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Úvodní slovo předsedy mikroregionu
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou Zpravodaj
Mikroregionu Čáslavsko, který rozhodně
nechce nahrazovat Vaše obecní zpravo
daje, ale naopak přiblížit dění v soused
ních obcích. Můžete tak získat větší pře
hled o dění nejen ve Vaší obci, ale
i v sousedních obcích našeho
regionu.
Úvodem mi dovolte, abych
Vás krátce informoval o or
ganizaci slučující obce ležící
v regionu Čáslavsko, která
se formovala zejména v le
tech 2015–2016.
Na základě projektu
Meziobecní spolupráce
pod záštitou Svazu měst
a obcí se postupně nově
institucionalizoval do
brovolný svazek obcí
MIKROREGION ČÁS
LAVSKO, který má
ambici se v následují
cím období stát jednou
z hlavních sil našeho
regionu, a to v ob
lastech regionálního rozvoje, rozvoje so
ciálních služeb, zaměstnanosti a hlavně
zkvalitnění veřejné správy. Kvalitní ve
řejná správa je základem dobře fungující
ho a prosperujícího regionu, kterému
záleží na svých občanech, firmách
a živnostnících v zájmu jeho celkového
rozvoje.

Mikroregion Čáslavsko je dobrovolný
svazek obcí (DSO), ve kterém je v sou
časné době zapojeno 25 obcí z okolí
města Čáslav a 2 obce z Kutnohorska.
Kancelář mikroregionu najdete na MěÚ
v ulici Gen. Eliáše 6 v Čáslavi.
Tento svazek se připojil k zhruba
80 dobrovolným svazkům v ČR,
které realizují navazující projekt
„meziobecní spolupráce“ neboli
„Centrum společných služeb“
(CSS). V rámci kanceláře
Mikroregionu
Čáslavsko
jsou nabízeny služby v ob
lasti veřejné správy s dů
razem na samosprávné
kompetence, ale i v pře
nesené působnosti.
Cílem je zajištění
efektivnějšího poskyto
vání veřejných služeb
občanům a samosprá
vám v menších ob
cích, kde je neuvolně
ný
starosta,
ale
i v ostatních člen
ských obcích.
V následujícím období bude hlavně
v dotační politice kladen velký důraz na
regionální rozvoj a jeho strategie. Pojďme
společně naplnit naše heslo
„společně tvoříme naši budoucnost“.
Jan Jiskra,
předseda rady mikroregionu
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MIKROREGION
Generála Eliáše 6
286 01 Čáslav
Telefon: 603 114 537
Email:
mikroregioncaslavsko@gmail.com
Web: www.caslavsko.com
FB: Mikroregion Čáslavsko
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko

Sdílíme dobrou praxi: odkanalizování
menších obcí decentralizovaným systémem
Mikroregion Čáslavsko se díky
své struktuře malých obcí
(200–400 obyvatel) již v minulosti
zabýval decentralizovaným čiště
ním odpadních vod, což v praxi
znamená malou čistírnu do kaž
dého domu v obci.

V roce 2017 Státní fond životní
ho prostředí vypsal první dotační
titul na decentralizované odkana
lizování (DČOV). Z našeho regio
nu projevily zájem obce Starkoč,
Třebonín, Vodranty a Vlkaneč
(místní část). Tento způsob od
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kanalizování menších obcí nebo
jejich místních částí je výrazně
ekonomičtější – oproti klasické
velké kanalizaci dochází až k sed
minásobné úspoře investičních fi
nančních prostředků. Levnější je
i následný provoz, v neposlední
řadě pak může přečištěná voda
sloužit k zalévání okrasných za
hrad a trávníků, což je v posled
ních letech určitě nezanedbatelný
efekt, neboť i v našich země
pisných šířkách je zalévání pitnou
vodou velký luxus.
Mikroregion Čáslavsko začal
organizovat představení jednot
livých výrobců. Musí se jednat
o výrobce, kteří splňují nejpřís
nější kritéria CE, kategorie III –
tyto parametry u nás splňuje pou
ze cca 4–5 firem. Všechny tyto
výrobce mikroregion představil

pro jednotlivé zájemce,
kteří si pak již vlastním
výběrovým řízením vybrali
své dodavatele. Mezi
prvními realizátory byly
obce Vodranty a Starkoč.
O tento způsob odka
nalizování je mezi starosty
menších obcí v celé
republice velký zájem.
Mikroregion Čáslavsko
proto pořádá na toto téma semi
náře pod záštitou Státního fondu
životního
prostředí
a Ministerstva životní
ho prostředí. Uspořá
dali jsme již čtyři
semináře, kterých se
zúčastnilo
skoro
250 zástupců obcí
z celé ČR. Na semi
nářích jsou předávány
praktické zkušenosti
z realizace a také ná

sledné údržby. Navštěvují je i vý
znamní politici, kteří mají o tento
způsob odkanalizování zájem.
Vzhledem k velkému zájmu
bude mikroregion v těchto semi
nářích i nadále pokračovat, a to
nejen v našem regionu, ale i ve
výjezdních seminářích v celé ČR.
Jan Jiskra,
předseda rady mikroregionu

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Společný vodovod pro obce východní části Čáslavska
Obce východní části Mikroregi
onu Čáslavsko, konkrétně Bílé
Podolí včetně místních částí
Lovčice a Zaříčany, dále pak
Starkoč, Semtěš, Žehušice (míst
ní část Bojmany) a Vrdy, začaly
plánovat budování společného
vodovodu. Jedná se o vodovod
z velkokapacitního zdroje Vrchli
ce–Maleč, provozovaný VHS
Vrchlice–Maleč, který by měl mít
dostatečnou zásobu i do budouc
na. Výše uvedené obce se
i s ohledem na svou velikost ne
chtějí spoléhat na vlastní vrty,
eventuálně vlastní úpravny vody,
neboť by výrazně prodražily
provozování vodovodů, a tím i ná

sledné vodné pro obyvatele. Proto
je velmi oslovila nabídka firmy
VHS prostřednictvím ředitele
Ing. Štěpána a senátora
Ing. Strnada na vybudování vo
dovodu v této části Čáslavska.
Z tohoto projektu nakonec
odstoupila obec Vrdy, která se
rozhodla provozovat vlastní vodo
vod z vlastních vrtů.
V rámci příprav na realizaci
projektu proběhlo výběrové řízení
na projektovou kancelář a v sou
časné době vrcholí přípravy pro
získání stavebního povolení. Po
kud všechno půjde hladce a obce
získají dotaci, vodovod by se měl
začít budovat koncem roku

2021 s plánovaným dokončením
nejpozději v roce 2023.
Celková cena realizace by mě
la být kolem 80 milionů korun,
z toho cca 50 milionů by měla činit
dotace Státního fondu životního
prostředí. Zbylých 30 milionů
pokryjí obce – částka mezi ně bu
de rozdělena v závislosti na počtu
obyvatel. Vodovod bude záso
bovat pitnou vodou přibližně
1400 obyvatel.

