Okna byla vytlučena a všechny tašky i břid-
lice na střechách rozbity. Takto si bouřka u lidí získala 
respekt. Od té doby navštívily kroupy obec ještě několi-
krát, ale naštěstí už Hořany nepostihly tak jako v pěta-
osmdesátém devatenáctého století. To ošklivé si déšť už 
vybral a vracel se bez vážnějších škod.
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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

Připomenutí

Provozní doba Pošty Partner a podatelny Obecního úřadu
 v přízemí budovy Obecního úřadu v Miskovicích, tel. 723 832 403

Po 7:30 - 11:30 11:30 - 12:00 12:00 - 17:00

Út 7:30 - 11:30

St 7:30 - 11:30

Čt 7:30 - 11:30 11:30 - 12:00 12:00 - 17:00

Pá 7:30 - 11:30

Úřední hodiny Obecního úřadu

Po 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 17:00

St 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 17:00

V ostatní dny po telefonické dohodě na tel. 327 515 322

Opět připomínáme možnost zasílání informací Obecního úřadu e-mailem.

Těm, kteří nemají možnost vyslechnout hlášení místního rozhlasu, 
nebo sledovat stránky Obce na internetu, nabízíme možnost zasílání informací 

prostřednictvím e-mailu.

O toto lze požádat na e-mail m.vesela2@email.cz, popřípadě osobně na podatelně 
Obecního úřadu nebo tel. 723 832 403.

Zájemci o odkup obecního dříví se nejprve musí zaevidovat do pořadníku na Obecním úřadě v Miskovicích. 
Z důvodu vysoké poptávky a malých zásob obecního palivového dřeva Obecní úřad sjednal odběr na pile na Karlově. 
Cena je 450,- Kč/m3. Minimální odběr jsou 2 m3.

I tímto krokem bychom chtěli zamezit partizánským kouskům některých našich občanů. Důkazem je i mezholezská  
jedle, která někomu posloužila jako vánoční stromeček a poté jako otop. Takovéto chování nás mrzí a doufáme 
v těžké svědomí dotyčného. Bohužel to není ojedinělý čin…


