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Dobrý den, vážení spoluobčané,
vítám vás při čtení podzimního čísla MISKOVICKÉHO ZPRAVODAJE. Po horkém létě tu máme podzim a s ním konec dalšího volebního období. A proto si připomeneme, co se za poslední roky událo, rozpracovalo, povedlo, ale i úplně nepovedlo.
A hlavně si osvěžíme, jakým způsobem postupovat při vyplňování volebního lístku, aby náš hlas byl platný. Končí nám
další etapa výstavby kanalizace, tentokrát v Miskovicích, blíží
se podzimní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Ani naše spolky nezahálejí a tak vás pozveme na jejich připravované akce. A že jich není málo. Vyberou si malí i velcí.
Velkou stavební akcí letošního léta byla celková rekonstrukce Mateřské školy v Miskovicích, kdy došlo k výměně
oken, zateplení pláště školy, výměně topného systému za
ekologičtější a ekonomičtější a montáž rekuperace. Celistvost
úprav si vyžádala i výměnu některých krytin a úpravu venkovních ploch. Jedna práce bez druhé by ztrácela ten správný efekt, a tak se na svět vyklubal krásný a hlavně praktický
výsledek. Komfort MŠ neuvěřitelně stoupl a věřím, že jsou
všichni spokojeni. Zaměstnanci školky, rodiče a hlavně děti,
které školku navštěvují.
Během letošního roku byla zrekonstruována zvonička v
Mezholezích a byl jí navrácen původní pískovcový vzhled.
Náves krásně prokoukla a už se připravuje rekonstrukce
místního rybníčka. Celkovou rekonstrukcí v blízké době projde i miskovický rybníček, který opravu také nutně potřebuje.

Většina miskovickýh komunikací dostala po složitém roku
při stavbě kanalizace nové povrchy. V těchto dnech dochází
ke spouštění hlavních čerpadel kanalizace. Miskovičtí v příštích dnech dostanou informace o způsobu připojení na hlavní
řad do svých poštovních schránek.
V průběhu celého roku došlo k obměně dřevin v hořanském parku. Přestárlé hrušně byly vyměněny za novou
lipovou výsadbu. Několik lip bylo vysazeno na pozemkových
úpravách a u propastí. Tak vznikla krásná klidová zákoutí,
která budou v těchto dnech doplněna o lavičky k odpočinku
při procházkách naším krásným okolím. Nebo při výpravách
za objevováním antigaučinkových schránek s úkoly a zajímavostmi, které pro nás připravila paní knihovnice z miskovické
knihovny. Ta mimo jiné pořádá v průběhu roku i výstavy a
setkání v místní knihovně. Nedávno proběhla výstava k jubileu vzniku hasičského spolku a školy v Miskovicích. A již
připravuje ZAJÍMAVÉ OSMIČKY.
Ani v Bylanech a u Velkého rybníka se nezahálí. Hned, jak
se dokončila oprava hráze, začala rekonstrukce poničené příjezdové cesty.
A tak by se dalo pokračovat dál a dál. Ale teď se budeme
věnovat tomu, co nás čeká:

Vážení spoluobčané,
konečně se můžeme v Miskovicích od 1. 10.
2018 připojit na kanalizaci. Podrobný popis,
jak postupovat, naleznete v letáku, který vám
bude dodán do schránky. Trápení se stavbou
a to stran termínů a kvality, bylo v průběhu
celé stavby až dost. Pro nás nyní nastává fáze
připojování. Očekáváme, že se většina domácností připojí do několika měsíců.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
občanům za trpělivost a toleranci, kterou při
stavbě projevili. Vím, že to rozhodně nebylo
jednoduché a doufám, že nám dílo ve výsledku
bude dobře sloužit, i když se určitě projeví nějaké nedostatky.
Stavba kanalizace byla spolufinancována
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí částkou
21 678 000,-Kč a individuální dotací od Středočeského kraje ve výši 4 500 000,-Kč. Obec
Miskovice se podílela částkou 3 825 000,-Kč.
Marek Holinka,
starosta obce
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Komunální volby

V pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018 proběhnou volby, které se nás dotýkají ze všech voleb
nejvíc. A to volby komunální. Máme možnost zvolit si své zástupce které známe, kterým věříme, o kterých víme, co dovedou. Nemusíme se řídit sliby z bilboardů a letáků, které na nás
útočí ze všech stran. I když jeden mě na mých cestách upoutal: NESLIBUJI BLBOSTI.