Vážení přátelé, spoluobčané
a sousedé,
dostáváme se závěrečné fáze
roku 2020, který byl po všech
stránkách velmi zvláštní. Pande
mie covid19 nás pravděpodobně
zasáhla více či méně všechny,
některé přímo a některé jen
změnou pracovních návyků či
situací. Ať tak či onak, letošní rok
byl opravdu jiný.
Přichází čas adventní, čas roz
jímání a možná, že letos konečně
i toho zastavení a zamyšlení,
které většinou předčí vánoční
shon a tradiční vánoční „blá
zinec“. Vezměme si z toho to po
zitivní ve stylu přísloví „všechno
špatné je pro něco dobré“
a opravdu využijme tuto neče
kanou a pro mnohé z nás nezávi
děníhodnou situaci pro právě
zmíněné zamyšlení. Určitě ne
zapomeňme na ty, kteří nás
navždy opustili, a myslím, že již
není vůbec důležité, proč se tak
stalo a za jakých okolností.
Chtěl bych zde moc poděkovat
celému personálu čáslavské ne

mocnice, který tentokrát zápasil
s mnohem větším zatížením než
při jarní epidemii. Patří jim velký
dík za jejich skvělou práci. Mohl
bych takto jmenovat mnoho profe
sí, ale ještě bych přece jen rád
zmínil jednu, a to jsou prodavač
ky, pokladní a celý personál na
šich nákupních supermarketů
a ostatních prodejen s potravina
mi. Myslím, že mnohdy čelí velké
mu tlaku, o hrozbě přenosu
covidu ani nemluvě. Je to složíté

pro nás všechny, ale doufám, že
vše společně zvládneme a že
příští rok nás čekají, jak říká hláš
ka z jednoho filmu, „už jen samá
pozitiva“.
Krásné Vánoce Vám všem,
hodně spokojenosti a hlavně
zdraví a štěstí nejen o vánočních
svátcích, ale i v celém novém ro
ce 2021.

Jan Jiskra,
předseda rady mikroregionu

Jan Jiskra,
předseda rady mikroregionu

Zdravotnictví v regionu

NEMOCNICE ČÁSLAV
Jeníkovská 348
286 01 Čáslav
Telefon: 327 305 111
Email:
info@nemcaslav.cz
Web: www.nemcaslav.cz
FB: Městská nemocnice Čáslav
Recepce:
Pondělí – pátek 6:45  14:45
Tel.: 327 305 111, 327 305 166
Email: objednavky@nemcaslav.cz

dí každoroční hodnocení nemoc
nic v ČR podle nejrůznějších kri
térií, výsledky se následně zveřej
ňují, otiskují je třeba Hospodářské
noviny. Naše nemocnice se umís
tila na 1. místě jako nejlepší
nemocnice ve Středočeském kraji
podle hodnocení hospitalizova
ných pacientů.
Fungování naší nemocnice je
v letošním roce velmi ovlivněno
pandemií Covid19. V první polovi
ně roku jsme vyčlenili celou samo
statnou budovu naší LDN pro
pacienty s Covid19, oddělením
prošla řada pacientů hospitalizo
vaných s podezřením na Covid,
potvrdil se jeden případ, bohužel
vážný.
Ve druhé polovině roku v sou
vislosti s druhou vlnou pandemie
jsme zvolili jinou cestu a vyhradili
jsme pro nemocné s Covid19 vel
kou část našeho interního oddě
lení, celkem 27 lůžek interme
diární péče s podporou oxygeno
terapie a 5 lůžek JIP.
Znamenalo to provést řadu or
ganizačních změn, posílit perso
nální stavy s pomocí praktických
lékařů z našeho regionu a kolegů
z dalších odděleních nemocnice.
Velké gesto pomoci přinesl lékař –

–4–

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko

Aktuálně z čáslavské nemocnice
Městská nemocnice Čáslav
poskytuje zdravotnické služby
spádové oblasti 40 tisíc obyvatel,
případně až 50 tisíc v letních mě
sících. Hlavní páteř tvoří lůžková
oddělení chirurgické, interní, dět
ské a gynekologické s porodnicí.
Nedílnou součástí je léčebna
dlouhodobě nemocných včetně
sociálních lůžek (LDN). Chod
těchto oddělení je zajištěn kom
plementem, který se skládá
z radiodiagnostického pracoviště
s CT, oddělení hematologicko
transfuzního a pracoviště klinické

biochemie. Jak hospitalizovaným,
tak i ambulantním pacientům po
skytuje servis naše rehabilitační
oddělení. Máme 12 odborných
ambulancí. Nemocnice disponuje
celkem 178 lůžky, zaměstnává
328 zaměstnanců, z toho 51 lé
kařů, 126 sester a dalších
89 odborných pracovníků ve
zdravotnictví. Provozujeme vlastní
dopravní zdravotní službu, máme
8 sanitek.
Poslední listopadový týden při
nesl skvělou zprávu od autority
Health Care Institute, která prová

anesteziolog, který již 10 let pra
cuje v Anglii, na pomoc a práci
u nás si vzal dovolenou a po ná
vratu do Anglie musel nastoupit
na 14 dnů do karantény. Aby naše
služba občanům byla úplná, zřídili
jsme v areálu nemocnice vlastní
odběrové místo pro Covid19.
Od počátku října do sou
časnosti naším oddělením pro
Covid19 prošlo cca 100 pacientů,
z nichž bylo 70 pozitivních, a řadě
z nich musela být poskytnuta pé
če na JIP. Lůžková kapacita toho
to oddělení byla nejvíce vytížena
asi na 80 %.

Covid19 se nevyhnul ani našim
zaměstnancům, v jeden moment
byla například velmi omezena
činnost radiodiagnostického pra
coviště a chirurgického oddělení.
Velmi nám pomohla personální
pomoc od naší armády, konkrétně
od 21. základny taktického letec
tva v Čáslavi. Vojáci nám pomá
hali jako sanitáři, řidiči sanitek,
pomocné síly na odděleních –
a patří jim za to obrovský dík. Při
dávali se i další vojáci s materiální
pomocí, občané, podnikatelé, na
našich FB stránkách je vidět, kolik
lidí nás podporovalo.

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
V průběhu posledních 10 dnů
lze podle počtu hospitalizovaných
pacientů vidět zlepšení, co do po
čtu o cca 50 %. Od 24. 11. 2020
se v souladu s pokynem Minis
terstva zdravotnictví vracíme
k plánované péči, nicméně tak,
abychom mohli i nadále léčit pa
cienty s Covid19 a v případě po
třeby tuto službu znovu posílit.
Našim občanům budeme
v blízkých dnech nově nabízet
testování na přítomnost protilátek
IgG a IgM na Covid19, informace
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budou na našem webu a Face
booku. Toto zjištění protilátek má
například význam pro rozhodnutí
o budoucí vakcinaci. Bude prová
děno samoplátecky.
Snad závěrem, rok 2020 ještě
neskončil, nicméně ve fungování
nemocnice je to nepochybně nej
složitější rok za řadu uplynulých
let po všech stránkách. O to více
těší, že naše nemocnice je ekono
micky stabilní, samozřejmě také
díky příspěvku našeho zřizovatele
Města Čáslavi i dalších obcí. Naše

Zdravotnictví v regionu
letošní hospodaření skončí s klad
ným výsledkem.
Máme i smělé plány do bu
doucna, a to zejména vybudování
tzv. urgentního příjmu. Tímto by
Městská nemocnice Čáslav měla
do budoucna zajištěnu jasnou
existenci poskytovatele akutní pé
če, a významně tak nadále
pomáhala posilovat kvalitu života
v našem městě a regionu.
Ing. Rudolf Bubla,
ředitel nemocnice

Taxík Maxík se od ledna 2021 rozjede do ORP Čáslav
Od ledna roku 2021 bude,
nejen v Čáslavi, ale v celém ORP
Čáslav, fungovat nová služba pro
seniory a handicapované. Projekt
sociální taxislužby je výsledkem
spolupráce Nadace Charty 77
(Konto Bariéry a SenSen)
a společnosti Česká lékárna hol
ding provozující síť lékáren
Dr. Max. Nadace Charty 77 da
rovala městu Čáslav finanční
prostředky jako příspěvek na po
řízení motorového vozidla, a to za
účelem jeho provozování v rámci
projektu Taxík Maxík pro zvýšení
mobility seniorů a osob se
zdravotním postižením. Klíčky od
vozidla si zástupce města
a
provozovatele
převezmou
7. prosince 2020.
Přepravní služba Taxík Maxík
není klasickou taxislužbou, kterou
může využívat každý! Služba je
výhradně určená pro osoby starší
65 let nebo držitele průkazu ZTP
či ZTP/P, kteří žijí na území ORP
Čáslav.
Pětimístný
Ford Tourneo
Connect v prodloužené verzi s vý
razným nápisem Taxík Maxík za
čne zájemce vozit od 4. ledna
2021. Speciální taxík bude fungo
vat v pracovní dny od pondělí do
pátku od 7.00 do 15.30 hod.

