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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



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
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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 8:00  12:00
Úterý 
Středa 8:00  12:00
Čtvrtek 8:00  12:00
Pátek 

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

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



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
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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.

Jan Jiskra,
předseda rady mikroregionu
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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

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

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 –

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.
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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.

Taxík Maxík se od ledna 2021 rozjede do ORP Čáslav

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

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

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
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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

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.

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

(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

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

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

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

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.
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HRABĚŠÍN

Hraběšín 14
286 01 Čáslav
Telefon: 327 377 670
Email:
info@hrabesin.cz
Web: www.hrabesin.cz
FB: Hraběšín

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00  11:30
Úterý 
Středa 8:00  11:30
Čtvrtek 18:00  20:00
Pátek 

Z historie Hraběšína
Obec Hraběšín leží uprostřed

lesů ve Středočeském kraji,
v okrese Kutná Hora, asi 13 km
jihovýchodně od Kutné Hory
a 10 km jihozápadně od města
Čáslav v nadmořské výšce
365 m. Katastr obce má rozlohu
792 ha. K 1. 1. 2020 má obec
101 trvale žijících obyvatel
(51 mužů, 50 žen).

Obec byla založena asi ve
14. století. V Lexikonu české
šlechty se udává rok 1327. Dosta
la jméno po Hrabišovi z Paběnic.
Hraběšín je připomínán také již
r. 1379 po úmrtí Karla IV., a to ja
ko majetek Ješka z Hraběšína.
Známější se stal po r. 1622 na
prahu třicetileté války. Tehdy ves
od Marie Magdalény Trčkové

z Lípy koupil za 3000 kop grošů
českých Adam Studenecký z Při
šiněvsi. Ačkoli se válčilo, vytvořil
si zde samostatný statek a po
stavil pozdně renesanční zámek,
jehož půdorysy se zachovaly do
dnes. Je však jen jednopatrový
a pokryt valbovou střechou, ta pů
vodní byla mansardová.

Statek převzala dcera Salomé
na, provdaná za Zdeňka Felixe
Lukaveckého z Lukavce, který byl
posledním členem kamberské
větve svého rodu. V r. 1658 da
rovali manželé vše sedleckému
klášteru.

Od r. 1658 zde měli mniši
ze sedleckého kláštera letní po
byt. Po 100 letech byl zámek ba
rokně upraven.

Po zrušení kláštera
císařem Josefem II. zá
mek r. 1783 převzal ná
boženský fond a od
něho lovecký zámek
Hraběšín v r. 1819 koupil
pro větev orlickou Karel
Filip Jan Nepomucký,
kníže ze Schwarzenber
gu, c. k. generál a polní
maršálek ve vojsku J. C.
veličenstva Františka I.,
vítěz nad Napoleonem
u Lipska r. 1813. Ti jej,
až na reformy 1922–1927
a na období 1948–1992,
vlastní dodnes.

V zámku je kaple sv. Floriána,
portál sousoší sv. Jana Nepo
muckého a barokní brána z druhé
poloviny 18. století s erbem
Schwarzenbergů. V r. 1886 byl
u zámku postaven schwarzen
berský zemědělský statek, který
se pronajímal. Vznikl opuštěním
neúrodných polí, za nimiž stály
škody od zvěře a odjezd obyvatel
do Ameriky (tehdy odcestovalo za
oceán na 30 rodin z obce). Ne
bylo lidí, kteří by pole obdělávali,
a tak se sloučila.

V r. 1927 došlo k pozemkové
reformě a z polí, o která neměl
nikdo zájem, se vytvořil zbytkový
statek. Od Schwarzenbergů si jej
koupil zemědělský zaměstnanec
Josef Douda.

Letecký pohled na Hraběšín

Zámek vlastní Karel Schwarzenberg
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Statek od r. 1948 prošel socia
lizací a po r. 1992 se navrátil pů
vodním majitelům. V současné
době je pronajatý a hospodaří na
něm Agro Kluky.

V r. 1886 byla postavena nová
škola, ve které se učilo až do její
ho zrušení v r. 1963. Před r. 1789
se vyučovalo soukromě v čp. 24,
pak od r. 1789 v upraveném domě
čp. 14. Dnes je budova školy síd
lem obecního úřadu, místní
knihovny a kultury.

Ve středu obce se nachází lípy
z r. 1850, pomník padlým v I. svě
tové válce, zvonička, budova nové
hasičské zbrojnice z r. 1975, auto

busová zastávka a prodejna smí
šeného zboží. Ve tředu obce se
nachází dva rybníky a park.

V okolí obce najdete houby,
Jandejskovou díru, Jánský mlýn,
slovanský posvátný háj Lipina,
mohyly z doby pohanské a místo,
kde stávala ves Znaneč.

Od r. 1903 v obci aktivně
pracují dobrovolní hasiči a mys
livecký spolek Podskalí Hraběšín.

Zitin park lip u kříže

Horní rybník na návsi

Loučení s prázdninami a beseda „Čmeláci, naši chlupatí kamarádi“
V sobotu 22. srpna 2020

uspořádal OÚ Hraběšín ve spolu
práci s SDH Hraběšín „Loučení
s prázdninami“.