Takže vám všem přeji šťastnou ruku při křížkování volebního hlasovacího lístku a následnou
spokojenost s výsledkem voleb.
Než se vydáte do volebních místností, přikládám pár rad, aby váš hlas byl platný.
Volební místnost pro trvale žijící občany starší osmnácti let z Miskovic a Mezholez najdete v
hasičské zbrojnici v Miskovicích u rybníčka.
Pro Přítocké v Přítokách v provozovně nad prodejnou koberců v Přítokách 160.
Pro Bylanské v Bylanech 4 a pro Hořanské v Hořanech 22.
Volby budou probíhat v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Vezměte si s sebou platný osobní doklad.

ZPŮSOBY, JAK VYBRAT SVÉ KANDIDÁTY JSOU TŘI:
1) Zaškrtnu celou stranu v záhlaví vybrané strany a každý z jejích členů získá jeden hlas.
2) Napříč všemi kandidátkami si vyberu maximálně 15 pro mě vhodných kandidátů. Mohu i
míň, pokud si jich víc nevyberu.
3) Zaškrtnu konkrétní kandidáty napříč volebním lístkem, ale zaškrtnu i preferovanou stranu.
Zaškrtla jsem např. sedm konkrétních kandidátů + celou stranu. Mé hlasy dostane sedm
zaškrtnutých kandidátů a osm prvních kandidátů zaškrtnuté strany. A to proto, že mohu rozdat celkem patnáct hlasů. Patnáct hlasů proto, protože naše zastupitelstvo bude mít patnáct
členů.

Ještě jednou vám přeji spokojenost s výsledkem blížících se komunálních voleb a obci aktivní
nové volební období.
Markéta Veselá
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Mateřská škola v novém

Díky rekonstrukci mateřské školy, jejíž součástí je mimo jiné i zabudování centrálního systému větrání s rekuperací, nabízíme našim dětem neustálý přísun čerstvého vzduchu v interiéru.
Určitým nepohodlím bylo větrání mechanickým otevíráním oken. Díky rekuperaci jsme eliminovali přímý kontakt dětí se studeným vzduchem. Dětem nabízíme dostatek čerstvého vzduchu a to takovým způsobem, který
neohrozí jejich zdraví.
Děti tráví v mateřské škole dlouhý čas, zabývají se spoustou aktivit a činností v prostoru, ve kterém je důležité kvalitní vnitřní mikroklima. Tím máme na mysli čistší vzduch, jeho přirozenou cirkulaci, nižší prašnost a
optimální relativní vlhkost.
Toto všechno je ideální k zajištění zdravého vývoje malých dětí, protože právě ony ke svému zdravému vývoji
potřebují kvalitní prostředí.
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Školní rok jsme v mateřské škole zahájili 3. září 2018

Prázdniny bez deště a s tropickými teplotami skončily
pro personál MŠ 21. srpna. Od následujícího dne jsme
se snažili uklidit všechny prostory školky, kde probíhala rekonstrukce, která byla dlouho a důkladně připravovaná. Pro zaměstnankyně, pro obec a také pro děti
a jejich rodiče byla zásadní. Celé prázdniny se obětavě
pracovalo v celém objektu školy. Před začátkem rekonstrukce i během ní jsme se mnohokrát sešli s panem
starostou i s majitelem stavební firmy a průběžně jsme
dolaďovali postup prací, vyklízení prostor a další organizační záležitosti. Musím napsat, že komunikace mezi
všemi byla vstřícná a na všem jsme se, i za cenu některých kompromisů, dohodli. A výsledek? Splnil se nám
sen. Interiéry obou pavilonů jsou moderní, barevné a z
praktického a úsporného hlediska rekonstrukce splnila
to, co měla – úsporu energie, zlepšení pracovního prostředí a pobytu dětí v mateřské škole. Třídy mají úplně
jinou atmosféru. Terasa, která je před oběma pavilony
je a bude maximálně využívaná po celý rok. Toto všechno je pro nás velká změna k lepšímu a my si toho velice
vážíme.
Příprava na letošní školní rok byla hlavně pro zaměstnankyně mateřské školy hektická a dramatická. Ale nakonec všechno dobře dopadlo, a tak jsme v pondělí 3.
září zahájili školní rok. Moc bychom si přáli, aby byl pro