Pokud bude na
růstat
zájem
o zajištění pře
pravy v pozd
nějším čase nebo
na
víkendové
dny, změna pro
vozní doby bude
podnětem k ná
vrhu jejího rozšíření.
Zájemci o přepravní službu
Taxík Maxík si budou moci službu
objednat s předstihem, a to nej
méně 24 hodin před plánovaným
termínem přistavení automobilu
na určené místo. Objednávky bu
de přijímat řidička/dispečerka na
telefonním čísle 606 038 330.
Cena přepravní služby Taxík
Maxík je stanovena v jednotné vý
ši, a to 8, Kč / 1 km a osobu. Po
kud bude zájemce doprovázet
další osoba jako doprovod, bude
tato doprovázející osoba rovněž
povinna uhradit výše uvedenou
cenu.
Nová služba bude provozová
na společností ANIMA ČÁSLAV,
o.p.s., která díky svému dlouhole
tému působení poskytování soci
álních služeb na území ORP
Čáslav má profesionální zkuše
nosti s danou cílovou skupinou.
Řidič vozidla bude zkušená praco

vnice pečovatelské služby, velmi
vstřícná a ochotná, pomůže kaž
dému při nástupu i výstupu z vozi
dla. Doprovodí zájemce, kam
bude potřebovat, a domluví se
s ním na případné čekací době.
Přepravní služba Taxík Maxík
již funguje v mnoha městech po
celé republice a je o ní mezi se
niory a zdravotně a tělesně posti
ženými občany velký zájem. Proto
byl návrh představitelů města
Čáslav zapojit se do výše zmíně
ného projektu velmi dobrým poči
nem. Vozidlo přepraví zájemce
k lékaři, na úřady a jiné instituce,
do nemocnice na různá vyšetření,
ale i na společenské a kulturní ak
ce. Maxík jezdí prostě ta, kam zá
jemce bude potřebovat nebo se
bude těžko sám dostávat.
za provozovatele Taxík Maxík
Mgr. Markéta Dvořáková,
ředitelka ANIMY ČÁSLAV, o. p. s.

Školství v regionu

G&SOŠPg Čáslav
Masarykova 248
286 01 Čáslav
Telefon: 327 340 051
Email:
info@gymcaslav.cz
Web: www.gymcaslav.cz
FB: Gymnázium a SOŠ ped. Čáslav

S podzimem se do našich škol
vrátila realita, které asi nikdo
z nás nechtěl věřit. „Staronová“
výzva v podobě každodenní po
třeby využívání informačních
technologií pro spolupráci mezi
učiteli, žáky a jejich rodiči.
Uvědomujeme si, že pokud
není možné vzdělávat děti přímo
ve škole, nelze se spokojit s výu
kou prostřednictvím emailu. Výu
ka by neměla spočívat v za
dávání seznamu úloh k vypra
cování. Žáci potřebují neustálý
kontakt s vyučujícím, neobejdou
se bez náležité zpětné vazby ke
své práci a učitelé si zaslouží pří
větivé prostředí k tomu, aby mohli
své žáky vzdělávat i mimo školu.
Gymnázium a SOŠPg Čáslav
se zapojila do projektu IKAP II
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Čáslavský gympl nabízí základkám
i mateřinkám pomoc s přechodem
do digitálního světa
Čáslavské Gymnázium a SOŠPg nabízí
od začátku října 2020 základním i mateř
ským školám v regionu pomoc s rozvíjením
digitálních kompetencí. Pomoc zvládnout
jednu z největších zátěží, se kterou se školy
nyní potýkají, se do budoucna rozšíří také
na podporu v oblastech polytechniky, přírodních věd nebo čtenářské
gramotnosti.
(Implementace krajského akčního
plánu Středočeského kraje), díky
kterému má mimo jiné jedinečnou
příležitost podělit se o nabyté zku
šenosti s využíváním infomačních
technologií.
Jedním z cílů projektu je rozvoj
digitální gramotnosti, která peda
gogům usnadní čelit aktuálním vý
zvám. Lektoři z Gymnázia
a SOŠPg Čáslav by rádi nabídli
své zkušenosti s aplikacemi, které
umožňují pedagogům snadno ko
munikovat s celou třídou pomocí
videohovorů, přehledně zadávat
úkoly i s výukovými materiály
a uzpůsobit zadání jednotlivým
žákům, i dalším kolegům z ostat
ních škol v Mikroregionu Čáslav
sko.
Stejně tak mohou sdílet zku
šenosti s aplikacemi,
které vyučujícím nabízí
mnoho způsobů, jak vy
pracované úkoly vyhod
notit a pomoci žákům
odstranit případné obtíže
při zvládání učiva. Veš
keré nástroje ke zvlá
dání aktuálních výzev
výuky jsou ze strany
gymnaziálních lektorů již

dobře vyzkoušené a velmi rychle
si je osvojili učitelé i žáci.
Smyslem projektu IKAP II je
podpora zvyšování kvality výuky
uplatněním inovativních přístupů,
kvalitního vybavení a moderních
technologií. Cílem projektu Gym
názia a SOŠPg Čáslav je podpořit
aktivní pedagogy, kteří tyto meto
dy a pomůcky využijí ve svých
hodinách, budou je sdílet s ostat
ními kolegy a žáky ze základních
a mateřských škol, a tím vytvořit
pro kolegy ze škol a školek v Mik
roregionu Čáslavsko zázemí, kte
ré umožní sdílet poznatky
a zkušenosti v těchto oblastech
a poskytne možnosti rozšíření
znalostí pedagogických pracovní
ků a zajistí dlouhodobou spoluprá
ci mezi školami.
Ředitelé, učitelé, zřizovatelé:
„Ozvěte se nám,
rádi pomůžeme.“
Mgr. David Tichý,
ředitel
Gymnázia a SOŠPg Čáslav
Renata Lebedová
a realizační tým projektu IKAP II
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Co lze, děláme online, spousta věcí ale
online dělat nelze. Čas jde neúprosně proti
nám, a tak řada zajímavých projektů
zůstane asi jen na papíře
MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) asi není třeba dlouze
představovat. Pokud přeci jen někdo aktivity tohoto projektu v našem
regionu dosud nezaznamenal, lze jej v krátkosti popsat jako snahu
o vzájemné propojování a podporu mateřských a základních škol, ale
i podporu spolupráce s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří se
věnují dětem a mládeži v našem regionu.
Máme pro Vás dvě zprávy, jed
nu dobrou a jednu špatnou. V ja
kém pořadí je budete nebo nebu
dete chtít číst, je čistě na Vás:
DOBRÉ ZPRÁVY:
Takzvaný zásah vyšší moci
nás na jaře tohoto roku donutil
používat nástroje komunikace,
které jsme dlouho chtěli ovlád
nout, ale na pořadu dne bylo vždy
mnoho důležitějších věcí. Bezpro
středně po březnovém uzavření
škol jsme plynule přešli k pořá
dání vzdělávacích akcí pro peda
gogy a komunikaci s nimi formou
webinářů a online schůzek
namísto osobních setkání. I přes
to, že tento krok nebyl v regionu
vždy přijímán s nadšením, otevřel
se nám tím prostor k oslovení
daleko širšího spektra lidí, kteří
o naše aktivity projevili zájem, ať
už se bavíme o rodičích,
knihovnách nebo i učitelích z těch
nejvzdálenějších koutů naší ze
mě.
V dobách jarního chaosu jsme
také například nastavili nový for
mát „Online kaváren nejen pro
učitele“, kde měli učitelé možnost
sdílet své strasti, ale hlavně nápa
dy na dobrá řešení. Jak již bylo

