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Přívětivý Mikroregion Čáslavsko
Tak zní název projektu, s nímž mikro
region uspěl s žádostí o dotační podporu
z Operačního programu Zaměstnanost.
Jeho hlavním cílem je zkvalitnění
a sjednocení informací, komunikačního
stylu a také modernizace stávajících a za
vedení nových komunikačních nástrojů ze
strany obcí směrem k jejich obyvatelům
i návštěvníkům.

Dotace v celkové výši necelých
7.226.000, Kč je vedle Mikroregionu Čás
lavsko určena zejména 11 jeho členským
obcím, které se do projektu přihlásily.
Konkrétně jde o obce Bratčice, Horky,
Semtěš, Starkoč, Třebonín, Tupadly, Vi
naře, Vrdy vč. místní části Dolní Bučice,
městys Žehušice a Žleby.

Na začátku realizace projektu bude na
stavena komunikační strategie, jejíž
aplikace do praxe by měla zajistit lepší
komunikaci našeho svazku a zapoje
ných obecních úřadů směrem k občanům,
současně by měl být nastaven její jed
notný styl.
Dále budou vytvořeny nové webové
stránky mikroregionu a také mobilní
aplikace s pracovním názvem „Čáslavsko“,
na níž budeme velmi úzce spolupra
covat s městem Čáslav. Tato aplikace by
měla nabídnout přehled kulturních a spor
tovních akcí v celém regionu a zároveň
informace z konkrétního obecního úřadu,
který si uživatel zvolí.
Lepší dostupnost informací podpoří
i elektronické úřední desky, které budou
pořízeny do všech zapojených obcí. Ob
čané si na nich budou moci zobrazit nejen
informace ze své obce, ale i z regionu.
Oproti „papírovým“ úředním deskám na
bízejí ty elektronické řadu výhod – od
většího množství informací až po snad
nější obsluhu.
Realizace projektu začne 1. dubna
a potrvá dva roky. Zaměstnáme komuni
kačního experta, vedle toho bude v každé
zapojené obci proškolen pracovník online
komunikace, který si osvojí dovednosti
efektivní komunikace na webu a sociálních
sítích.
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MIKROREGION

Obědy pro školáky pomáhají nejen rodičům

Gen. Eliáše 6
286 01 Čáslav
Telefon: 603 114 537
Email:
mikroregioncaslavsko@gmail.com
Web: www.caslavsko.com
FB: Mikroregion Čáslavsko

Doba covidová přinesla mnoho
změn a s nimi i potřebu hledat jiná
řešení. A „musíme si pomáhat“
v této době platí víc než jindy.
I tyto úvahy stály na počátku
myšlenky obědů pro školáky. Na
bídnout dětem, které jsou přes den
doma samy, čerstvé jídlo. Ulevit
trochu maminkám od nutnosti kaž
dodenního vaření. Inspirováni dob
rou praxí z jiného regionu se nápa
du na podzim, kdy žáci opět přešli
na distanční výuku, ujali představi
telé Hotelu Grand Čáslav a Mikro
regionu Čáslavsko. Slovo dalo
slovo a pro školáky byla vytvořena

Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00  12:00

8:00  12:00
8:00  12:00


nejpozději do 14:00 hodin před
chozího dne, na nějž je oběd
požadován, a to prostřednictvím
formuláře na www.caslavsko.com
nebo www.grandcaslav.cz. K obě
du pro děti je současně možné při
objednat i jídlo pro rodiče či starší
sourozence. Mikroregion objed
návky zpracuje a vytvoří trasu roz
vozu, na kterou se následující
den s obědy vydá.
Na podzim byla služba v provo
zu relativně krátce, po částečném
návratu dětí do škol zůstala jen
možnost vyzvednutí obědů na
místě. S opětovným přechodem
dětí na distanční výuku byl od led
na obnoven i rozvoz. Služba se
přitom stále vyvíjí a snaží se rea
govat na podněty zákazníků.

speciální nabídka: oběd za přija
telnou cenu 60, Kč včetně obalu
a dopravy. Nabídka je určena pro
žáky základních škol zřizovaných
členskými obcemi mikroregionu
(Bílé Podolí, Čáslav, Krchleby,
Vlkaneč, Vrdy, Žehušice, Žleby)
a Hotel Grand ji plánuje udržet do
doby, než se budou moci děti vrátit
do škol.
Jak to funguje? V týdenní na
bídce Hotelu Grand je každý den
jídlo v dětské variantě. Lze si ho
vyzvednout na místě, nebo nechat
přivézt až domů. V tomto případě
je nutná objednávka předem

Obědy chutnají
nejen školákům

O zpětnou vazbu jsme tak požá
dali i maminky, které obědy ob
jednávají. Dozvěděli jsme se, že
obědy rodiče nejčastěji objednali
ve snaze zajistit dětem, které jsou
doma samy, čerstvé jídlo.
Část maminek uvedla, že
jim služba pomáhá alespoň
částečně udržet dřívější
režim rodiny, část rodin vyu
žívá službu příležitostně,
když není čas vařit, a zhru
ba
třetina
dotázaných
rovněž uvedla jako jeden
z důvodů podporu Hotelu
Grand.
Potěšilo nás, že většina
Připraveno k rozvozu. K pololetnímu
odběratelů
je se službou spo
vysvědčení byla i malá sladkost jako dárek.

kojena a doporučila by ji svým
známým a že dětem chutná, i když
se pochopitelně nelze vždy strefit
do apetitu všech. V dotazníku ne
chyběla ani možnost vyjádřit svá
přání a podněty ke zlepšení. Na
jejich základě byla služba od
poloviny února výrazněji upravena
– rozšířena o možnost přiobjednat
polévku a výběr ze dvou jídel
denně.

Martin Slanina, Hotel Grand Čáslav
Hana Veselá, mikroregion
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Zdravotnictví a sociální péče v regionu

Taxík Maxík vyjel do čáslavských ulic
Paní Jaroslava Vébrová byla
prvním zájemcem, který si ob
jednal přepravu Taxíkem Maxíkem.
Informaci o začátku provozu této
služby se dočetla v Čáslavských
novinách a okamžitě si ji telefo
nicky objednala. Jako důvod paní
Vébrová uvedla kontrolu u lékaře.
Paní Vébrová při našem
osobním setkání projevila pro tuto
dopravní službu značné nadšení
a ujistila mě, že přepravu Taxíkem
Maxíkem bude využívat častěji.