nás úspěšný a radostný. Proto pro děti připravujeme
nejrůznější akce a programy ve školce i mimo školku.
Spolupracujeme s rodiči, se zřizovatelem i veřejností.
Rodiče jsou o aktuálním dění informováni na webových
stránkách školy, které jsou veřejně přístupné.
A další plány? Chtěli bychom vylepšit a zmodernizovat školní zahradu. Věříme, že nám s našimi plány pomůže také zřizovatel i rodiče. Tak nám držte palce, ať
všechno dobře dopadne.
Na konec bychom ještě chtěli poděkovat za práci,
organizaci, vstřícné jednání a spolupráci zřizovateli
mateřské školy, Obecnímu úřadu a panu starostovi a
hlavně stavební firmě, která vše zvládla na jedničku. A
za sebe děkuji všem děvčatům z naší školky, že udělaly
maximum pro to, abychom mohli 3. září 2018 mateřskou školu otevřít.
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Jitka Šteflová

Výzva všem občanům našich obcí

Policie České republiky ve spolupráci s Obecním úřadem Miskovice žádá spoluobčany o všímavost k neobvyklému dění v jejich okolí a seniory prosíme o obezřetnost při komunikaci
s neznámými lidmi.

ŽÁDÁME VEŘEJNOST O POMOC
A ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME NA PODVODNÍKY
Senioři jsou velmi snadným terčem podvodníků a zlodějů. I přes opakovanou a cílenou prevenci, v
rámci níž jsou senioři před touto trestnou činností varováni, se stále objevují na území našeho okresu
případy okradených seniorů.
Kutnohorští policisté zaznamenali případ, kdy muž a žena okradli důvěřivé seniory. Do domu se vloudili v dopoledních hodinách, pod záminkou přidání 1000,-Kč k dosavadnímu měsíčnímu důchodu. V
nestřežený okamžik pak odcizili z papírové krabice položené na posteli, v místnosti ložnice, papírovou
obálku s našetřenou ﬁnanční hotovostí.
Zručští policisté řeší případ, kdy se pachatel po předchozím telefonickém kontaktu, vydávající se za
vnuka poškozené a se smyšlenou historkou potřeby ﬁnanční hotovosti vylákal z poškozené seniorky
ﬁnanční hotovost. Ta následně tuto ﬁnanční hotovost předala osobně neznámé ženě před budovou
místního kostela.
Žádáme občany obcí, aby byli obezřetní, dávali pozor co se v obci děje, kdo se v obci vyskytuje, zvláště v případě, že sousedí se seniory.
Nebuďte důvěřiví, nevěřte sebetragičtějším historkám, nepouštějte cizí lidi do svých domů
a bytů, nikomu nepůjčujte peníze, zamykejte. Podvodníci využívají různé záminky a lsti, neštítí
se ničeho, využívají vaší důvěřivosti, působí na vaše city, aby se dostali k vašim penězům. Pokud z vás
nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást.
Nedávejte cizím lidem své peníze! Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. V případě
čehokoliv podezřelého neváhejte volat linku 158 k prověření situace. Slušný člověk vaši obezřetnost
pochopí a podvodník odejde.
V případě výskytu podezřelých osob, podezřelých vozidel, podezřelého chování neznámých lidí okamžitě kontaktujte policii na linku 158.
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Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Podzimní svoz nebezpečného odpadu proběhne
v pátek 16. listopadu 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 16. listopadu 2018 budou v každé vesnici přistaveny i velkoobjemové
kontejnery. Kontejnery budou na obvyklých místech. Odvoz odpadu se uskuteční
v pondělí 19. listopadu 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.

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!!!

Od 1. 10. 2018 začíná zimní svoz
komunálního odpadu, který bude
probíhat každý týden v pondělí ve
všech vesnicích do 31.3. 2019.
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Dítě a kůň
Na podzim nás čeká i spousta zábavy, tady přinášíme pozvánky na některé z připravovaných akcí.
Hubertova jízda v Přítokách
Miskovický strašidelný vláček
Podzimní strašení na statku Dítě a kůň
Halloween na Přítokách

20.10. 2018
13.10. 2018
27.10. 2018
3.11. 2018

Dítě a kůň v Miskovicích pořádá mnoho činností pro hendikepované spoluobčany, ale i pro lidi z širokého okolí.
Ale nejvíce si váží místních návštěvníků, které podporuje i tím, že jim nabízí volný vstup na své akce. Tentokrát
na Podzimní strašení na statku v Miskovicích. Volné vstupenky pro děti ze všech našich obcí jsou k vyzvednutí na
poště Partner v Miskovicích a na Obecním úřadě.