popsáno výše, přechod z pre
zenčního setkávání tzv. tváří
v tvář do prostředí online nebyl
zpočátku přijímán vždy s nad
šením a proces to byl opravdu
zdlouhavý. V momentě, kdy jsme
byli na vrcholu pochybností, zda
naše snažení má vůbec smysl,
podržel nás sám velký internet.
Akcí, které pro pedagogy a rodiče
pořádáme, se nyní účastní vedle
kantorů z Čáslavska a všech
možných koutů ČR také učitelé na
českých školách v zahraničí. A to
zkrátka potěší.
ŠPATNÉ ZPRÁVY:
Ještě v září, kdy nám bylo
dovoleno se na krátkou dobu „na
dechnout“, jsme si mysleli, že
dokážeme projekty, na kterých
nám možná nejvíc záleží, přesu
nout v čase a zrealizovat (MAP je
totiž stejně jako většina projektů
časově omezen). O jaké projekty,
na kterých nám tak moc záleží, se
jedná?
Například o Divadelní festival
základních škol, který pro letošní
ročník připravoval dramatizaci
vzpomínek Miloše Formana na je
ho dětství v Čáslavi, autorskou in
scenaci o životních příbězích

Školství v regionu

MAP Čáslavsko
Generála Eliáše 6
286 01 Čáslav
Telefon: 702 195 862
Email:
mapcaslav@gmail.com
Web: www.mapcaslavsko.cz
FB: MAP Čáslavsko
Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II
r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051

Čáslaváků, kteří se stali oběťmi
holocaustu nebo dramatizaci kni
hy iPohádka nejznámějšího čes
kého youtubera Karla „Kovyho“
Kováře, jejíž děj byl se svolením
autora přizpůsoben čáslavským
reáliím.
Veletrh studijních oborů a pra
covních příležitostí 2021 určitě
nebude možné zrealizovat v po
době, jak jsme byli zvyklí. I to je
pro nás ale velká výzva. Máme
plán na náhradní řešení, a pokud
to vyjde, věřte, že to bude stát za
to. Celou řadu dalších aktivit ale
bohužel nelze realizovat online
bez fyzické přítomnosti dětí.
Ukázkovou výjimkou, kterou se
podařilo v této „online“ době
transformovat a která má přímý
dopad na děti, je působení rodi
lého mluvčího. Ten s námi spolu
pracuje již od února 2019 a školy,
které jej využívaly v prezenční vý
uce, jej mohou v těchto dnech na
dále využívat buď přímo v online
hodinách, nebo sdílet jeho vzdě
lávací videa.
Norbert Kobela,
vedoucí projektu MAP
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Bratčice

Bratčice mají historii starou více jak 900 let

BRATČICE
Bratčice 49
286 01 Čáslav
Telefon: 327 371 104
Email:
ou.bratcice@seznam.cz
Web: www.bratcice.cz
FB: Bratčice
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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Dalším významným držitelem
bratčického dvora byl rytíř Heř
man Bohdanecký z Hodkova.
K velkostatku, který získal
v r. 1555, tehdy náležel dvůr, les,
kostel a mlýn, vystavěna byla
i nová tvrz. Po jeho smrti však
panství začalo upadat. To se
změnilo až po r. 1642, kdy se ma
jitelem stal Bernart Ignác Felix
Šmerovský. Ten v Bratčicích ne
chal postavit pivovar, ovčín a také

Rodný dům
Ing. Jana Pernera
Projektant a stavitel želez
ničních tratí Jan Perner se narodil
7. 9. 1815 v bratčickém mlýně.
Ten dodnes stojí a významného
rodáka obce připomíná pamětní
deskou.
Navzdory původnímu přání ot
ce pokračovat v mlynářském ře
meslu vystudoval Jan techniku
a věnoval se stavbám železnic.
Pracoval na výstavbách význam
ných tratí, v březnu 1842 se pak
stal vrchním inženýrem státních
drah. Zemřel předčasně r. 1845
po úraze hlavy při návratu z Mo
ravy do Pardubic, kde žil.

Ves Bratčice, ležící v nejjiž
nějším cípu polabské nížiny,
stulená pod lesní vyvýšeninou Ti
sé skály, je jednou z nejstarších
osad v kutnohorském okrese.
První písemné zmínky o Bratči
cích jsou již z r. 1126.
Název Bratčice, dříve Bračice
či Braterčice, bývá odvozován od
údajného zakladatele vsi Zby
slava, který měl dva syny – bratry.
Jan z Bratčic věnoval ves
v r. 1242 řádu německých rytířů
v Drobovicích. Za jejich držení byl
ve vsi v r. 1350 postaven kostel.
nechal ulít zvony pro místní
kostel. Svým potomkům odkázal
nemalý majetek, ale již jeho syn
panství opět zadlužil a r. 1672
prodal pánu na Tupadlích. Cen
trum správy tak přešlo tam a poz
ději, za Auerspergů, do Žlebů.
Na přelomu 18. a 19. stol. se
staly centrem společenského ži
vota Potěhy. Bratčice v té době
evidovaly spíše drobné usedlosti
než zemědělské statky.

Na přelomu 19. a 20. stol. do
šlo k rozvoji řemesel a částečně
i průmyslu. Vznikla také řada zá
jmových spolků – jako první
v r. 1895 hasičský.
V novodobé historii byly Bratči
ce součástí obce Potěhy, a to od
jejich sloučení v r. 1960 až do
r. 1990, kdy se občané v obecním
referendu vyjádřili pro oddělení
Bratčic.

Pohádkový les
Do společenského života nejen
v naší obci v březnu tohoto roku
zasáhla opatření proti šíření koro
naviru. Z toho důvodu se bohužel
nekonaly téměř žádné akce. První
uskutečněnou akcí po uvolnění
opatření se tak stal tradiční po
hádkový les.