Chválila si vstřícný a ochotný pří
stup řidičky, paní Mariany Petrí
kové, zaměstnankyně ANIMY
ČÁSLAV, o.p.s., a několikrát vyjád
řila poděkování zastupitelům měs
ta Čáslavi za to, že tuto přepravní
službu pro seniory a handicapo
vané v čáslavském regionu umož
nili zprovoznit.
V průběhu prvního týdne byl
Taxík Maxík využíván především
obyvateli Čáslavi. Cílem přepravy
byly již výše zmiňovaná kontrola

u lékaře, doprava na úřad a na
nádraží.
Taxík Maxík je připravený zajistit
dopravu v pracovních dnech od
7.00 do 15.30 zájemcům z celé
ORP Čáslav starších 65 let nebo
držitelům průkazky ZTP či ZTP/P.
Cena přepravní služby Taxík
Maxík je stanovena v jednotné výši
a to 8, Kč / 1 km a osobu. Pokud
bude zájemce doprovázet další
osoba jako doprovod, bude rovněž
povinna uhradit výše uvedenou
cenu.
Mgr. Markéta Dvořáková
Anima Čáslav, o. p. s.

SLUŽBU SI
MŮŽETE OBJEDNAT
NA TEL. ČÍSLE
606 03 83 30
Očkování proti COVID19
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ LINKA PRO SENIORY: 725 355 998
ONLINE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ:
https://registrace.mzcr.cz
Pomoc s registrací
ve spolupráci se společností Chytrá péče na lince 800 124 111
OČKOVACÍ MÍSTO:
MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV,
hematologickotransfúzní oddělení
Termín očkování je přidělován na základě registrace.
Informační web https://ockovani.krstredocesky.cz
Stránka obsahuje informace o podmínkách a očkování v kraji, odpovědi na základní otázky,
seznam očkovacích míst i užitečných kontaktů.

Informace Městského úřadu Čáslav
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Povolování kácení dřevin mimo les – stručné shrnutí
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
1) Kdy povolení podle zákona o ochraně přírody
a krajiny není třeba:
▪ lesní pozemek – pak postupujete podle lesního zá
kona č. 289/1995 Sb.
▪ ovocné dřeviny v zastavěném území, druh pozemku
zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří
(§ 3 písm. d) vyhlášky č. 289/2013 Sb.)
▪ strom s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí (§ 3 písm. a) vyhlášky č. 289/2013 Sb.)
▪ porosty dřevin (tenčích stromů nebo keřů) o ploše do
40 m2 (§ 3 písm. b) vyhlášky č. 289/2013 Sb.)
▪ v případě bezprostředního ohrožení lze strom skácet
a dodatečně to do 15 dnů oznámit

 od úřadu pak dostanete do 30 dnů rozhodnutí
Tento přehled je neúplný a zjednodušený, je zaměřen
na nejčastější případy a platí za předpokladu, že se na
dřevinu nevztahuje jiná ochrana (např. alej, památný
strom, významný krajinný prvek, zvláště chráněné
území ap.).
I v případě, že o povolení žádat nemusíte, dejte pozor,
abyste neporušili jiná ustanovení zákona – např.
ochranu ptáků při nevhodně vybraném období kácení.

Nejčastější dotazy

Ořezávání a prořez dřevin
nepodléhá žádnému povolování, je ale třeba ho
provést tak, aby nedošlo k pokození dřeviny, což je
2) Oznámení o kácení dřevin
▪ např. z důvodů pěstebních, při provádění výchovné přestupek
probírky porostů nebo z důvodů zdravotních (§ 8 odst.
Oznámením kácení nelze obcházet pravomoc
2) zákona č. 114/1992 Sb.)
▪ oznámení pošlete na úřad obce s rozšířenou pů obecních úřadů, pokud dřevina nesplňuje podmínky
sobností (v našem případě Čáslav), ne na Váš obecní v zákoně uvedené, kácení bude zakázáno a musíte
požádat o povolení Váš obecní úřad
úřad
▪ tento úřad toto kácení může omezit nebo zakázat;
pokud tak neučiní do 15 dnů (= nedostanete do této Doba kácení
Zpravidla v období vegetačního klidu (říjen – březen),
doby rozhodnutí), můžete bez dalšího kácet
▪ náležitosti žádosti jsou shodné s žádostí o povolení může být stanovena v rozhodnutí, hlavním důvodem
není ochrana dřevin, ale ptáků v době hnízdění
kácení – viz níže
3) Povolování kácení závazným stanoviskem
▪ důvodem ke kácení je stavební záměr (§ 8 odst. 6)
zákona č. 114/1992 Sb.)
▪ příslušným je každý obecní úřad
▪ povolení kácení je pak součástí písemnosti, vydané
stavebním úřadem ve věci posouzení stavebního zá
měru
▪ náležitosti žádosti jsou shodné s žádostí o povolení
kácení – viz níže

Společným odvolacím orgánem při povolování kácení
je pro nás všechny Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství. Městský úřad
Čáslav, odbor životního prostředí, není obecním úřa
dům nijak nadřízen

Nejčastější vady žádostí
▪ vlastnictví – žadatelem je obvykle vlastník, případně
někdo s jeho souhlasem, proto např. o skácení stromu
na obecním pozemku nežádá obyvatel sousedícího
domu, ale obec
4) Povolování kácení rozhodnutím
▪ spoluvlastnictví – často chybí v žádosti jeden ze
▪ ve všech ostatních případech
spoluvlastníků (např. manželé), nejvhodnější je žádat
▪ příslušným je každý obecní úřad
společně nebo doložit souhlas vlastníka
▪ náležitosti žádosti
 katastrální území, pozemek a zákres umístění ▪ kontakt – v případě, že dřevina není dobře přístupná
nebo viditelná, nezapomeňte prosím uvést kontakt
dřevin
 doložení právního vztahu žadatele k pozemku, pří ▪ nedostatečné zdůvodnění – zamyslete se, co se
padně souhlasu vlastníka pozemku, neníli žadatelem změnilo, že jste se rozhodli strom skácet
 dřeviny – druh, počet, obvod kmene ve výšce
Mgr. Petr Vobořil
130 cm nad zemí nebo plocha porostu
odbor životního prostředí MěÚ Čáslav
 zdůvodnění žádosti
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Sčítání lidu

Bezpečně, online, raz dva. Sčítání lidu začíná 27. března 2021
Podle zákona č. 332/2020 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce
2021 a o změně zákona č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon“) bude na celém území
České republiky přistoupeno ke
sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je
půlnoc z pátku 26. března 2021 na
sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povin
na poskytnout zákonem poža
dované údaje. Sčítání je primárně
navrženo jako online, tedy bez
nutnosti kontaktu s dalšími osoba
mi.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má
v rozhodný okamžik na území Čes
ké republiky trvalý pobyt nebo pře
chodný pobyt nad 90 dnů, nebo
které byl na území České republiky
udělen azyl, doplňková ochrana ne
bo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která
je na území České republiky v roz
hodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a kaž
dý byt (i neobydlený).
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným
okamžikem o půlnoci z 26. na
27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má kaž
dý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického for
muláře na webu www.scitani.cz ne
bo v mobilní aplikaci. Kdo se nese
čte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Je
ho distribuci zajišťují sčítací komi
saři.
Vzhledem k současné epidemické
situaci připravil ČSÚ v součin