-8-

Osvětlení v obcích
V tyto dny se krátí den a veřejné
osvětlení se rozsvěcí podstatně
dříve. Někdy je poruchové, což
nás rozčiluje, ale musíme být trpěliví. Ani technici a ani plošina není
vždy k dispozici okamžitě a vše se
objednává daleko dopředu.
A víte, kolik obec zaplatí za svícení a opravy? Tady je pár informací.
V Miskovicích se svítilo od září
2017 do září 2018 za 81 032,- Kč,
Přítoky svítily za 64 494,-Kč, v Mezholezích, které svítí LED osvětlením, se prosvítilo za stejné období
9 783,-Kč. Za Bylany jsme zaplatili
49 273,-Kč a za Hořany 36 252,Kč. Z tohoto přehledu je patrné, že
LED osvětlení je provozně výrazně levnější. Za běžné opravy veřejného osvětlení jsme do poloviny
září zaplatili 47 000,- Kč
B. K.

POZVÁNKA
NA XX
XV. HUBERTOVU
LOVECKOU JÍZDU,
která se koná 20 ĢtMQD  8
YH    KRG
v 3ĢtWRNiFK D  RNROt
.

-9-

Co se dělo v knihovně
Jarní výtvarné dílničky a vyhodnocení nejlepšího čtenáře za loňský rok. Nejmladšími čtenáři s nejvíce přečtenými knihami se stali sourozenci Kubovi a nejstarší čtenářkou paní Divišová. Jmenovaní dostali knihy, které jim
předal pan starosta Marek Holinka.

Březen končil tradiční Nocí s Andersenem

Pohádkovou břízu jsme s dětmi zasadily na „Hořansku“ až v dubnu

Na léto knihovna připravila již tradiční ANTIGAUČING, a to nejen pro děti
ANTIGAUČING - vyražte na procházku do našeho okolí!!!!!!! Můžete i na podzim!!!!!!!!!!
Knihovna v Miskovicích ve spolupráci s Obecním
úřadem, zmrzlinou a knihovnami v Malešově , Polepech a Suchdole pro Vás opět připravila Misumašpol
antigaučing. Můžete vypravit od Kuklíku, přes Čertovku, Libenice, Polepy a na druhou stranu přes Roztěž až
za Malešov.
Na zajímavých místech našeho okolí jsou rozmístěny
schránky. Kde byla objevena dinosauří kost, již víte od
minule. Ale co třeba naši rodáci spisovatelé nebo hrabě
Breda ? Ve schránce je podobně jako při geocachingu
popis onoho místa. Na její vyhledání Vám postačí pouhý návod, GPS jsou převzaty z mapy na internetu. Můžete vyrazit pěšky, autem i na kole. Schránky jsou na
dostupných místech .
Letos se opět luští tajenka. V každé schránce je od
července nějaký úkol, např. v přesmyčkách, šifrách a
nebo morseovkou napsaná část tajenky, (nebojte morseovka i šifry jsou připojeny). Kromě luštění tajenky
sbírejte „dinosauří vejce“. Ne ve všech schránkách ovšem vejce budou. Kdo posbírá 3 různá „dinosauří vej-