Zejména děti si užily povídání
o čmelácích, seznámily se se
čmeláky skalními a prohlédly si
čmelín.

Nechyběly hry, soutěže a tvůrčí
dílnička a samozřejmě také ob
čerstvení.
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KLUKY

Kluky 56
285 45 Kluky
Telefon: 327 377 426
Email:
starosta@kluky.cz
Web: www.kluky.cz
FB: Obec Kluky u Kutné Hory

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00  14:00
Úterý 8:00  16:00
Středa 8:00  13:00
Čtvrtek 8:00  13:00
Pátek 

Kluky, Pucheř, Olšany a Nová Lhota
Kluky leží 6 km západně od

Čáslavi. První písemný záznam
o existenci obce se datuje
do r. 1289, ale archeologické ná
lezy zde prokazují život lidí nejmé
ně před 7000 lety. V prostoru
nynější obce byly vhodné pod
mínky pro pravěké osídlení. Síd
liště z mladší doby kamenné bylo

umístěno poblíž potoka a v okolí
se rozprostíraly lesy. Lidé po
stupně tyto lesy káceli (klučili) –
odtud pozdější název naší obce.

V obci se nachází zámek se
zámeckým parkem. Střed obce
tvoří rozšiřující se náves, kde se
nachází kostel sv. Jana Křtitele
a bývalá škola, v současné době

Podaří se v obci
obnovit ovocnou alej
ze starých odrůd
ovocných stromů?

Obec Kluky plánuje obnovit
ovocnou alej u křížku v Olšanech
a při silnici v novostavbách na
Klukách a současně výsadbou za
chránit staré odrůdy ovocných
stromů. S nápadem přišla obyva
telka z Nové Lhoty.

Celkově by se mělo jednat asi
o 100 stromků. Obec zvažovala
možnost zažádat o dotační pod
poru, ale problémem by mohla být
desetiletá udržitelnost projektu,
která by v případě úhynu stromků
mohla představovat finanční zá
těž.

Obec proto vyzvala občany,
kteří mají ve svých zahradách
místní staré odrůdy ovoce, aby se
ozvali na obecní úřad. Z jejich
stromů by byly odborně odebrány
a na kmínek naroubovány rouby,
aby byly příští rok připraveny k vý
sadbě. Ovocné aleje budou
dostupné všem obyvatelům.

Ing. Jiřina Hanušová,
místostarostka obce

sídlo obecního úřadu a mateřské
školy. Na návsi je také prodejna
smíšeného zboží, restaurace
a pošta.

Součástí obce Kluky jsou
rovněž vesnice Pucheř, Olšany
a Nová Lhota. Pucheř leží zá
padně od Kluk, směrem na
Kutnou Horu. Název vznikl od
slova pucheř, znamenající bu
char, tj. zařízení na roztloukání
rudy obsahující stříbro, které se
vyskytovalo v širším okolí Kutné

Hory. Sama osada vznikla kolem
r. 1305 okolo malé tvrze, založené
Pucherskými z Puchře.

Olšany se nachází jižně od
Kluků. Název obce je odvozen od
stromu olše, která v dávných do
bách hojně rostla kolem potoka
zvaného Olšanský. Jméno obce
se poprvé objevuje v písemných
dokladech v r. 1387.

Nová Lhota leží 3 km jižně od
Kluků. Vznik obce je možné zařa
dit do první poloviny 13. století,
kdy za panování Přemysla I. byly
zakládány nové osady na mís
tech dosud neobydlených. Rodiny
nových vesnic byly potom po urči
tou dobu – lhůtu – osvobozeny od
dávek; podle tohoto se ujal název
Lhota, Lhotka.

Kostel sv. Jana Křtitele Foto: Ben Skála, Wikipedie



Stručně o Krchlebech
Obec Krchleby leží cca 4 km

jihozápadně od Čáslavi. Součástí
obce je i osada Chedrbí. Prů
měrná nadmořská výška je

290 m. V současné době žije
v obci cca 400 obyvatel v prů
měrném věku 44,3 let.

V obci je mateřská i základní
škola, knihovna, obchod, volnoča
sovým aktivitám slouží víceúče
lové hřiště.

Nejstarší písemná zmínka po
chází z r. 1257, kdy zde sídlil Petr
z Krchleb. Předpokládá se tedy,
že již v této době bylo v Krchle
bech panské sídlo.

Nejpozději v 1. pol. 15. století
zde stála tvrz obehnaná hlubokým
vodním příkopem. Ta byla později
zbořena a na jejím místě vyrostl
dnes již zaniklý zámeček.

Nejvýznamnější památkou
v obci je raně gotický kostel
sv. Václava, zmiňovaný již r. 1352.

Zámek chtěli upravit, ale nakonec ho zbourali
Nejpozději v 1. pol. 15. stol.

stála v Krchlebech tvrz obehnaná
hlubokým vodním příkopem. Ro
ku 1666 byla ves spolu s tvrzí pro
dána Ferdinandu Františku Robm
hapovi, svobodnému pánu ze
Suché.