nosti s Českou poštou a hlavní
hygieničkou České republiky dis
tribuci a sběr listinných formulářů,
při kterých dojde k výraznému
omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formulářů do domácností
bude probíhat podobně, jako nyní
probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování
přísných hygienických pravidel
(ochranné pomůcky, dezinfekce,
fyzický kontakt primárně venku, mi
nimalizace doby kontaktu). Z tohoto
důvodu nebudou sčítací komisaři
pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete
obrátit na infolinku 840 30 40 50.
Vyplněné formuláře bude možné
odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České
pošty
nebo
odevzdat
na
cca 800 kontaktních místech České
pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma. Kontaktní místa bu
dou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všech
ny osoby, které mají k rozhodnému
okamžiku trvalý pobyt nebo pře
chodný pobyt nad 90 dnů na území
ČR. Sečíst se musí každá taková
osoba, bez ohledu na místo sku
tečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve své
právnosti a podobně provádí se
čtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců
přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů ne
bo cizinců s krátkodobým pobytem
do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 naj
dete na vybraných pobočkách
České pošty a všech krajských
správách Českého statistického
úřadu. Poskytují široké veřejnosti
informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře.
Nejbližší kontaktní místa:
Čáslav: Masarykova 204/44,
ČáslavNové Město, 286 01 Čáslav
telefon 954 228 601
Vrdy: Školská 106, 285 71 Vrdy
telefon 954 228 571
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní.
Veškeré osobní údaje jsou zpra
covávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou
maximálně zabezpečené infor
mační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné na
příklad při přípravě programů byd
lení, rozvoji infrastruktury nebo
plánování lepší dostupnosti služeb.
Informace zjištěné během sčítání
ovlivňují činnost veřejné správy,
podnikatelské záměry i směřování
výzkumných či vědeckých pra
covišť a v konečném důsledku
ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

Vlkaneč

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

ložil a jménem svého syna Při
byslava je nazval Přibyslavice. Je
doloženo, že Jan z Braterčic (Brat
čic) byl prvním majitelem Při
byslavic. Cituji ze zápisu v kronice:
„Zapamatuj si každý, kdo toto
místo kroniky čísti budeš, že
r. 1223, 1. října, již Přibyslavice
byly a že se o nich snad první
zmínka činí“ (uvedeno v Registru
Bohemia na str. 358 č. 744 z roku
1230).
Podle historických záznamů je
tedy doložena existence Přiby
slavic od 1. října 1223 a za dva
roky tedy budou moci oslavit
800 let svého trvání.
V r. 1242 bylo králem Vác
lavem I. na hradě Křivoklát po
tvrzeno, že „šlechetný muž Jan,
syn Zbislavův, věnuje Řádu ně
meckých rytířů za jejich zásluhy
v nebi obce Drobovice, Bratčice
a Přibyslavice“.
Král v r. 1399 odebral Řádu ně
meckých rytířů mimo jiné i obec
Přibyslavice pro jejich „náklonnost
k jinému učení“. Komu král Při
byslavice prodal a kdo je potom
měl v držení, o tom se zpráva ne
dochovala. Je ale doloženo, že bě
hem času připadly Přibyslavice
k panství žlebskému, k němuž pat
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Střípky z Vlkanče
V minulém čísle jste byli seznámeni s infrastrukturou naší obce
a částečně jsme nastínili volnočasové aktivity, které zde probíhaly. Naše
obec je složena ze tří vesnic. Patří sem Kozohlody, Přibyslavice
a Vlkaneč. Postupně se podíváme do historie. Pro dnešní vydání jsme
zvolili historii nejstarší obce Přibyslavice.

Zajímavosti z historie Přibyslavic
Obec Přibyslavice náleží ke sta
rým osadám a je nejstarší obcí pa
třící spádově k Obecnímu úřadu
Vlkaneč. Kdo obec Přibyslavice
založil a kdy se to stalo, se nepo
dařilo zjistit. Je ale písemně dolo
ženo dle zápisů pana Augusta
Sedláčka, spisovatele dějin města

Čáslavi a dle pramenů od pana Kl.
Čermáka, že ve 12. století žil
v blízkých Braterčicích (Bratčicích)
na tehdejší dobu zámožný pan
Zbislav.
Měl dva syny, Jana a Přibysla
va. Je možné, ale listinami není
doloženo, že pan Zbislav obec za

řily až do r. 1555. Potom do r. 1593
náležely k Bratčicím, od r. 1593 do
r. 1636 k Podmokám a ke Golčovu
Jeníkovu. V letech 1686 až 1692 je
vlastnila obec Vohančice a potom
do r. 1703 opět Golčův Jeníkov.
V r. 1739 je Kateřina ze Schönfel
du přiřadila k tupadelskému pan
ství. Jejím sňatkem s Adamem
Auerspergem připadly Přibyslavice
k panství žlebskému.
V r. 1787 stál v Přibyslavicích
zámek, který sloužil jako sídlo dvo
ra. V r. 1825 Karel Auersperg ob
jekt částečně zbořil a přestavěl na
sýpku. Sýpka, třípodlažní dům,
stojí v areálu hospodářského dvo

ra, který dnes obývá rodina Vác
lava Tichého. Ve dvoře byl i pivo
var, který čerpal vodu z rybníka na
Kocandě.
Dne 20. října 1877 nastoupil
v užívání velkostatku žlebského
jeho syn František Josef, kníže
z Auerspergu, kterému rovněž pat
řil dvůr v Přibyslavicích a všechny
okolní lesy. Stal se též patronem
kostela v Přibyslavicích.
V dalších historických zázna
mech je uvedeno, že v r. 1848 bylo
nařízeno sčítání, při kterém bylo
zaznamenáno, že v Přibyslavicích
je 46 domů, z toho 18 patřilo
rolníkům a zbytek byli domkáři.