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Jednu vesnici měli i dva vlastníci
Obec Horky se nachází 7 km
jihovýchodně od Čá
slavi v otevřené, ze
mědělsky využívané
krajině.
První
písemná
zmínka o osadě Hor
ky pochází z r. 1268,
kdy je zde připomí
nán plebán (farář).
Tato zmínka současně dokládá
i budovu kostela – tehdejší ven
kovské fary se nazývaly plebanie.
Při opravě průčelí kostela
v r. 2001 byl proveden průzkum,

jenž doložil, že dnešní barokní
kostel v sobě obsa
huje zbytky román
ské stavby, připomí
nané již 1268. Je
přitom pravděpodob
né, že kostel v tu
dobu již nějaký čas
stál; podobné koste
ly se stavěly spíše
před r. 1200.
Stáří osady odpovídá i charak
ter zástavby – bez návsi a kla
sických venkovských usedlostí;
kostel v takových vesnicích zpra

Horky

HORKY
Horky 13
286 01 Horky
Telefon: 327 371 072
Email:
ouhorky@email.cz
Web: www.horkyucaslavi.cz
FB: Horky u Čáslavi
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

16:00  18:00





vidla zaujímal nejvyšší místo
a zemědělské usedlosti byly ne
pravidelně rozesety kolem něj.
Horky pravděpodobně před
stavovaly drobné šlechtické zbo
ží. Ve 14. století byla osada
dokonce rozdělena na dvě části –
část s kostelem patřila ve
14. a 15. století k chlumskému
a v 16. století k panství žlebské
mu; druhou část vlastnil čáslavský
měšťan Ondřej Spitter. Další maji
telé tu pak vystavěli tvrz, po níž
se však nedochovaly žádné stopy.
Majetek byl r. 1532 prodán městu
Čáslav.
Čáslav pak držela obec až
do r. 1623. V době pobělohorské
se Horky staly součástí tupadel
ského panství, které mezitím
nabylo na významu. Toto panství
a rozsáhlé statky města Čáslavi
získali Trčkové z Lípy a zakrátko
jej rozšířili mj. ještě o panství žleb
ské. Vše jim bylo ale r. 1634
zkonfiskováno. Rozsáhlé tupadel
ské panství získal císařův oblí
benec, generál hrabě Arnošt de
Suis. V r. 1739 koupila tupadelské
panství dědička žlebského panství
Kateřina Auerspergová, rozená ze
Schönfeldu. Horky se tak staly

součástí žlebského panství a byly
jí až do r. 1948.
Majetní Auerspergové obnovili
stavební aktivitu. Krátce po
r. 1750 barokně
přestavěli zdejší
kostel, v té době
pravděpodobně
značně sešlý.
Postupně pře
stavovali hospo
dářské
dvory
a rozšiřovali je
pro potřeby ze
mědělské i prů
myslové výroby.

V 80. letech 19. století se pak
Horky výrazně rozrostly i v souvis
losti s vybudováním hlavního že
lezničního tahu. Velká část obce

Horky
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pak byla vybudována až po
I. a poté po II. světové válce.
V novodobé historii byly Horky
dlouho součástí sousední středis
kové obce Potěhy. V souvislosti
se změnami po sametové revoluci
se horečtí občané v místním refe
rendu vyjádřili pro osamostatnění
obce. Od r. 1990 jsou tak Horky
samostatnou obcí, ve které v sou
časnosti žije cca 400 obyvatel.
zdroj: 800 let obce Horky
OÚ Horky, 2005

V obci se znovu otevře obchod
Horky v současnosti patří
k těm obcím, jejichž obyvatelé
musí i pro malý nákup dojíždět.
Obchod se přitom v obci udržel
poměrně dlouho, k jeho uzavření
došlo zhruba před 3 lety.
Na jaře tohoto roku nevyuží
vaný objekt odkoupila obec
a pustila se do rekonstrukce.
V současné době je opravena
střecha budovy a zpracovává se
projekt na rekonstrukci vnitřních
prostor.
Mezitím obec našla nového
nájemce, který po dokončení re

konstrukce
v budově ob
noví provoz
obchodu se
smíšeným
zbožím, zbylé
prostory po
dokončení re
konstrukce
využije pro
zázemí cate
ringové společnosti. Zdá se, že
obě strany budou spokojeny –
a občané si budou moci zase na
koupit „doma“.

Kosmetické služby
a pedikúra již brzy
dostupnější
Paní Eva Brebisová, která do
sud v Horkách jednou měsíčně
zajišťovala zájemcům pedikúru,
plánuje ve spolupráci s obcí od
1. ledna 2021 otevřít středisko
osobní hygieny, v němž budou
poskytovány kosmetické služby,
manikúra, pedikúra apod.
Paní Brebisová, která v sou
časnosti provozuje své služby
v sousedních Potěhách, hledala
novou provozovnu, neboť tamní
prostory čeká rekonstrukce. Věří
me, že vedle stávající klientely
najde i nové zájemce z řad míst
ních občanů.

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Hostovlice

Hostovlice se pyšní dlouhou historií
Obec Hostovlice se rozkládá
v Čáslavské vrchovině v nadmoř
ské výšce 281 m, asi 8 km od
města Čáslav. V obci žije přibližně
250 obyvatel v průměrném věku
cca 42 let.
První zmínka o obci pochází
z r. 1244, kdy je doložena existen
ce Buna z Hostovlic a ze Žam
berka. V r. 1289 pak přichází Bleh

HOSTOVLICE

z Hostovlic – v těchto dobách bylo
území vesnice již určitě osídleno.
Panství vystřídalo řadu majitelů.
Michal Slavata je r. 1529 prodal.
Začátkem 17. století je Heřman
Černín z Chudenic připojil ke Žle
bům. Žlebské panství později
vlastnili Trčkové z Lípy a po smrti
Rudolfa Trčky bylo panství za
bráno a připadlo Ferdinandu II.

Hostovlice 25
285 52 Hostovlice
Telefon: 772 720 769
Email:
hostovlice@seznam.cz
Web: www.obechostovlice.cz
FB: 
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00  12:00
8:00  12:00
14:00  20:00
8:00  12:00
8:00  12:00

V r. 1736 bylo celé panství
i s Hostovlicemi, Zehubami,
Okřesančí a Podmoky v dražbě
prodáno hraběti Josefu ze
Schönfeldu. Po jeho smrti je zdě
dila jeho dcera Kateřina, která se
r. 1746 provdala za knížete Jana
Adama Auersperga. V držení to
hoto rodu statek zůstal až do
r. 1945. Posledním majitelem byl
František Josef Auersperg.
Budova školy
Foto: Stříbrohorák, Wikipedie

Jindy vytoužená voda tentokrát obec potrápila
Dne 14. 8. 2020 v odpoledních
hodinách se nad naší obcí vyskyt
ly silné bouřky a přívalový déšť,
během hodiny napršelo místy
i 70 mm. Podobný přívalový déšť
s povodní se v naší obci vyskytl
přibližně před 35 lety.
Silné přívalové srážky smetly
z právě posekaných polí zbytky
slámy, které se společně se zemi
nou valily ulicemi. Znečištěná vo
da naplnila do nedávna oba
poloprázdné rybníky a následně
se přelila přes jejich hráze. U do
mů v blízkosti rybníků a po směru
odtoku srážek se voda dostala do

desítek sklepů a studní, s jejichž
čerpáním pomáhali dobrovolní ha
siči z Hostovlic a Potěh.
V průběhu
bouřky udeřilo
i pár silných
blesků, z nich
jeden prokaza
telně udeřil do
lípy u obecního
rybníka, čímž
roztrhl spodní
část kmene.
Druhý den
byl organizován
dobrovolný úklid

obce. Děkujeme všem občanům,
kteří se jej zúčastnili.