Ten nechal starou a zchátralou
tvrz zbořit a na jejím místě po
stavil zámeček – původně re
nesanční čtyřkřídlou budovu
s vnitřním nádvořím. V baroku
bylo přistavěno druhé patro s vě
žičkou a hodinami.

K zámku se přijíždělo přes ka
menný most, který se klenul dvě
ma oblouky přes hluboké pří
kopy. Vraty s velkým silným klepa
dlem byl jednoduchý průjezd na
dvůr vydlážděný šestihrannými
dlaždicemi. Po západní straně
dvora se táhla kolonáda, z ní se
po dubových schodech vstupovalo
do prvního patra. Okna byla opat
řena mřížemi ozdobenými pís
menem R na památku Robmhapů
ze Suché.

Palác nebo velká síň byla si
tuovaná na sever, osvětlovalo ji
pět oken a zdobila štuková výzdo
ba. Strop bohatě zdobily malby.
Součástí zámku byla i bohatě
zdobená kaple.

V r. 1906 majitel panství, kníže
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KRCHLEBY

Krchleby 166
286 01 Čáslav
Telefon: 327 377 375
Email:
krchleby@krchlebykh.cz
Web: www.krchlebykh.cz
FB: 

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00  15:00, 16:00  18:00
Úterý 8:00  15:00
Středa 8:00  15:00, 16:00  18:00
Čtvrtek 8:00  15:00
Pátek 8:00  15:00

Později prošel kostel výraznou
renesanční úpravou a poté
i úpravami barokními.

Karel ze Schwarzenbergu, rozhodl
o stržení střechy a ubourání
druhého patra; zbytek měl být
opraven. Bohužel při bourání byl
padajícím zdivem zámek natolik
poškozen, že kníže nakonec ne
chal strhnout celou budovu.

Dobové vyobrazení krchlebského zámku ze 17. století
Zdroj: kutnohorsky.denik.cz (kronika obce)
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Chytrá autobusová zastávka v obci Krchleby
Díky podpoře v projektu MŮJ

KRAJ – Participativní rozpočet
Středočeského kraje vybudovala
obec Krchleby chytrou auto
busovou zastávku.

Cílem projektu bylo udělat ze
staré plechové zastávky moderní,
chytrou a uživatelům veřejné do
pravy příjemnou autobusovou za
stávku, a zlepšit tak kulturu
cestování i vzhled obce. Díky wifi
zóně a dobíjecí stanici na elek
trokola nabízí zastávka využití pro
celou širokou veřejnost.

Zbrusu nová zastávka stojí na
místě té původní. V jejím prostoru
jsou umístěny úřední desky a pla
kátovací plocha, pro posezení
slouží dvě dřevěné lavičky.

Zastávka je osvětlena inte
ligentním led osvětlením, které se
rozsvítí jen při přiblížení osoby do
prostoru. Tento způsob osvětlení
tak šetří elektrickou energii a také
nevytváří světelný smog.

Bc. Bohumila Jeřichová,
starostka obce

Základní škola Krchleby je
vesnická škola malotřídního typu.
První zmínky o její existenci se
datují k r. 1809.

Škola je dvoutřídní, od 1. ledna
2003 pracuje v právní subjektivitě.
Její součástí je školní družina,

jednotřídní mateřská škola
a školní jídelna, resp. vý
dejna. Zřizovatelem školy je
obec Krchleby.

Budovy základní i ma
teřské školy jsou umístěny
na okraji obce Krchleby

směrem na Čás
lav, stranou od
hlavní silnice, což
zvyšuje bezpečnost dě
tí. Obě budovy byly
v nedávné době kom
pletně zrekonstruovány.

Krchlebskou základ
ní školu aktuálně na
vštěvuje 27 žáků od
prvního do pátého roč

níku. Jedná se o děti z Krchleb,
Chedrbí, Hraběšína, Třebonína,
Žák, Souňova, ale i Čáslavi.

Do mateřské školy dochází
celkem 18 dětí z Krchleb
i okolních obcí.

Krchleby se můžou pochlubit i svou základní a mateřskou školou



Po ne příliš zdařilém jaru jsem
se rozhodla opět po roce uspořá
dat prázdninový výlet pro děti
a jejich doprovod. Situace s ne
mocí Covid–19 se sice stále ne
lepší, ale jak říká jeden politik,
musíme udělat vše pro návrat do
normálního života. A tak jsme vy
razili.

Vybrala jsem tentokrát pondělí
a poslední týden prázdnin, jelikož
jsem se domnívala, že v Mirákulu
bude přece jen méně lidí. Určitě
bylo méně než o víkendech, ale

Močovice

Obec Močovice leží v údolí říč
ky Klejnarky 4 km od Čáslavi
a 10 km od Kutné Hory.

Údolí bylo osídleno již v 5. tisí
ciletí před naším letopočtem,
o čemž svědčí vykopávky. Stopy
prvé osady byly zjištěny vlevo při
cestě do Čáslavi. Po příchodu
Slovanů v 5. až 6. století měla
osada pravděpodobně již sou
časnou polohu. Žil zde kmen Zlí
čanů. Později osada patřila pod
knížectví slavníkovská a po r. 995
přemyslovská. Následně ves spa
dala ke klášteru v Sedlci, avšak
v r. 1364 ji Karel IV. povolil prodat

křížovnickému řádu v Drobovi
cích. Později ves spadala pod
panství tupadelské a žlebské.