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
Číslo 10 byl dvůr (statek), v čísle
22 bydlel domkář Jan Švejda, kte
rý byl obecním pastýřem, dům čís
lo 48 byla pazderna. V domě číslo
39 bydlel Matěj Horák, kterému
patřila hospoda „Na Kocandě“,
která náležela do katastru obce
Přibyslavice.
V 16. století vedla přes Kocan
du stará kupecká stezka z Ledče
nad Sázavou přes Přibyslavice
a Bratčice do Přelouče. Na této le
dečskopřeloučské stezce vznikla
hospoda pod názvem Kocanda.
Jak rostl provoz na této stezce,
stala se z ní zájezdní hospoda
s čp. 26. Z historických dokumentů
je patrné, že hospodu tehdy vlast
nili manželé Holmanovi. Časem se
několikrát změnili vlastníci. Od
r. 1922 ji vlastnila rodina Scho
vancova. Když utichl provoz na
staré cestě, změnila se hospoda
na obytné stavení a místní osadě
zůstalo pojmenování „Kocanda“.
V r. 1924 na schůzi obecního
zastupitelstva, konané dne 3. srp
na, byla zvolena letopisecká komi
se a obecní kronikář. Jako předse
da komise byl zvolen Mikeš Josef
a členové Lebeda Josef a Lankaš
Josef. Kronikářem byl zvolen
správce školy Técl Josef.
Na podzim r. 1924 došlo k úpl
nému rozdělení dvora. Zůstal zbyt
kový statek, který obdržel pan
T. Páťal. Pole obdržely obce Při
byslavice, Kozohlody, Zbudovice
a Šebestěnice.
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Zajímavá je novodobá historie
Přibyslavic, datovaná od r. 1948,
který je v kronice zaznamenán ja
ko počátek nového období našich
dějin.
V lednu 1950 bylo v Přibyslavi
cích zřízeno kino „Svoboda“ v hos
tinci „U Kutílků“. Manželé Kutílkovi
poskytli finanční dar 20.000 Kčs na
zakoupení 100 ks židlí a nechali
postavit promítací kabinu. Do kina
chodilo mnoho lidí i z okolních ob
cí, že se někdy do sálu ani nevešli.
Jak to ale bývá, časem zájem o ki
no opadl.
Od 18. ledna 1954 byla zřízena
autobusová linka z Čáslavi přes
Bratčice do Přibyslavic, kde byla
konečná stanice. Autobus parkoval
ve dvoře u Daňků. Časem byla
linka prodloužena až do Zbýšova.

Vlkaneč
V r. 1954 byla na návrh předse
dy MNV Fr. Nigrína zahájena úpra
va špatné cesty ze státní silnice na
Kocandu. Po dobrém začátku ale
přišlo „ochabnutí“, a tak se úprava
protáhla na více než 10 let.
Koncem r. 1955 byla založena
Základní organizace Komunistické
strany Československa. Předse
dou byl zvolen lesní František Bo
huněk. Organizace měla 11 členů.
V r. 1956 bylo založeno JZD.
Občan Jan Rolenec (čp. 24)
v 1. světové válce vojančil s poz
dějším prezidentem Antonínem
Zápotockým. Když se založilo
družstvo, vzpomněl si na vojenské
kamarádství a Antonínu Zápoto
ckému napsal dopis a požádal jej
o přímluvu, aby si družstvo mohlo
koupit traktor. Bohužel pan prezi
dent zapomněl na mladá vojenská
léta a nechal napsat odpověď, aby
se obrátil na zemědělské oddělení
ONV. Pan Rolenec byl tímto jed
náním hluboce zklamán.
Zápisy v kronice končí rokem
1957 a už v nich nebylo dále
pokračováno.
Ke zpracování příspěvku byly pou
žity materiály z archivu v K. Hoře.
Z historie se vždy poučíme a ob
jevíme v ní něco zajímavého.
V dalších odstavcích se dočtete,
jak jsme prožívali v našich obcích
poslední čtvrdletí roku 2020.

Ohlédnutí za adventním časem
Adventní čas v roce 2020 byl ji
ný než roky předešlé. Stromečky
v našich obcích se rozsvěcovaly
bez přítomnosti občanů, všechny
ve stejný den, v sobotní podvečer
28. listopadu. Tentokrát jsme neza
hlédli rozzářené dětské oči, které
nedočkavě čekají, až se setmí.
Děti se vždy podílely na dopro
vodném programu a svou přítom

ností umocňovaly kouzlo
předvánoční atmosféry.
Adventní čas nám byl
připomenut reprodukcí
vánočních písní a koled
z místního rozhlasu.
I přesto věřím, že si
většina z nás vánoční
pohodu užila. Bylo to jen trochu ji dy, trávili jsme nakupováním
né. Protože byly uzavřeny obcho a sháněním dárků méně času.

Vlkaneč
Nám i dětem odpadly všechny ve
dlejší aktivity, a tak jsme mohli
dosyta prožívat vánoční zvyky
a tradice. Večerní procházky vy
zdobenou ulicí měly také své
kouzlo. Osvětlené betlémy, krásná
výzdoba školy, zajímavá zákoutí
v zahradách, vyzdobená okna,
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stromečky, to vše přinášelo
malé radosti a pohlazení po
duši v dnešní zvláštní době.
Dne 24. prosince bylo do
kostela v Přibyslavicích přive
zeno Betlémské světlo. Zá
jemcům bylo umožněno od
nést si jej do svých domovů.

Zpráva o činnosti místní organizace ČSCH Vlkaneč
Počet členů za uplynulé období
se nezměnil, jako v loňském roce
máme 12 členů, z toho dva mladé
chovatele. Jelikož stávající situace
nedovolovala shromažďování více

osob, bylo mnoho výstav zrušeno.
To ale neznamená, že členové nic
nepodnikali. Zvířátka se musejí
připravovat nejméně 8 měsíců
předem.
Povoleny byly dvě okre
sní výstavy v Leštině
a v Ledči nad Sázavou,
kterých jsme se zúčastnili.
V Leštině jsme získali tři
čestné ceny na plemena
Anglický strakáč, Vídeňský
šedý a Vídeňský modroše
dý. V Ledči nad Sázavou
jsme také získali tři čestné

Základní škola netradičně
V září byla zahájena výuka a za
čaly pracovat všechny zájmové
kroužky. Plavecký výcvik byl ote
vřen 8. října v Kutné Hoře, ale pak
se 14. října opět zavřely všechny
školy i všechny ostatní aktivity.
Nejprve jen na prodloužené pod
zimní prázdniny, ale po týdnu
volna se opět přešlo do distanční
výuky. Tradiční Halloweenský prů
vod byl připomenut pouze vyře
zanými rozsvícenými dýněmi před
školou, které tam děti donesly.
Dne 18. 11. mohl nastoupit
1. a 2. ročník. Na malotřídky se
vztahovala výjimka, tedy u nás
mohli nastoupit i žáci 4. ročníku.
Školy se otevřely za zvýšených
hygienických podmínek. Zároveň
byly povoleny ve škole individuální
konzultace – vždy 1 žák a 1 učitel.
Žáci 3. a 5. ročníku se vyučovali
distančně a zároveň se každý

z nich setkal na předem domlu
vené konzultaci se svou třídní paní
učitelkou, která jim individuálně vy
světlila novou látku a probrala s ni
mi některá cvičení v jednotlivých
předmětech. Několika žákům byla
zapůjčena výpočetní technika na
online výuku. Nyní již vyučování
v této třídě probíhá online.
V pátek 4. prosince se děti z MŠ
a ZŠ setkaly s Mikulášem, andě
lem a samozřejmě i s čerty na ná
vsi u vánočního stromečku.