ce“, 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, vyluští tajenku, je
pro něho připravena soutěž na říjen třeba o deskové hry
Albi nebo zajímavou počítačovou techniku.
Letáčky, přesný popis cesty ke schránkám a mapky
získáte v místních knihovnách (Miskovice, Polepy, Malešov a Suchdol), na miskovické poště nebo u zmrzliny.
Také jsou ke stažení na:
www.knihovnamiskovice.webz.cz
v oddílu Akce, kde zjistíte přesný popis cesty i kde hledat různé druhy „vajec“.
Mnoho štěstí při hledání.
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Seznam schránek a jejich GPS
1. Nebesáček (rybník nad Sklenářovým dolíkem)
GPS 49°57'25.219"N, 15°14'55.346"E
2. Kamenná bába (kámen v poli pod Kuklíkem)
GPS 49°57'36.297"N 15°14'22.277"E
3. Přítoky (úvozová cesta do Přítoky a historie této obce)
GPS 49.9518436N, 15.2300372E
4. Rybníček u Hořan (národní přírodní památka s rdestnicí drobnolistou)
GPS 49°58'11.019"N, 15°13'52.480"E
5. Čertovka (zajímavosti obce a „čerti“)
GPS 49.9802647N, 15.2379842E
6. Libenice (historie obce, keltské osídlení)
GPS 49.9846339N, 15.2543892E
7. Nebovidy
8. Polepy
9. Červené Pečky (obora, Opatovický zámeček, lom nebo Labská vyhlídka)
GPS 49.9782167N,15.2085606E
10. Lípa (úvozová cesta do Přítoky a historie této obce)
GPS 49°57'3.918"N, 15°13'16.881"E
11. Opaták (obora, se zámečkem nebo Labskou vyhlídkou)
GPS 49°57'22.466"N 15°11'50.343"E
12. Propasti (Miskovické pseudozávrty-jsou 4)
GPS 49°57'16.625"N 15°12'34.683"E
13. Svatý Vojtěch Bylany (historie obce a vykopávek)
GPS 49.9446217N, 15.2321489E
14. Vápenky (4 bývalé vápenky nad Miskovicemi)
GPS 49°56'15.569"N, 15°12'33.308"E
15. Bylany (historie obce a vykopávek)
GPS 49°56'7.303"N, 15°14'30.464"E
16. Velký rybník (kdysi Obický, vlastně původně přehrada pro mlýny)
GPS 49°55'39.870"N,
17. Mezholezy (historie obce)
GPS 49°56'37.071"N, 15°12'8.822"E
18. Vysoká (původně sopečný kopec a historie “Belvederu”)
GPS 49°56'33.821"N 15°11'18.335"E
19. Roztěž lázně (historie celé Roztěže-schránka letos NENÍ přímo v hospodě …)
GPS 49.9149642N, 15.1978339E
20. Židovský hřbitov (hřbitov u Malešova)
GPS 49°54'32.272"N, 15°13'7.763"E
21. Mlýn Rákosov (historie znaku mlynářů)
GPS 49°54'21.757"N, 15°13'20.550"E
22. Prosík (bitva u Malešova)
49°53'50.619"N, 15°13'48.477"E
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PŘ E D N Á
PŘE
ÁŠ KA
Mgr. Vladimír
Vladimíra Sochy

ve středu 24.10. 2018 od 15.00 hodin
v Mateřské škole Miskovice

DINOSAURUS OD MEZHOLEZ
Velký středoevropský ostrov uprostřed mělkého křídového moře. Když uhynul, jeho mrtvolu spláchlo moře. Ani po smrti neměl klid. Dříve než ho pohřbily plážové písky, mršinou se
živili žraloci. Tělo iguanodona roztrhali a roznesli do všech stran. Pak bouře vyvrhla zbytky
dinosaura na písčitou pláž. Nános sedimentů je rychle Český dinosaurus žil v oblasti dnešních Mezholez na Kutnohorsku. Obýval pohřbil - díky tomu se zachovaly v tomto nezvyklém prostředí.. Příběh prvního českého dinosaura, který byl kdy na území České republiky
nalezen, odkrývají paleontologové, geologové a geochemici z Přírodovědecké fakulty UK
- od chvíle, kdy amatérský hledač Michal Moučka v roce 2003 nalezl zkamenělou dinosauří
stehenní kost v lomu mezi Novou Lhotou a Mezholezy !!!
Paleontologové začali hned po objevu kosti hledat další pozůstatky v plážových píscích.
V místě nálezu vyhloubili dva metry hlubokou štolu, navrtali sondy. Nalezli však jen valouny ruly a trsy korálů a velkých mlžů - právě to napovědělo vědcům, že dinosaura vyvrhla
a pohřbila pod pískem bouře.
Nalezená kost patřila relativně mladému jedinci malého vzrůstu. Ještěr byl dlouhý asi
3,5 metru a vysoký 1,5". Patřil k ostrovní zakrslé formě, která měla díky malému prostoru
omezené zdroje potravy a malou populaci," vysvětluje paleontolog Martin Košťák.

S lítostí oznamujeme, že nás po krátké nemoci navždy opustil
dlouholetý sezónní zaměstnanec Obce pan
JOSEF MUSIL.
Č es t jeh o p a m á tce.

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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