Hostovlice
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Únor patří v Hostovlicích chovatelům králíků a holubů
Základní organizace Českého
svazu chovatelů Hostovlice pořá
dá každoročně v únoru prodejní
a propagační výstavu králíků
a holubů, na niž se sjíždějí chova
telé z celé republiky a místní
spolek si bez ní únor snad už ani
nedokáže představit. Aby ne –
v letošním roce se konal již třicátý
ročník.
A jak probíhal letošní ročník?
Veškeré dění okolo příprav sa
motné výstavy začalo již měsíc
předem několika sobotními bri
gádami. Nejvíce však měli napilno
hostovličtí chovatelé ve čtvrtek,
kdy již odpoledne začal příjem
zvířat od vystavujících chovatelů.
V pátek dopoledne pak probíhalo
hodnocení bez přístupu veřejnosti.
K vidění bylo na 400 králíků
a 200 holubů. Součástí výstavy
byla bohatá tombola, která za
hrnovala téměř 700 cen. Každý
los byl výherní, návštěvníci vy
hrávali živá zvířata, chovatelské
potřeby, krmení, ale i květiny, kak
tusy, zahrádkářské potřeby, potře

by do domácnosti, reklamní
předměty a podobně.
Výstavu obohatili prodejci
stánky s bylinkami, chovatelskými
potřebami a cukrovinkami. Ne
chybělo ani občerstvení, které by
se neobešlo bez tradiční hos
tovlické dršťkové polévky, dále byl
v nabídce guláš, párky a uzené.
Účast byla hojná. Výstavu
navštívilo přes 500 dospělých
a nespočet dětí, které měly vstup
zdarma.
Ráda bych na tomto místě po
zvala na příští výstavu, ale s ohle
dem na aktuální epidemiologickou
situaci lze těžko odhadnout, zda
se v polovině února 2021 opět

uskuteční. Aktuální informace tak
najdete na webu
zohostovlice.webnode.cz.
Za ZO ČSCH Hostovlice
Tereza Široká,
externistka Událostí Online

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Vesnice málem smazaná z mapy
Obec s cca 80 obyvateli leží
zhruba 6 km jižně od města
Čáslav. První oficiální písemný
záznam o obci je z r. 1352, kdy byl
majitelem byl Jan z Bratčic.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Foto: Stanislav Ferzik, Wikipedie

V této době zde již na místě
dnešního hřbitova stál farní kostel
sv. Kříže. Do dnešní doby se ne
dochoval – ve třicetileté válce byl,
stejně jako celá obec, zpustošen
a později vyhořel. Jeho zbytky
byly odstraněny v r. 1870.
Jak již bylo uvedeno, v ob
dobí třicetileté války byl Scho
řov zpustošen a vesnice úplně
zanikla. Katastr byl začleněn
do Zbudovic. Na sklonku
17. století byla ale vesnice
opět obnovena.
Roku 1739 bylo zadlužené
tupadelské panství, jehož
součástí byl i Schořov, prodá
no kněžně Kateřině Auersper
gové a spojeno se žlebským
panstvím. Auerspergové vlast
nili panství až do pozem
kových reforem v r. 1924.
V novější historii spadala
obec od r. 1963 pod MNV Tu
padly, v r. 1990 se poté osamo
statnila.

Schořov

SCHOŘOV
Schořov 18
286 01 Čáslav
Telefon: 739 222 073
Email:
podatelna@schorov.cz
Web: www.schorov.cz
FB: Obec Schořov
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek


15:00  17:00




Jihovýchodně od obce se na
vyvýšeném místě nachází osmi
boká barokní kaple Nanebevzetí
Panny Marie, kterou zde koncem
17. století nechala postavit teh
dejší majitelka panství Marie Bar
bora z Pöttingu.

Soutěž v petanque je ve Schořově již tradiční
V principu nenáročná hra, v níž
jde zejména o přesnost – to je
petanque, ve kterém se 20. čer
vence soutěžilo na návsi ve Scho
řově.

Nebylo to poprvé, petanque
v obci totiž hrají malí i velcí již
několik let.

Samozřejmě nechybělo ani ob
čerstvení. Zúčastněné děti si po
hře společně opekly buřty.

Šebestěnice
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ŠEBESTĚNICE
Šebestěnice 60
286 01 Čáslav
Telefon: 327 390 320
Email:
obec@sebestenice.cz
Web: www.sebestenice.cz
FB: 
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

16:00  18:00





Slavnostní otevření
multifunkčního hřiště
27. června 2020 proběhlo
v Šebestěnicích slavnostní ote
vření multifunkčního hřiště spo
jené s dětským dnem.
Hřiště obec vybudovala za
podpory Mikroregionu Čáslavsko,
projekt byl financován s využitím
dotací z Ministerstva pro místní
rozvoj a z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova.
Během celého odpoledne byly
pro děti připraveny hry a do
vednostní soutěže, jako např. lu
kostřelba nebo rybolov rybiček.
Večer si přišli na své i dospělí. Na
zbrusu novém hřišti změřilo své
síly ve volejbalovém turnaji
celkem pět týmů.

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko

Krátce o Šebestěnicích
Název Šebestěni
ce původně ozna
čoval ves lidí Šebe
stianových. Latinské
osobní jméno Se
bastianus
vzniklo
z řeckého Sebaste,
což znamená svatý,
božský.
Majitelé vsi byli
zpočátku zemané.
První písemně do
ložený majitel vsi byl
v r. 1303 Kondráš ze Sebestianic.
Majitelé se pak často měnili.
V 17. století přešly Šebestěnice
do rukou Maří Magdaleny Trčkové
z Lípy. V r. 1819 koupil v dražbě
panství sedlecké a krchlebské
kníže Karel Schwarzenberg.
V držení rodu zůstalo panství až
do pozemkové reformy po 1. svě
tové válce.

V novodobé historii jsou Še
bestěnice samostatnou obcí od
r. 1991, kdy se místní občané roz
hodli osamostatnit od obce
Zbýšov.
Náves zdobí obecní kaplička
Navštívení Panny Marie z roku
1894; na její stavbu se tehdy slo
žili občané a zbytek doplatila
obec. V nedávné době byla kaple
opravena a znovu vysvěcena.

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Šebestěnice

Šebestěnické stříkání již počtvrté
Dne 8. 8. 2020 proběhl již
4. ročník soutěže Šebestěnické
stříkání, která se v obci stala již
tradicí. Jde o soutěž v netra
dičním hasičském útoku – vždy je
zařazen nějaký prvek, který sou
těž udělá zajímavější, zábavnější,
ale také náročnější. Letos to bylo
stříkání na terče skrz okno, které
soutěžící museli nejprve otevřít
proudem vody.
Soutěže se zúčastnilo celkem
9 družstev: Šebestěnice A a B,
Šebestěnické stříkačky + muži
50+, dále Březí, Vlkaneč, Kozo
hlody, Dobrovítov, Zbýšov a Scho
řov. Vítězem se stalo družstvo
domácích.
Pořadatelé se letos museli vy
pořádat i s organizačními překáž
kami. Největší problém byl

s dodávkou vody, protože kvůli
stávajícímu suchu nebylo možné
odebírat vodu z hydrantu.
Touto cestou děkujeme všem
za pomoc při organizaci akce, zej

ména Obecnímu úřadu Še
bestěnice, ZD Krchleby za zapůj
čení velkoobjemové cisterny
s vodou, firmě Asig s.r.o., která
nám jako každý rok zapůjčila do
pravní značení pro uzavření míst
ní komunikace, a v neposlední
řadě všem hasičům a přátelům
z obce.
Martin Vágner,
SDH Šebestěnice

Tupadly

TUPADLY
Tupadly 120
285 63 Tupadly
Telefon: 724 179 720
Email:
outupadly@volny.cz
Web: www.tupadly.cz
FB: Tupadly u Čáslavi
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00  11:30, 12:30  18:00
Úterý

Středa
8:00  11:30, 12:30  18:00
Čtvrtek 
Pátek
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Dominantou obce je barokní zámek
První zmínka o obci je z roku
1242, kdy vladyka Jan z Polné
daroval několik obcí řádu němec
kých rytířů s tím, že po smrti mu
připadne i valná část Tupadel.
To se také stalo nedlouho po
jeho smrti v r. 1254. Je tedy zřej
mé, že již v té době byly Tupadly
rozděleny mezi dva majitele. Tím
druhým byl rod vladyků z Tupadel,
kteří si tady vystavěli tvrz.
Majitelé se pak během staletí
střídali a snad každý z nich zane
chal v obci své stopy.