ceny na plemena Burgundský, Ví
deňský modrošedý a Dalmatinský
strakáč krátkosrstý, navíc šampio
na výstavy na plemeno Anglický
strakáč. Organizace Vlkaneč byla
vyhodnocena jako nejlepší spolek
v kutnohorském okrese.
Byli bychom rádi, kdybychom se
mohli prezentovat na rybářských
závodech a na letních slavnos
tech pořádaných v našich obcích.
Příchodem nových členů se náš
spolek značně omladil a podstatně
se vylepšil věkový průměr.
Josef Rejnek
Všechny děti řekly společně bás
ničku a odměnou jim byla sladká
nadílka. K adventu patří mnoho
tradic, a tak děti ze ŠD ozdobily
v kostele stromeček a vyrobily si
dárky pro své nejbližší.
V ZŠ jsme se rozloučili se sta
rým rokem v pátek 18. 12. připo
menutím vánočních zvyků. Žáci si
připravili pro spolužáky program –
říkanky, vtipy a koledy. Chlapci
z 5. ročníku překvapili, když vy
stoupili se svým hudebním progra
mem. Potlesk a úspěch měli
obrovský. Pod stromečkem
pak našli všichni dárek od
svých kamarádů.
příspěvky dopisovatelů
zpracovala
Martina Nováková
zastupitelka obce

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Sbor dobrovolných hasičů Hraběšín
SDH Hraběšín byl založen roku
1903 na popud místního učitele
Václava Pospíšila a nadlesního
Václava Runčíka. Jen 15 let po
postavení nové budovy zdejší
obecní školy se tak jednalo o další
významný krok v životě obce.
Hraběšín tehdy s přilehlými Ho
lošinami měl něco kolem 600 oby
vatel, dvě hospody, dva obchody,
dvě kovárny, pekárnu, kolárnu, tra
fiku a byl součástí Schwarzenber
gského panství.
Jen dva měsíce po svém zřízení
dostali zdejší hasiči k zápůjčce od
majitele panství knížete Jana Kar

Hraběšín

HRABĚŠÍN

la ze Schwarnzenbergu koně
spřežnou ruční stříkačku. Ta jim Hraběšín 14
byla v roce 1926 zdarma předána. 286 01 Čáslav
Stříkačka je zachycena na histo Telefon: 327 377 670
rické fotografii pořízené při slav Email:
nostním křtu 5. 7. 1903 na nádvoří info@hrabesin.cz
zdejšího zámku. Stříkačka je ob Web: www.hrabesin.cz
klopena hasiči ve slavnostních uni FB: Hraběšín
formách a zdejším obyvatelstvem.
Do ochranného obvodu byly při Úřední hodiny:
děleny Opatovice, Zbýšov, Třebo Pondělí
8:00  11:30
nín, Souňov, Nová Lhota, Olšany, Úterý

Chedrbí a Hološiny.
Středa
8:00  11:30
Sbor se od počátku nevěnoval Čtvrtek
18:00  20:00
jen hasičské činnosti, ale také kul Pátek

tuře a společenské činnosti, jako
třeba divadelnictví a založení
obecní knihovny.
Už 22. 5. 1903 odehrál prv
ní představení Hasičská čest
a následně další, např. Sně
hurku, a podílel se také na
přípravách květnových poutí
doprovázených průvody.
Původní sídlo sboru není
známo, lze předpokládat, že
Slavnostní křest stříkačky 5. 7. 1903

V roce 1944 byla na příkaz oku
pantů pořízena nová stříkačka
značky Stratílek, která je dosud
v majetku obce a je funkční.
V roce 1947 byl založen diva
delní dramatický soubor při sboru
Divadelní přestavení Sněhurka
dobrovolných hasičů, který byl nej
výraznější v 60. – 70. letech, kdy
Průvod při květnové pouti
se jeho členové účastnili diva
stříkačka byla umí delních představení.
stěna v hospodář
V letech 1974–75 si hasiči
ských budovách v rámci akce „Z“ a brigád postavili
u zámku.
V roce 1930 do
šlo k otevření nové
hasičské zbrojnice
před hlavní zámec
kou branou. Na
počest
odhalení
byla oslava v dnes
již
neexistujícím
Hasiči pózují před novou hasičskou zbrojnicí
Dramatický soubor
hostinci u Fuksů.

Hraběšín
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novou hasičskou klubovnu a záze
mí pro techniku, a to na obecním
pozemku vedle budovy bývalé
školy – dnes obecního úřadu.
Dne 9. 5. 1975 se na počest
30. výročí od konce 2. světové
války v obci konala slavnost s po
kládáním věnců, průvodem obcí
a ukázkou hasičského útoku.
V současné době SDH Hraběšín
krom hasičské činnosti a výpomoci
obci vykonává především kulturní
a společenskou činnost, počínaje
obnoveným masopustem, plesem
konaným ve spolupráci s Mysli
veckým spolkem Podskalí Hra
běšín, přes květnové poutě sv. Flo
riána až po dětské dny a pomoc při
sportovních událostech, jako jsou
např. místní triatlon či nohejbal.

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko

Několik záběrů
z oslav
30. výročí
od konce
2. světové války

Jaroslav Kunášek, zastupitel obce

Myslivecké sdružení Podskalí  Hraběšín
Před založením mysliveckého
spolku v katastru obce Hraběšín
a přilehlé osady Hološiny provo
zovali myslivost pouze vlastníci
panství, o zvěř se starali a zaopat
řovali ji hajní a zaměstnanci pan
ství, kteří se starali i o místní lesy
a polnosti patřící k místnímu
zámku ve vlastnictví rodu Sch
warzenbergů.
Po pozemkové reformě vznikla
na této části rozdělením vzniklých
nových pozemků nová obecní ho

nitba, kterou obec pronajímala,
a právo myslivosti na ní vykonávali
nájemci honitby. Střílelo se zde
většinou na čekané. Obecní honit
ba se rozprostírala kolem Hraběší
na a Hološin. Na Paběnsku byla
lesní schwarzenbergská oplocená
obora a k ní patřila zbylá stávající
honitba panství, a to až do roku
1948, po němž byla tato část při
pojena k obecní honitbě, která se
nadále pronajímala nájemcům.

Myslivecká společnost Hraběšín
V roce 1951 byla založena
„Myslivecká společnost Hraběšín“.
Ustanovující schůze se konala dne
29. dubna 1951 v hostinci Antoní
na Fuksy v Hraběšíně. Na
červnové schůzi v roce 1951 se
pan Václav Balcar vzdal pronájmu
honitby od obce Hraběšín ve
prospěch myslivecké společnosti
s podmínkou, že nově založená
myslivecká společnost přebere
veškeré dodávkové závazky se

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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zpětnou platností od 1. 1. 1951.
V létě 1951 pak byla schválena
nová honitba v katastru obce
Hraběšín a obce Třebonín. Rozdě
lena byla do šesti okrsků: I. Třís
kovec a pole u Hološin, II. Hrabě
šín, III. Třebonín, IV. Paběnský les,
V. Dolní les a VI. Dubina.
V roce 1962 na základě nového
zákona o myslivosti byla společ
nost na ustanovující schůzi 2. pro
since přejmenována na „Myslivec
ké sdružení Hraběšín“.
V prvním roce činnosti spo
lečnosti bylo uloveno 16 ks srnčí
zvěře, 199 ks zajíců, 101 ks ko
roptví a 26 ks bažantů. V roce
1970 bylo uloveno 222 ks zajíců,
970 ks bažantů a 28 ks zvěře srn
čí. V roce 2014 bylo uloveno 2 ks
zajíců, 2 ks bažanta, 4 ks kachny
divoké, 9 ks srnčí zvěře, 3 ks dančí
zvěře, 14 ks prasete divokého
a 4 ks lišky.