Ve 14. století byl v obci po
plužní dvůr, mlýn a hospoda. Byly
zakládány vinice a rybníky.
Od r. 1584 působil v obci učitel,
který učil po domácnostech.
V r. 1639 obec vypálili během
svého tažení Švédové. V r. 1680
zemřela desetina obyvatel vinou
hladomoru. V 17. století byl v obci
a jejím okolí rozšířen chov vý
borných koní a obchod s nimi.
V 18. století vznikla škola.

Výlet močovických dětí do milovického Mirákula

stejně bylo plno. A plný byl i náš
zářivě žlutý autobus s veselým
panem řidičem, který nezkazil
žádnou legraci. Protože byly děti
natěšené a cestou neposedné,
vymysleli jsme hru a zabavili je.
A na závěr s námi autobus ještě
zatančil.

Letos se vydalo vstříc novým
zážitkům téměř 50 osob z naší
obce, z čehož větší polovinu

samozřejmě tvořily děti – od těch
dvouletých až po teenagery. No,
zábava v Mirákulu je prostě pro
všechny. Děti, a leckdy nejen ony
(i někteří rodiče se rádi zapojili),
celý den zkoumaly různé druhy
prolézaček, hradních stavení a sítí
chodeb a podchodů, klouzaček,
houpaček a tobogánů, skákaly na
různých obřích trampolínách. Hle
daly cestu ven z bludiště, jezdily

– 13 –Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko Močovice

MOČOVICE

Močovice 26
286 01 Čáslav
Telefon: 724 900 529
Email:
mocovice@seznam.cz
Web: www.mocovice.cz
FB: 

Úřední hodiny:
Pondělí 
Úterý 
Středa 19:00  20:00
Čtvrtek 
Pátek 
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na tubingu. Tvořily v dílničkách.
Ale také obdivovaly různé rostliny
a květiny v zahrádce, bylinky, zví
řata a ptactvo. Některé byly na
vystoupení poníků nebo na dog
dancingu (tanci pejsků).

Samotnou kapitolou byly vodní
radovánky. Někteří zde začínali,
někteří končili, každopádně se
v teplých letních dnech jedná
o skvělou část parku. Je zde celá
řada malých bazénků, uměle vy
tvořených potůčků, přehrad
a mlýnských kol, taky vodopádů

a různých stříkaček. A tady se
děti velmi vyřádily.

Další skvělou atrakcí byl samo
zřejmě místní tankodrom. Ať ná
vštěva spojená s jízdou vláčkem,
nebo svezení ve vozech BVP.
A tady si přišli na své všichni, kteří
mají rádi adrenalin. Svezení
v tomto voze bylo skutečným zá
žitkem nejen pro děti, ale i pro
dospělé, převážně tatínci byli

nadšení.
Vyzkoušeli

jsme toho hod
ně, ale zdaleka
jsme neprošli
a neprozkou
mali všechna
zákoutí parku.

A jelikož ne
ustále přistavují
a dodělávají,
určitě se sem
někdy v budou
cnu zase vy
pravíme.

A počasí?
Tak to nám le
tos vyšlo na
jedničku. Akorát
na výlet. Ráno
teplo a sluneč

no, později pod mrakem, až
15 minut před odjezdem nás tro
chu pokropil malý letní deštík, ale
i ten k výletu prostě patří.

Na závěr se sluší poděkovat
vedení obce Močovice za finanční
příspěvek na autobus a vstupné
pro děti.

Jaromíra Nevolová
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SOUŇOV

Souňov 14
286 01 Čáslav
Telefon: 327 377 476
Email:
sounov@cbox.cz
Web: www.sounov.cz
FB: Obec Souňov

Úřední hodiny:
Pondělí 18:00  19:00
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 

Souňov – vesnička o 140 obyvatelích
Obec Souňov se rozprostírá

jihozápadně od Českomoravské
vrchoviny, v nadmořské výšce
300 m n. m. Do Čáslavi a Kutné
Hory mají obyvatelé přibližně
stejně daleko – cca 10 km.

První dochovaná zmínka o vsi
je z r. 1559, kdy nechal Václav

Balbín z Olešné postavit tvrz, kte
rá byla využívána jako sídlo sprá
vy souňovského dvora. V r. 1748
ji jako příslušenství krchlebského
panství získal sedlecký klášter, po
něm pak r. 1819 Schwarzenber
gové.

Náves v Souňově. Foto: Pavel Hrdlička, Wikipedie

V obci se dočkáme vodovodu a kanalizace
Zdánlivě nemožné se pro Sou

ňov již brzy stane skutečností –
výstavba vodovodu a kanalizace
v obci se po čtyřech letech příprav
a jednání dostala do fáze realiza
ce. Dne 15. září předala obec
stanoviště firmě VPK Suchý. Ho
tovo by mělo být za rok. Stavební
dozor bude zajišťovat firma VHS
Vrchlice–Maleč, která bude poté
i provozovatelem sítě.