Stará tvrz byla přestavěna na
mnohem pohodlnější renesanční
zámek, kterému se pak dostalo
dalších úprav ve slohu barokním.
Veřejnosti přístupný sice není,
osobitý styl této stavby, usazené
uprostřed obce, však může ale
spoň zvenčí zahlédnout každý,
podobně jako velkolepou bránu,
která byla původním vjezdem do
zámeckého areálu a je velmi
vzácnou památkou z doby vyspě
lého baroka.

Zábava tradičně
i netradičně
A co ještě kromě zámku může
te očekávat při návštěvě Tupadel?
Je toho spousta. Obec se neustá
le modernizuje, aby v ní téměř
700 obyvatel mělo dobrý domov.
K tomu přispívá i množství
společenských akcí, na jejichž or
ganizaci se spolu s obcí podílejí
také místní spolky a které jsou
dokladem toho, že Tupadelští mají
život opravdu rádi.
Velmi oblíbené jsou tradiční ak
ce, jako je rozsvěcení vánočního
stromku, pálení čarodějnic, jar
mark nebo čertovská jízda obcí.
Cyklisté i chodci všech generací
se dobře pobaví při Tupadelském
výšlapu, pro sportuchtivé jedince
je tady Tupadlympiáda, při níž ne
chybí ani tradiční šplh na májku.

Bohužel ale byly letošní akce
poznamenány koronavirovou kri
zí, a obec se rozhodla neriskovat
zdraví občanů nebo i karanténu
celé obce.
Proto se tento rok neuskutečnil
oblíbený Obecní ples, pálení ča
rodějnic, Pou
ťový výšlap ani
Tupadlympiáda.
Věříme ale, že
další plánované
akce již proběh
nou podle plánu.

Přijďte na pivo
V současné době je velikým
lákadlem naší obce znovuobno
vený Pivovar Tupadly.
Jeho historie se datuje do
1. pol. 18. století, vařit se v něm
přestalo v r. 1961.
Několik druhů piv
neváhá ochutnat mno
ho místních, ale i přes
polních občanů. Tímto
jste i Vy srdečně zváni
do naší obce na
ochutnávku místního
zlatavého moku.

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Obec Vlkaneč
Obec Vlkaneč leží na rozhraní
Středočeského a kraje Vysočina.
Složená je ze tří částí, obcí
Vlkaneč, Kozohlody a Přibyslavi
ce. V okolí se rozprostírá mírně
kopcovitá krajina, která je místy
pokrytá hlubokými lesy, vhodnými
k procházkám a houbaření. Nad
mořská výška se pohybuje mezi
350–460 m n. m. Současný stav
obyvatel je 616.
Pro občany, kteří tu žijí, je
k dispozici pošta, základní a ma
teřská škola, vlakové a auto
busové stanice, pohostinství,
obchod se smíšeným zbožím,
sportovní a dětské hřiště. Na

Vlkaneč

VLKANEČ
Vlkaneč 20
285 64 Vlkaneč
Telefon: 327 391 106
Email:
ou@vlkanec.cz
Web: www.vlkanec.cz
FB: 

Pošta ve Vlkanči

společenském životě v obcích se
podílejí všechny místní spolky
a organizace. Ve všech třech
obcích působí s dlouholetou tradi
cí spolky SDH. Ve Vlkanči pak
spolek myslivců, Český svaz

Úřední hodiny:
Pondělí 7:00  11:30, 12:00  17:00
Úterý
7:00  11:30, 12:00  15:00
Středa
7:00  11:30, 12:00  17:00
Čtvrtek 7:00  11:30, 12:00  15:00
Pátek
7:00  12:00

chovatelů a tělovýchovná jedno
ta. Obce jsou napojeny na rozvo
dy plynu, vody a kanalizace, v ob
ci Přibyslavice je kanalizace
řešena soustavou domácích čis
tíren odpadních vod, vybudova
ných v loňském roce.
V současné době probíhá vý
stavba nových rodinných domů
v obcích Vlkaneč a Přibyslavice.
Během letních měsíců byla
dokončena první fáze výstavby sil
nice „Za Kovařákem“ ve Vlkanči.
Problémy s dokončením způsobily
časté a vytrvalé deště. Nyní již nic
nebrání majitelům parcel, aby
pokračovali s výstavbou.
Rybník v Přibyslavicích

Kostel v Kozohlodech

Vlkaneč
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na místní hřiště vrátily sportovní
podvečery zaměřené na míčové
hry a pohybové dovednosti.
Malí sportovci poměřili své síly
i v turnaji ve vybíjené 13. 8. 2020.
Pro děti nebyly důležité ceny za
vítězství, ale sejít se a zahrát si
s kamarády. Překvapivé bylo
sportovní chování v průběhu hry.

Vše probíhalo fair play. Členové
TJ Sokol Vlkaneč si takto vy
chovávají novou generaci a své
nástupce.

Prázdninové kratochvíle
V našich obcích během
prázdnin probíhaly akce převáž
ně pro děti a mládež, s nimiž
pracují všechny místní spolky.
Děti se měly možnost sejít při
rybářských závodech, které us
pořádal spolek dobrovolných ha
sičů Vlkaneč. Soutěžily v lovu na
„plavanou“. (Plavaná je jednou ze
základních technik rybolovu, a si
ce lov pomocí splávku.) Soutěž
spočívala v tom, kdo chytne nej
delší rybu, počet ryb nebyl rozho
dující a ulovené rozměry ryb se
nesčítaly.

Chytání ryb se těší velké obli
bě. Již tradicí se staly rybářské
závody na náveském rybníku
v Přibyslavicích. Zde se stali
pořadateli muži z SDH Přibyslavi
ce.
Děti předvedly, že chytat ryby
umí, a i když úlovků bylo poměrně
dost, štěstí se přiklonilo ke třem
nejlepším.
V srpnu Myslivecký spolek
DIANA pozval děti na schůzku
přírodovědného kroužku. Děti,
které do kroužku dochází, si říkají
„Vlkanečská vlčata“. Malí při
rodovědci se formou her sezna
mují s názvy rostlin a zvířat, které
se v našich lokalitách vyskytují.
Prohlížením encyklopedií pozná
vají rozmanitost přírody. Učí se,
jak se ke všemu živému chovat
a jak přírodu chránit.
Pro děti jsou také organizová
ny sportovní aktivity. Po dlouhé
pauze kvůli vládním opatřením se

Martina Nováková,
předsedkyně kulturní komise

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko

Obec Žáky se představuje
Obec Žáky, skládající se ze
dvou částí – z obce Žáky a z obce
Štrampouch, se rozkládá kolem
silnice Čáslav – Zbýšov – Ledeč
nad Sázavou, a to ve vzdálenosti
4 a 7 km od Čáslavi.
Prapůvodní část obce Žáky leží
od Čáslavi 4 km. Dnes má 53 po
pisných čísel a žije zde 92 obyva
tel. Asi 1,5 km od Žák směrem na
Zbýšov se rozkládá podél silnice
část obce Štrampouch. Je rozdě
lena na části Horní Štrampouch,
Dolní Štrampouch a Chalupy.