Od
samého
vzniku spolku se
jeho členové ak
tivně účastnili bri
gád v zeměděl
ství, lese a pomá
hali v obci, dále
zajišťovali různé
kulturní a spole
čenské akce.
V současné do
bě pořádají spo
lečné plesy se
Sdružením dobrovolných hasičů
Hraběšín, společně též pomáhají
a účastní se akcí pro naši obec.
Na této honitbě hospodařilo
sdružení až do roku 1992.
Navrácením půdy vlastníkům po
roce 1989 bylo založeno v roce
1992 nové Honební společenstvo
Hraběšín, které vytvořilo po doho
dě s vlastníky honebních pozemků
novou honitbu. Vlastníci pozemků
jsou členy honebního spo
lečenstva. Výměra této
současné honitby je
632 hektarů a rozprostírá
se v částech katastru obcí
Hraběšín, Třebonín a Pa
běnice.
Myslivecké sdružení se
dle nových právních před
pisů v roce 1992 přetrans
formovalo na Myslivecké
sdružení
Podskalí

Hraběšín, právo myslivosti vyko
nává na pronajaté honitbě od Ho
nebního společenstva Hraběšín.
Členové mysliveckého sdružení
se v honitbě starají o zvěř drobnou
i spárkatou. V zimním
období je povinností
každého člena zajistit
dostatek krmiva pro
zvěř do přiděleného
krmného zařízení –
kmelce, krmeliště či
zásypu, aby zvěř
v tomto období nestrá
dala. Na nákup krmiv

Při svém založení měla spo
lečnost 16 členů, v roce 1970 mělo
sdružení 21 členů, v roce 1989
mělo 19 členů, v současné době
má sdružení 17 členů a 2 stálé
hosty. Od vzniku spolku až do sou
časné doby se zde vystřídalo
celkem 82 členů a řada mysli
veckých adeptů zde dělala svoji
přípravu na složení zkoušek
z myslivosti. V honitbě byly pořá
dány zkoušky loveckých psů z vý
konu lovecké upotřebitelnosti pro
výkon práva myslivosti ve spolu
práci s OMS Kutná Hora.

Hraběšín

od místních zemědělců pro zvěř si
též sdružení získává finančními
prostředky z pořádání kulturně
společenských akcí a brigád. Letní
období je časem pro údržby
a opravy stávajících krmných za
řízení a výstavby nových, prová
dějí se opravy a stavby ostatních
mysliveckých zařízení.
Z činnosti členů nejen toho na
šeho, ale i ostatních mysliveckých
sdružení je patrné, že myslivost
není jen lov zvěře, jak si mnozí
nezasvěcení myslí, ale je to
i mnoho odpracovaných hodin
dobrovolné práce pro naši zvěř
a přírodu. Proto si važme toho, co
žije a roste kolem nás, starejme se
o to, abychom toto zachovali i pro
další generace, které přijdou po
nás, aby se měly na co dívat
a mohly obdivovat krásy naší pří
rody.
Myslivosti zdar.
Jiří Malý
člen mysliveckého sdružení

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


každý z nás měl s naší Avií spo
jené nějaké vzpomínky (například,
když nám za cestou na noční sou
těž v Habrech za jízdy chytil nákla
dový prostor s námi uvnitř
a podobně), ale naše obec nám
loučení zpříjemnila tím, že se jí
podařilo sehnat nové výjezdové
vozidlo. Jedná se o DAL1Z Ford
Transit Custom, který jsme pře
vzali 30. října 2020.
Dopravní automobil pořídila
obec Tupadly za přispění dotace
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Rok 2020 pohledem tupadelských hasičů
Rok 2020 je za námi a dle mého
názoru byl ten rok rychlejší než
kterýkoli jiný.
Během první a druhé vlny této
pandemie jsme my, hasiči, nabídli
pomoc našim spoluobčanům. Pře
devším se jednalo o nákupy po
travin, léků, ale i čehokoli dalšího,
o co dotyční požádali. Touto
cestou bych ráda oficiálně podě
kovala všem, kteří se na tomto
„projektu“ podíleli a obstarávali
spolu se mnou pro Vás vše po
třebné. Nejčastější žádosti při
cházely z domu s pečovatelskou
službou, kam jsme nákup vezli

32x. Jsem moc ráda, že v takhle
těžké době, kdy měl každý strach
o zdraví své a svých blízkých,
jsme se dokázali semknout
a ukázat, že i když jako hasiči ne
vykonáváme nejprestižnější výko
ny, jsme schopni společnými silami
pomoci tam, kde je potřeba.
Ráda bych Vás všechny infor
movala, že nabídka pomoci stále
platí a kdokoli v nouzi, karanténě
či nemoci se na nás může i nadále
obrátit. Rádi Vám pomůžeme
a nákup přivezeme. Telefonní číslo
je stále stejné: 734 856 122.
Letošní rok byly kvůli pandemii
omezené také hasičské soutěže,
a proto jsme se bohužel žádné
nezúčastnili. Vlastně bylo ome
zené prakticky všechno. Nekonaly
se žádné velké brigády, tréninky,
ani schůze.
Jedna z mála věcí, která se nám
podařila, byly dvě menší brigády.
Obě se týkaly úklidu naší hasičár
ny. V červnu se uklízela klubovna,
zatímco v listopadu jsme se za
měřili na garáž a zprovoznění sta
ré AVIE – tímto bych ráda podě
kovala panu Duškovi, který si s ní
tak rozuměl, že ji zprovoznil v re
kordním čase. Nicméně na co
pořád narážím? Na to, že jsme se
se starou Avií rozloučili. Loučení
nikdy není nic moc příjemného,

od Ministerstva vnitra, Generálního
ředitelství HZS ČR ve výši
450 000 Kč a od Středočeského
kraje ve výši 300 000 Kč. Zbylou
částku – tedy 215 904 Kč – uhradi
la obec Tupadly ze svého roz
počtu. Automobil dodala firma Auto
Trutnov, s. r. o.
Veřejné slavnostní předání zá
sahového vozidla se konalo
11. prosince 2020 za dodržení
platných hygienických nařízení.