Vodovod bude do obce přive
den z vodovodního řadu Chedrbí.
V místě napojení bude vybudová
na akumulace vody a u ní auto
matická tlaková stanice, která
bude čerpat vodu do vodovodní
sítě v Souňově. Součástí gra
vitační kanalizace bude vlastní
čistírna odpadních vod, situovaná
na okraji obce.

Celkové náklady na vy
budování vodovodu a kanalizace
v obci budou cca 42 milionů Kč.
Pokryty budou z dotačních pro
středků Ministerstva zemědělství,
Státního fondu životního prostředí,
Středočeského kraje a zčásti bu
dou kryty úvěrem obce s pomocí
VHS Vrchlice–Maleč.

Stavba nového
obecního úřadu

Vzhledem k tomu, že stávající
prostory obecního úřadu nejsou
zcela vyhovující, rozhodla se obec
před časem pro stavbu úřadu
nového.

V těsné blízkosti Obecního do
mu byla vykoupena již dlouho ne
využívaná a značně zchátralá
budova někdejšího řeznictví. Ta
byla stržena a na původních zá
kladech postupně roste nový
obecní úřad.

Stavba probíhá na etapy, v zá
vislosti na finančních možnostech
obce. Nyní se stavba viditelně po
hnula, a to díky dotaci Středočes
kého kraje z Programu obnovy
venkova, kdy bylo možné čerpat
1.000, Kč na každého trvalého

obyvatele.

Po dokonče
ní stavby budou
stávající prosto
ry úřadu přene
chány hasičům,
popřípadě by
mohly sloužit ja
ko skladovací
prostory.
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TŘEBEŠICE

Třebešice 63
286 01 Čáslav
Telefon: 327 377 219
Email:
obec@trebesice.cz
Web: www.trebesice.cz
FB: Obec Třebešice  okr. Kutná Hora

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00  11:00, 16:00  18:00
Úterý 8:00  11:00
Středa 8:00  11:00, 16:00  18:00
Čtvrtek 8:00  10:00
Pátek 

Malé okénko k nahlédnutí do života obce
Obec Třebešice se nachází

v okrese Kutná Hora. Žije zde asi
280 obyvatel. Obcí protéká Ol
šanský potok, který ústí do říčky
Klejnárky. Katastr naší obce má
rozlohu 720 ha, obec obhospo
dařuje cca 11 ha lesních pozem
ků.

V obci bohužel není pošta,
škola, školka ani zdravotní stře
disko, již více jak dva roky zde
není obchod s potravinami. Zřej
mě pro blízkost Kutné Hory
a Čáslavi není žádný zájem ze
strany živnostníků o provozování
obchodu či jiných služeb. Tuto

službu zajišťuje pravidelně tři dny
v týdnu pojízdná prodejna s čers
tvým pečivem a dalším potravi
novým zbožím. Chybí také
klasický hostinec, pouze jeden
den v týdnu je provozován sou
kromý klub. Sbor dobrovolných
hasičů v obci plní jen formální
funkci. Jsme sociálně vyloučenou
lokalitou.

Dopravní obslužnost je vy
hovující, velmi si vážíme kvalitní
ho železničního spojení po trati
230 – Praha – Havl. Brod – Brno.
Obec vlastním nákladem vybu
dovala novou železniční zastáv
ku, což velmi významně přispělo
ke zkvalitnění cestování místních
obyvatel za prací, k lékaři, za zá

bavou a také dětí do škol. Autobu
sová doprava je v obci zajištěna.

Obec je napojena silnicemi
III. třídy na Čáslav a Kutnou Horu,
popřípadě silnicí I/38 do Kolína
a dalších měst.

V roce 2010 obec vybudovala
vodovod a tlakovou kanalizaci.

Na soukromých pozemcích po
stupně vzniká nová výstavba ro
dinných domů a přibývají noví
obyvatelé. Soukromý vlastník

nádherně opravil původně téměř
ruinu zámku v Třebešicích.

V obci je vcelku bohatý kulturní
a společenský život, který or
ganizuje obecní úřad. Dodržujeme
tradici setkání a zábavy u příleži
tosti Mezinárodního dne žen, pou
ťové zábavy, tradiční posvícenské
zábavy s programem pro všechny
věkové generace. Již tradiční je
pro naše občany rozsvícení
vánočního stromu spolu s koleda
mi a živou hudbou. Nemůže
chybět betlém s vyřezávanými
dřevěnými sochami.

V podvečer na Silvestra pořá
dáme také utkání v nohejbale. Po
vánočních svátcích zorganizujeme
v roce 2021 již III. večerní výstup
na nejvyšší horu Třebešic – Bam
bous.

Pro kvalitní sportovní vyžití je
v obci vybudováno multifunkční
hřiště s umělou trávou, osvět
lením, přilehlým parkovištěm a bu
dovou nových kabin. Uvnitř jsou
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šatny, skromná posilovna a malé
fitness. Samozřejmostí je nové
sociální zázemí, včetně sprch.
Součástí kabin je i společenská
místnost s dětským koutkem.