Žáky
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ŽÁKY
Štrampouch 112
286 01 Čáslav
Telefon: 327 377 034
Email:
ou.zaky@cbox.cz
Web: www.obeczaky.cz
FB: Obec Žáky  Štrampouch (skupina)

Torzo větrného mlýna

Štrampouch má 103 popisných čí
sel a žije zde 258 obyvatel.
Samo založení obce Žáky spa
dá přibližně do r. 1142, kdy český

Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

16:00  18:00

16:00  18:00



kníže Vladislav II. založil klášter
v Sedlci u Kutné Hory. Klášter byl
nadán mnoha dvory – mezi jinými
i dvorem Žáky. Tradice dokládá,
že zde klášter vybudoval školu
pro klášterní novice a odtud po
chází jméno Žáky.
K tomuto patřil i ovčín zvaný
Štrampouch. Původní název byl
Steinbruch. V r. 1820 vlastnil
žacké panství Holanďan de Tra
segnies, který tehdy nechal na
Štrampouchu vybudovat pro svou
paní větrný mlýn.
K novému rozvoji obce došlo
po osvobození republiky. V ro
ce 1949 byla zavedena elektřina,
v r. 1972 veřejné osvětlení,
v r. 1973 vybudována nová pro
dejna potravin, v letech 1974 až
1977 tři autobusové čekárny,

požární nádrž, hasičská zbrojnice
a pohostinství. V roce 2003 byla
přebudována hasičská zbrojnice
na budovu obecního úřadu
a v r. 2017 byla tato budova re
konstruována na mateřskou školu
a kanceláře obecního úřadu.
V r. 2010 byl vybudován
v obci Štrampouch vodo
vod, v obci Žáky byl do
končen v r. 2017.
O společenský život
v obci vytvářejí dobro
volné organizace s dlou
holetou tradicí, fotbalisté
od roku 1934, a myslivci.

Zdravotnická zařízení v regionu
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Zdravotnická zařízení v Mikroregionu Čáslavsko
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ:
Městská nemocnice Čáslav
Poliklinika Čáslav

ADRESA
Jeníkovská 348, Čáslav
Husova 128, Čáslav

KONTAKT
327 305 111, 327 305 166
327 312 444

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ:
LÉKAŘ
MUDr. Pavel Beznoska
MUDr. Dana Gazdová
MUDr. Jana Knéřová
MUDr. Josef Kubelka
MUDr. Jitka Lužová
MUDr. Jiří Machů
MUDr. Eva Mikšová
MUDr. Miroslav Nulíček
MUDr. Jaroslava Sekerová
MUDr. Věra Sigmundová
MUDr. Kateřina Spáčilová
MUDr. Jan Stříhavka
MUDr. Stanislava Švehlíková
MUDr. Kamila Vančurová
MUDr. Iva Vavřinová
MUDr. Emilie Veletová
MUDr. Monika Vohradníková
MUDr. Josef Volenec
MUDr. Milena Volencová

ADRESA
KONTAKT
POLIKLINIKA ČÁSLAV
727 917 423
Jeníkovská 348, Čáslav (nemocnice)
327 305 263
Zámecké nám. 65, Žleby
327 398 227
POLIKLINIKA ČÁSLAV
327 314 712
Zbýšov 58
327 390 317, 799 990 467
Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice
734 221 026
POLIKLINIKA ČÁSLAV
327 314 411
Havlenova 824/27, Čáslav
732 439 713
Močovice 96
732 439 713
Tyršova 208/27, Čáslav – Nové Město
724 201 307
Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice 327 397 165, 608 147 833
Kostelní nám. 194/6, Čáslav
722 992 462
Potěhy 60
722 992 462
Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice 327 397 165, 608 147 833
POLIKLINIKA ČÁSLAV
327 314 411
Na Kopečku 119, Žehušice
327 399 338
Chotusice
327 399 338
Masarykova 241, Čáslav
327 314 522
Zbýšov 58
327 390 317, 732 687 225
Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice 327 397 165, 608 147 833
Jasmínová 239, Vrdy
725 036 345
POLIKLINIKA ČÁSLAV
327 314 406

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST:
LÉKAŘ
MUDr. Ruth Adamová
MUDr. Dobromila Lebedová
MUDr. Helena Nosilová
MUDr. Miloslav Sýkora

MUDr. Stanislava Švehlíková
MUDr. Andrea Vánišová

ADRESA
Masarykova 414, Čáslav
Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice
Klimenta Čermáka 136/4, Čáslav
POLIKLINIKA ČÁSLAV
Chrudimská 805, Čáslav
Zámecké nám. 65, Žleby
Potěhy 60
Zbýšov 58
POLIKLINIKA ČÁSLAV
POLIKLINIKA ČÁSLAV
Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice

KONTAKT
327 316 848, 603 204 296
327 397 269, 603 245 341
603 245 341
327 314 514, 724 785 290
327 313 130, 607 887 890
327 313 130, 607 887 890
327 313 130, 607 887 890
327 390 317, 607 887 890
327 314 411
327 314 514, 724 785 290
327 397 269

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Kalendář akcí

Kalendář plánovaných akcí v mikroregionu
5. 12. 2020
5. 12. 2020
5. 12. 2020
5. 12. 2020
6. 12. 2020
12. 12. 2020
12. 12. 2020
12. 12. 2020
19. 12. 2020
20. 12. 2020
24. 12. 2020
25. 12. 2020
16. 1. 2021
5. 2. 2021
6. 2. 2021
12.  14. 2. 2021
27. 2. 2021
6. 3. 2021

Mikuláš
Čertovská nadílka
Mikulášská nadílka
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční koncert
Vánoční koncert
Rozsvěcení vánočního stromu
Čertovská věž
Vánoční koncert + předání Betlémského světla
Zpívání pod vánočním stromem
Vánoční bohoslužba se zpíváním
Vánoční taneční zábava
Myslivecký ples
Obecní ples
Turnaj ve stolním tenise
Chovatelská výstava
Masopustní průvod
Ples Mikroregionu Čáslavsko

Třebešice
Tupadly
Hostovlice
Starkoč
Vlkaneč, kostel sv. Jakuba
Kozohlody
Žáky
Semtěš, věž
Přibyslavice, kostel
Hostovlice
Starkoč, kostel
Vlkaneč, pohostinství
Vlkaneč
Starkoč, sokolovna
Vlkaneč
Hostovlice
Hostovlice
Čáslav, Hotel Grand

Bližší informace na webových stránkách obcí.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
S ohledem na stále se měnící opatření kvůli koronaviru před návštěvou akce raději ověřte,
zda se opravdu uskuteční.

Ples mikroregionu
Mikroregion Čáslavsko plánu
je 6. března 2021 uspořádat již
5. ročník společenského plesu,
který je vždy hojně navštěvován.
Věříme, že realizaci plesu ne
zhatí epidemiologická situace
a že se vydaří podobně jako
v loňském roce, kdy byl program
oživen módní přehlídkou a jako
host večera vystoupila zpěvačka
Monika Absolonová.
I tentokrát k tanci a poslechu
zahraje čáslavská kapela
JEL BAND Vladimíra Je
línka, těšit se samozřejmě
můžete také na bohatou
tombolu.
Budeli situace realizaci
plesu přát, předprodej
vstupenek bude zahájen
v Hotelu Grand Čáslav
v lednu 2021.

Foto:
Mikroregion Čáslavsko,
FB Čáslavměsto, které máme rádi,
Svoboda.info

Mapa členských obcí
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