Tímto bych za členy SHD chtěla
poděkovat všem zastupitelům,
kteří stáli za námi a dokázali nám
takové auto obstarat. Stále také
platí naše nabídka přivítat mezi
námi nové členy. Takže pokud by
měl kdokoliv z Vás zájem a chuť
doplnit naše řady, budeme rádi.
Pavlína Pipková
starostka SDH Tupadly

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Vodranty
První úvahy o provedení pozem
kových úprav v katastrálním území
obce Vodranty se zrodily na konci
roku 2013. Starostka tehdejšímu
zastupitelstvu prezentovala, k če
mu pozemkové úpravy slouží, jaké
výhody přinášejí a uvedla příklady
společných zařízení, které se díky
pozemkovým úpravám podařilo
realizovat v nedalekých obcích.
Vzorem pro ni byla především
obec Opatovice I., kde se v minu
losti v rámci komplexní pozemkové
úpravy (dále jen KoPÚ) vybu
dovaly zpevněné polní cesty ane
bo nový rybník. Nesporný přínos
pozemkových úprav spatřovala
zejména v možnosti scelování,
přemisťování nebo úpravě tvaru
pozemků. Starostka zdůraznila, že
obec má ve svém majetku při
bližně 15 hektarů orné půdy, ale ve
stávající podobě, kdy vlastní dlou
hé úzké pruhy v rozsáhlých půd
ních blocích, fakticky nemá žádné
vhodné pozemky pro budoucí roz
voj obce. Pozemkové úpravy by
tento problém mohly vyřešit,
a kromě toho i ušetřit nemalé fi
nanční prostředky z obecní kasy.
Zastupitelstvo obce se proto na
svém zasedání dne 3. listopadu
2013 usneslo oslovit vlastníky ze
mědělské půdy, aby společně
s obcí zažádali o realizaci kom
plexních pozemkových úprav.
Uplynul téměř rok, než se podařilo
získat nezbytná souhlasná sta
noviska majitelů pozemků nad
poloviční výměry zemědělské půdy
v katastru obce. Žádost o realizaci
KoPÚ v katastru Vodranty byla
předána Státnímu pozemkovému
úřadu, Krajskému pozemkovému
úřadu pro Středočeský kraj a hl.
město Prahu, pobočce v Kutné
Hoře 19. listopadu 2014. V samém
závěru roku, 30. prosince 2014,

Státní pozemkový úřad oznámil
zahájení řízení o KoPÚ v k. ú.
Vodranty. Obvod pozemkových
úprav byl později rozšířen o části
přilehlých katastrálních území Klu
ky, Souňov, Močovice a Krchleby.
Následovalo několik let, kdy se
nedělo prakticky nic, a to z důvo
du, že v sousední obci Močovice
pozemkové úpravy již nějakou do
bu probíhaly a muselo se vyčkat
na jejich dokončení.
V roce 2018 zadal Státní po
zemkový úřad zpracování studie
odtokových poměrů brněnské
společnosti Enviparter, s. r. o. Ob
sahem studie byla analýza kata
strálního území především z hle
diska odtokových a erozních
poměrů, vyhodnocení stávající
územně plánovací dokumentace,
terénní průzkumy či identifikace
melioračních staveb. Na základě
provedených analýz byla navržena
opatření, která poslouží jako
podklad pro pozemkové úpravy
a plán společných zařízení. Dne
12. 3. 2019 proběhlo závěrečné
ústní projednání vyhotovené stu
die, kterého se zúčastnili zástupci

Vodranty

VODRANTY
Vodranty 25
286 01 Čáslav
Telefon: 327 377 043
Email:
obec.vodranty@seznam.cz
Web: www.vodranty.cz
FB: 
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek



18:00  19:00



obce, zemědělci hospodařící na
pozemcích v extravilánu obce,
starostové sousedních obcí a zá
stupci Státního pozemkového úřa
du.
Zpracovatelem
pozemkové
úpravy byla Státním pozemkovým
úřadem na základě výběrového
řízení vybrána firma GEOVAP,
spol. s r. o. Dne 6. února 2020 se
ve Vodrantech uskutečnilo úvodní
jednání, na které byli sezváni
vlastníci zemědělských pozemků
v řešeném území. Vlastníci byli
seznámeni s účelem, formou

Vodranty
a předpokládaným obvodem po
zemkových úprav. Zároveň byl
představen proces zpracování ná
vrhu komplexních pozemkových
úprav, projednán postup při stano
vení nároků vlastníků, vysvětlen
princip oceňování zemědělských
pozemků dle BPEJ a řešily se
i další otázky významné pro řízení
o pozemkových úpravách. Příto
mní byli rovněž obeznámeni s po
stupem geodetických prací v obvo
du pozemkových úprav a dále
s předpokládanými termíny jednot
livých etap KoPÚ. Na jednání byla
zmíněna i problematika nedosta
tečně identifikovaných vlastníků
v katastru nemovitostí. Přítomným
byla vysvětlena úloha a smysl sbo
ru zástupců a v závěru jednání do
šlo na jeho volbu. Sbor zástupců
vlastníků čítá celkem 15 členů,
z toho 7 nevolených a 8 volených.
V rámci obnovy katastrálního
operátu
mělo
ve
dnech
24. a 26. března 2020 probíhat
zjišťování průběhu hranic pozem
ků. Původně avizované termíny
však musely být kvůli počínající
epidemii koronaviru zrušeny. Po
ústupu první vlny epidemie
COVID19 byly oznámeny nové
termíny šetření průběhu hranic po
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zemků, a to ve dnech 2. a 4. červ
na 2020. Vlastnické hranice se še
třily především na obvodu
komplexních pozemkových úprav
(tj. vnější hranice zastavěného
území obce a hranice katastrální
ho území). Zjišťování průběhu
hranic pozemků prováděla komise
složená z pracovníků katastrálního
úřadu, zpracovatele návrhu kom
plexních pozemkových úprav a zá
stupců obcí.
Na základě provedeného šetření
v terénu došlo k obnově souboru
geodetických informací v katastru
nemovitostí a vypracování soupisu
nároků vlastníků. Jakmile epidemi
ologická situace dovolí, budou
jednotliví vlastníci pozváni k ústní

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko

mu projednání soupisu nároků.
Následovat bude to nejstěžejnější
– zpracování plánu společných
zařízení, který bude tvořit základní
kostru nově navrženého území.
Tento plán obvykle zahrnuje opat
ření sloužící pro zpřístupnění po
zemků (novou cestní síť), protie
rozní opatření, vodohospodářská
opatření anebo opatření k ochraně
životního prostředí. Plán společ
ných zařízení bude následně
předložen k posouzení sboru zá
stupců vlastníků, dotčeným or
gánům státní správy a odsouhla
sen zastupitelstvem obce.
Pozemkové úpravy jsou příleži
tostí, která se naskytne pravdě
podobně jednou za život. Je to
šance, jak vrátit krajině rozmanitý
vzhled, zvýšit prostupnost území,
vybudovat nové vodní plochy ane
bo obnovit ekostabilizační prvky
jako jsou remízky, meze či biokori
dory nezbytné pro život drobné
zvěře. Pro obec představují po
zemkové úpravy naději, že se vy
řeší vleklé spory o pozemky s jiný
mi vlastníky. Jde o zásadní projekt,
který rozhodne o budoucím rozvoji
obce a osudu okolní krajiny.
Bc. Ilona Vavřičková
starostka obce

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Revitalizace parku v centru obce už má
reálné obrysy
Park v centru obce je již delší
dobu tématem k diskuzím. Sou
časný stav je nevyhovující nejen
z hlediska estetického, po moder
nizaci volají i chodníčky a veřejné
osvětlení.