V areálu multifunkčního hřiště
je i nově vybudované dětské hři

ště s herními prvky, včetně work
outových prvků, a zemní trampolí
nou, která je největší atrakcí pro
malé a velké sportovce. Celý
areál je oddělen od silnice oplo
cením. Návštěvníci se mohou
před rozmary počasí ukrýt do vel

kého dřevěného altánu s lavicemi.
Na zahradě obecního úřadu je po
staveno další dětské hřiště
s dřevěnými herními prvky.

Budova, kde sídlí obecní úřad,
byla v r. 2015 kompletně nově
opravena, včetně toalet, konstruk
ce střechy a krytiny. Vnější podo
ba budovy vychází z dobových
fotografií období kolem r. 1924.

V loňském roce jsme dokončili
rozsáhlou rekonstrukci vnitřních
prostor této budovy, kdy se nám
podařilo vybudovat zcela nové
prostory knihovny, včetně jejího
zařízení a multimediální techniky.
Knihovna v jednom prostoru nově
sousedí s obřadní místností.

V přízemí jsme místo dosud
nevyhovujících prostor, které zby
ly nevyužívané po obchodu, vybu

dovali nové prostory tzv. tančírny,
která slouží jak k zábavě, tak
k přednáškám, školením atp.
V současné době je tento prostor
intenzivně využíván ženami k cvi
čení aerobiku a jógy.

Celá budova je také nově vytá
pěna bezobslužně tepelným čer
padlem, což výrazně přispívá
k tepelné pohodě v celém objektu.

Můžeme se pochlubit zrekon
struovanou sochou sv. Jana
Nepomuckého, kterou najdete
vpravo za mostem přes Olšanský
potok ve směru na Kutnou Horu.

V Třebešicích plánujeme v do
hledné době postavit zcela novou
náves, s novým mobiliářem,
osvětlením, a především novými
plochami zeleně.

V měsíci září letošního roku
jsme zahájili stavbu budovy tech
nického zázemí pro obecní tech
niku, které vznikne přestavbou
nevyužitého brownfieldu. Obě
stavby jsou projektovány podle

architektonické stu
die ČVUT, katedry
architektury v Praze.

V návaznosti na
novou náves usiluje
me o vybudování
chodníku podél ne
bezpečné a frekven
tované komunikace

směrem na obec Močovice. Jak
stavba nové návsi, tak případná
realizace chodníků souvisí s ulo
žením elektrického vedení do ze
mě při jedné stavební činnosti.
Investorem této akce je ČEZ, a.s.

V Třebešicích máme plánů na
vícero funkčních období. Kvalitně
zpracovaný strategický rozvojový
dokument má obec vypracován,
tak zbývá jen jeho obsah uvést
v život.

Mgr. Jaroslav Havránek,
starosta obce
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TŘEBONÍN

Třebonín 14
286 01 Čáslav
Telefon: 724 188 659
Email:
trebonin@tiscali.cz
Web: www.trebonin.cz
FB: obec Třebonín

Úřední hodiny:
Pondělí 19:00  20:00
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 

Z historie Třebonína
Poprvé se obec připomíná ve

12. století jako sídlo Slavatů
z Chlumu a Košumberka. V okolí
Třebonína se nacházela tři hra
diště. Největší z nich, Hrádek
u Třebonína, měl výlučně obranný
charakter. Třebonín ležel v blíz
kosti zemské stezky.

Dominantou obce je kostel, po
stavený v románském stylu ve
12. století. Tehdy byl zasvěcen
sv. Kříži a od r. 1680 sv. Matěji.
Od r. 1790 nese jméno sv. Matou
še. Do jižní strany kostelní zdi
jsou zasazeny náhrobní kameny,
které zobrazují postavu rytíře Vilé

ma z Konecchlumí a kněze s kří
žem a kalichem. Kostel stojí
uprostřed hřbitova, v jehož jihový
chodní části stojí dřevěná, šinde
lem krytá zvonice. V r. 1887 byl
na jižní straně obce založen nový
hřbitov, používaný dosud.

Další dominantou obce je bu
dova bývalé školy, která byla po
stavena v r. 1855 a vyučovalo se
v ní do r. 1976. Od této doby slou
ží jako budova obecního úřadu,
v níž je současně obecní byt.

Rok 2020 v Třeboníně
Rok 2020 začal v naší obci op

timisticky, když na přelomu let
2019/2020 se v obci narodili
3 noví občané – zdraví kluci.

Plánů zastupitelstva bylo také
dost. V plném proudu byla pří
prava realizace výstavby domov
ních čistíren odpadních vod, spo
lufinancovaná z dotace Miniter
stva životního prostředí ČR. Obec
požádala rovněž o dotaci na re
vitalizaci sportoviště – v tuto chvíli
již bohužel víme, že jsme u Minis
terstva pro místní rozvoj z nezná
mých důvodů neuspěli.

Další, a možná nejdůležitější
projekt byl a stále je napojení
obecního vodovodu na vodovod
VHS Vrchlice–Maleč, a.s. Tento
projekt totiž zajistí obci Třebonín
plné pokrytí spotřeby vody našich
občanů. Několik předchozích let
(a letošní rok opět nebyl výjimkou)
totiž stávající zdroje pitné vody
v obci nepostačovaly k pokrytí
spotřeby a bylo nutno vodu dová
žet a omezovat její spotřebu.

A do toho všeho nám „vpadl“
koronavirus, který nejenže nega
tivně poznamenal společenský ži
vot v naší obci, ale způsobil i to,

že obec musela zajišťovat celou
řadu veřejných služeb i pro chalu
páře, kteří, na rozdíl od jiných let,
obývali své nemovitosti prakticky
celoročně. To se projevilo jak
v množství odebírané vody, tak
i v produkci odpadů či ve větším
zatížení místních komunikací.

I přes problémy způsobené
jarní celostátní karanténou se po
dařilo v průběhu dubna až června
úspěšně zrealizovat projekt vý
stavby DČOV. V létě se rovněž
podařilo provést rekonstrukci ně
kterých místních komunikací.

V létě jsme si trochu oddychli
a plni optimismu připravovali „Tan
covačku“, jež patří mezi již tradiční
vrcholy letní sezony. Jakkoli jsme
měli obavy, aby se Třebonín ne
stal ohniskem šíření nákazy, roz
hodli jsme, že naše občany a celé
široké okolí o tuto událost nepři
pravíme. Naštěstí se obavy nepo
tvrdily a ten večer zase byla náves
plná a myslím, že kdo přijel a zú
časnil se, nelitoval a zažil skvělou
atmosféru sousedské pospolitosti.
Skupina Laura Slávka Ryšánka
hrála až do rána a stánek s občer
stvením byl v neustálém obležení.

A pak nás zase září vrátilo do
tíživé reality. Společenský život je
bohužel stále na nule – plánované
dýňodlabání, drakiáda a patrně
i rozsvěcení stromečku, budeme
muset letos oželet.

Přes všechny nepříznivé okol
nosti tohoto roku se nám naprostá
většina našich plánů podařila
splnit. Věříme, že další roky bu
dou minimálně stejně úspěšné,
nebo možná ještě úspěšnější, kdy
stále zůstává prioritou připojení
obecního vodovodu na soustavu
vodovodů vodohospodářské spo
lečnosti.

Marie Francová,
starostka obce



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 18:00  19:00
Čtvrtek 
Pátek 
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Jak Vodranty ke svému jménu přišly

Obec Vodranty, ležící pět kilo
metrů jihozápadně od Čáslavi, ne
má příliš dlouhou historii. Přesto
však patří k těm českým vsím,
jejichž jména jsou pro nás dnes
významově zcela neprůhledná.

Poprvé jsou Vodranty v písem
ných pramenech zmiňovány až
r. 1738, kdy se uvádí dvůr zvaný
Vodrant. Dnešní podoba jména
Vodranty, mající tvar množného
čísla, se poprvé objevuje r. 1785.

I když toto jméno zní velmi
neobvykle, není v Čechách zcela
ojedinělé. Žádnou další obec
jménem Vodranty u nás sice ne
najdeme, ale stačí se vrátit zpět
do Čáslavi, kde nalezneme část
města se sportovním areálem
nazývající se Vodranty.

Je velmi pravděpodobné, že
název dnešní obce Vodranty zněl
v dřívějších dobách Lodrant a ješ
tě předtím Rodland.

Sen o vodovodu
již brzy skutečností

Na podzim roku 2019 byla za
hájena výstavba „Vodovodu Vo
dranty“ k zásobování obyvatel ob
ce pitnou vodou. Investorem akce
je obec Vodranty.

Celková cena díla činí 11 mi
lionů korun a zahrnuje stavbu při
vaděče od obce Kluky, vodovodní
řady, vodovodní přípojky k jednot
livým nemovitostem v obci, vodo
měrnou šachtu a automatickou
tlakovou stanici.

Na financování akce obec zís
kala dotaci od Ministerstva země
dělství ve výši 6,8 milionů korun.
O další dotaci obec usiluje
z rozpočtu Středočeského kraje
v rámci Středočeského Infrastruk
turního fondu.

Stavba byla dokončena v září
2020 a nyní je projekt ve fázi před
vydáním kolaudačního souhlasu.
Provozovatelem vodovodu bude
Vodohospodářská společnost
Vrchlice–Maleč, a.s.

Bc. Ilona Vavřičková,
starostka obce

Kaplička se zvonicí na návsi

Význam slova je pak odvozen
z němčiny – roden znamená klučit
lesy, vykopávat pařezy, Land je
země. Původně tedy slovo ozna
čovalo vyklučenou zemi, klučeni
nu, nově vzniklou ornou půdu
získanou vymýcením lesů a vy
kopáním pařezů.

Klučení bylo velmi rozšířeným
způsobem získávání nových or
ných pozemků, a tak není divu, že
jmen s obdobným významem je
u nás víc. Netřeba chodit daleko.

Pouhé dva kilometry severo
západně se nacházejí Kluky, obec
podstatně starší než Vodranty
(poprvé je zmiňovaná již r. 1289).