Úpravy počítají s výsadbou
nové zeleně, okrasnými záhony
i několika herními prvky pro děti,
v rámci nichž by měly být zařaze
ny i prvky edukační. Samozřejmě
nebudou chybět lavičky pro pose
zení. V této podobě by tak park
vhodně doplňoval i okolí obchodu,
jehož opravy se rovněž připravují.
V tomto případě je již hotová
projektová dokumentace, a pokud
vše půjde hladce, na jaře by moh
ly začít stavební práce.
Ing. Antonín Hejzlar
starosta obce

Plánovaná revitalizace je už
ale opět o krok blíž k cíli. Ak
tuálně probíhají projektové prá
ce. Obec má již zpracovanou
studii a k návrhu nejsou žádné
zásadní připomínky.
Pro realizaci by obec ráda
požádala o finanční podporu
v rámci dotačních programů
Středočeského kraje.

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





Pokácené břízy nahradily jeřáby
V intravilánu obce bylo v listopa z Národního programu Životní
du vysazeno 5 ks jeřábů. Tyto prostředí ve výši 30.000, Kč.
stromy nahradily původní břízy,
které však pro
svůj
špatný
stav ohrožující
bezpečnost
byly na jaře
2020 vykáce
ny. Výsadba
nových stromů
byla finančně
kryta z dotace

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

ZUBNÍ LÉKAŘI:
LÉKAŘ
MUDr. Alena Baráková
MUDr. Helena Hanusová
MUDr. Dana Hüttnerová
MUDr. Vlasta Jelínková
MUDr. Irena Kubelková (KN Stoma s.r.o.)
MUDr. Hana Lásková
MUDr. Eva Lesáková
MUDr. Kateřina Malinová
MUDr. Petra Němcová (KN Stoma s.r.o.)
MUDr. M. Pekárek  Stomatologické centrum
MUDr. Dušan Rada

ADRESA
POLIKLINIKA ČÁSLAV, vchod VI
Potěhy 60
POLIKLINIKA ČÁSLAV, vchod VI
POLIKLINIKA ČÁSLAV, vchod VI
POLIKLINIKA ČÁSLAV, vchod VI
Masarykova 285/31, Čáslav
28. října 905, Čáslav
L. Želiny 502, Čáslav
POLIKLINIKA ČÁSLAV, vchod VI
Fibichova 1338, Čáslav
Ant. Dvořáka 931/9, Čáslav

KONTAKT
702 049 910
327 371 418
327 312 037
327 314 609
607 031 743
327 311 006
327 312 688
327 314 774
607 031 743
734 375 572
327 315 534

NÁZEV ZAŘÍZENÍ

ADRESA

KONTAKT

Stomatologické centrum Čáslav
vchod z ulice Ant. Dvořáka

Fibichova 1338, Čáslav

734 375 572

ZUBNÍ POHOTOVOST:

Provozní doba:

sobota

8:00  12:00

Oblastní nemocnice Kolín
Žižkova 146, Kolín
pavilon "O"  přízemí, stomatologická ambulance
Provozní doba:

víkendy, svátky

321 756 668

8:00  13:00

Krajská nemocnice Pardubice
Kyjevská 44, Pardubice
466 015 207
budova č. 17 (Multioborový pavilon – suterén, samostatný vstup vpravo dole od hl. vchodu)
Provozní doba:

pondělí  pátek
víkendy, svátky

17:00  21:00
8:00  12:00, 13:00  18:00

Informace čerpány z veřejně dostupných databází a informačních štítků u ordinací.
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Kalendář akcí

Zajímavosti z Čáslavi / Kalendář akcí
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Lokální Elektronické Toulky aneb LETy městem Čáslav
Během loňského léta připravila
architektka Radka Neumannová ve
spolupráci s grafičkou Norou Pro
cházkovou pro první ročník Dvorků
komentovanou
prohlídku
po
100–150 let staré architektuře
města Čáslavi. Očekávaly, že se
na ní objeví plus minus šest zá
jemců. V danou hodinu na výchozí
místo „Dobře placené procházky“
městem dorazilo přes 100 účastní
ků a další se přidávali na trase.
Tak neoddiskutovatelný zájem
místních (i přespolních) o krásy
našeho města a příběhy s ním
spojené se stal rozhodující po
bídkou k uskutečnění léta hýčka
ného záměru vytvoření tematic
kých stezek, které by poutavou for
mou
připomněly
historické

Kalendář plánovaných
3. 4. 2021
30. 4. 2021
1. 5. 2021
1.  2. 5. 2021
15. 5. 2021
15.  16. 5. 2021
22. 5. 2021
28. 5. 2021
29. 5. 2021
5.  6. 6. 2021

Budeli nám štěstí přát, první
a kulturní dědictví města a zmapo
valy místa spjatá s příběhy, které stezky, v nichž nezapomeneme ani
nás formovaly nebo mohou for na děti, zpřístupníme již během
tohoto léta.
movat.
Radka Neumanová,
Lokální Elektronické Toulky
Nora Procházková,
(LET) tak nabídnou Čáslavským
Klára Fidlerová
i turistům sérii procházek odhalují
cích zajímavosti z historie, literatu
ry, architektury a ze života
slavných rodáků, znovuobjeví jedi
nečnost současných i již zmizelých
zákoutí Čáslavi. Kompletní infor
mace k jednotlivým stezkám budou
dostupné přes webového průvod
ce, ve zkrácené podobě pak for
mou listinných map. Na projektu se
bude podílet tým historiků, peda
gogů, umělců a IT odborníků z na
šeho regionu i ze vzdálenějších
Víte, ve které veřejné
koutů republiky.
čáslavské budově byste
našli toto schodiště?
akcí v mikroregionu

Velikonoční zvyky  hrané pásmo v kostele
Pálení čarodějnic
Stavění obecní máje
Seznámení s Extreme trailem
Pejskijáda
Pouť
Trénink + závod Extreme trail
Noc kostelů
Hobby soutěžení pro radost
Seznámení s Extreme trailem

Starkoč, kostel
Starkoč
Starkoč
Vinaře, ranč
Vinaře, ranč
Žleby
Vinaře, ranč
Starkoč, kostel
Vinaře, ranč
Vinaře, ranč

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.
Ročník 2., č. 2021/1
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