I její název souvisí se získáváním
nové půdy – a nemá tedy nic
společného se slovem kluk, které
známe ze současné češtiny.

Slovo „kluk“ ve staré češtině
označovalo vymýcený pozemek,
z něhož byl již odstraněn les, ale
který ještě nebyl zkopán, vyklu
čen, nebyly z něj tedy dosud od
straněny všechny pařezy a kořeny
stromů.

zdroj:
PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D., Jméno

Vodranty označuje vyklučené
místo, Mladá fronta DNES, příloha

Střední Čechy (Kutnohorsko)
28. 6. 2002, s. D/4
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ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ:
ADRESA KONTAKT

Městská nemocnice Čáslav Jeníkovská 348, Čáslav 327 305 111, 327 305 166
Poliklinika Čáslav Husova 128, Čáslav 327 312 444

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ:

LÉKAŘ ADRESA KONTAKT
MUDr. Pavel Beznoska POLIKLINIKA ČÁSLAV 727 917 423
MUDr. Dana Gazdová Jeníkovská 348, Čáslav (nemocnice) 327 305 263
MUDr. Jana Knéřová Zámecké nám. 65, Žleby 327 398 227
MUDr. Josef Kubelka POLIKLINIKA ČÁSLAV 327 314 712
MUDr. Jitka Lužová Zbýšov 58 327 390 317, 799 990 467
MUDr. Jiří Machů Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice 734 221 026
MUDr. Eva Mikšová POLIKLINIKA ČÁSLAV 327 314 411
MUDr. Miroslav Nulíček Havlenova 824/27, Čáslav 732 439 713

Močovice 96 732 439 713
MUDr. Jaroslava Sekerová Tyršova 208/27, Čáslav – Nové Město 724 201 307
MUDr. Věra Sigmundová Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice 327 397 165, 608 147 833
MUDr. Kateřina Spáčilová Kostelní nám. 194/6, Čáslav 722 992 462

Potěhy 60 722 992 462
MUDr. Jan Stříhavka Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice 327 397 165, 608 147 833
MUDr. Stanislava Švehlíková POLIKLINIKA ČÁSLAV 327 314 411
MUDr. Kamila Vančurová Na Kopečku 119, Žehušice 327 399 338

Chotusice 327 399 338
MUDr. Iva Vavřinová Masarykova 241, Čáslav 327 314 522
MUDr. Emilie Veletová Zbýšov 58 327 390 317, 732 687 225
MUDr. Monika Vohradníková Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice 327 397 165, 608 147 833
MUDr. Josef Volenec Jasmínová 239, Vrdy 725 036 345
MUDr. Milena Volencová POLIKLINIKA ČÁSLAV 327 314 406

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST:

LÉKAŘ ADRESA KONTAKT
MUDr. Ruth Adamová Masarykova 414, Čáslav 327 316 848, 603 204 296
MUDr. Dobromila Lebedová Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice 327 397 269, 603 245 341

Klimenta Čermáka 136/4, Čáslav 603 245 341
MUDr. Helena Nosilová POLIKLINIKA ČÁSLAV 327 314 514, 724 785 290
MUDr. Miloslav Sýkora Chrudimská 805, Čáslav 327 313 130, 607 887 890

Zámecké nám. 65, Žleby 327 313 130, 607 887 890
Potěhy 60 327 313 130, 607 887 890
Zbýšov 58 327 390 317, 607 887 890

MUDr. Stanislava Švehlíková POLIKLINIKA ČÁSLAV 327 314 411
MUDr. Andrea Vánišová POLIKLINIKA ČÁSLAV 327 314 514, 724 785 290

Chrudimská 251, Vrdy – D. Bučice 327 397 269

Zdravotnická zařízení v Mikroregionu Čáslavsko
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Kalendář plánovaných akcí v mikroregionu
5. 12. 2020 Mikuláš Třebešice
5. 12. 2020 Čertovská nadílka Tupadly
5. 12. 2020 Mikulášská nadílka Hostovlice
5. 12. 2020 Rozsvícení vánočního stromu Starkoč
6. 12. 2020 Vánoční koncert Vlkaneč, kostel sv. Jakuba

12. 12. 2020 Vánoční koncert Kozohlody
12. 12. 2020 Rozsvěcení vánočního stromu Žáky
12. 12. 2020 Čertovská věž Semtěš, věž
19. 12. 2020 Vánoční koncert + předání Betlémského světla Přibyslavice, kostel
20. 12. 2020 Zpívání pod vánočním stromem Hostovlice
24. 12. 2020 Vánoční bohoslužba se zpíváním Starkoč, kostel
25. 12. 2020 Vánoční taneční zábava Vlkaneč, pohostinství
16. 1. 2021 Myslivecký ples Vlkaneč

5. 2. 2021 Obecní ples Starkoč, sokolovna
6. 2. 2021 Turnaj ve stolním tenise Vlkaneč

12.  14. 2. 2021 Chovatelská výstava Hostovlice
27. 2. 2021 Masopustní průvod Hostovlice

6. 3. 2021 Ples Mikroregionu Čáslavsko 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
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