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

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

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko

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

V roce 2017 Státní fond životní
ho prostředí vypsal první dotační
titul na decentralizované odkana
lizování (DČOV). Z našeho regio
nu projevily zájem obce Starkoč,
Třebonín, Vodranty a Vlkaneč
(místní část). Tento způsob od

8:00  12:00

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


kanalizování menších obcí nebo
jejich místních částí je výrazně
ekonomičtější – oproti klasické
velké kanalizaci dochází až k sed
minásobné úspoře investičních fi
nančních prostředků. Levnější je
i následný provoz, v neposlední
řadě pak může přečištěná voda
sloužit k zalévání okrasných za
hrad a trávníků, což je v posled
ních letech určitě nezanedbatelný
efekt, neboť i v našich země
pisných šířkách je zalévání pitnou
vodou velký luxus.
Mikroregion Čáslavsko začal
organizovat představení jednot
livých výrobců. Musí se jednat
o výrobce, kteří splňují nejpřís
nější kritéria CE, kategorie III –
tyto parametry u nás splňuje pou
ze cca 4–5 firem. Všechny tyto
výrobce mikroregion představil

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan Jiskra,
předseda rady mikroregionu

Jan Jiskra,
předseda rady mikroregionu

Zdravotnictví v regionu

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

dí každoroční hodnocení nemoc
nic v ČR podle nejrůznějších kri
térií, výsledky se následně zveřej
ňují, otiskují je třeba Hospodářské
noviny. Naše nemocnice se umís
tila na 1. místě jako nejlepší
nemocnice ve Středočeském kraji
podle hodnocení hospitalizova
ných pacientů.
Fungování naší nemocnice je
v letošním roce velmi ovlivněno
pandemií Covid19. V první polovi
ně roku jsme vyčlenili celou samo
statnou budovu naší LDN pro
pacienty s Covid19, oddělením
prošla řada pacientů hospitalizo
vaných s podezřením na Covid,
potvrdil se jeden případ, bohužel
vážný.
Ve druhé polovině roku v sou
vislosti s druhou vlnou pandemie
jsme zvolili jinou cestu a vyhradili
jsme pro nemocné s Covid19 vel
kou část našeho interního oddě
lení, celkem 27 lůžek interme
diární péče s podporou oxygeno
terapie a 5 lůžek JIP.
Znamenalo to provést řadu or
ganizačních změn, posílit perso
nální stavy s pomocí praktických
lékařů z našeho regionu a kolegů
z dalších odděleních nemocnice.
Velké gesto pomoci přinesl lékař –
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Aktuálně z čáslavské nemocnice
Městská nemocnice Čáslav
poskytuje zdravotnické služby
spádové oblasti 40 tisíc obyvatel,
případně až 50 tisíc v letních mě
sících. Hlavní páteř tvoří lůžková
oddělení chirurgické, interní, dět
ské a gynekologické s porodnicí.
Nedílnou součástí je léčebna
dlouhodobě nemocných včetně
sociálních lůžek (LDN). Chod
těchto oddělení je zajištěn kom
plementem, který se skládá
z radiodiagnostického pracoviště
s CT, oddělení hematologicko
transfuzního a pracoviště klinické

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

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

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

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

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

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

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

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

Školství v regionu

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

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

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

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

Školství v regionu

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

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

Bílé Podolí

BÍLÉ PODOLÍ
Bílé Podolí 12
285 72 Bílé Podolí
Telefon: 327 397 197
Email:
bilepodoli@mybox.cz
Web: www.bilepodoli.cz
FB: 
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00  11:30, 12:30  16:00
Úterý

Středa
8:00  11:30, 12:30  16:00
Čtvrtek 
Pátek
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Podolští pomáhali zakládat město Ronov
Městys Bílé Podolí, jehož
součástí jsou i vesnice Lovčice
a Zaříčany, leží zhruba 8 km
severovýchodně od Čáslavi.
První písemná zpráva o Bílém
Podolí pochází ze zakládací listi
ny města Ronova nad Doubravou
ze dne 16. 5. 1307. V dokumentu
se píše, že Oldřich z Lichten
burka (Lichnice) povolal na po
moc rychtáře Gottfrieda z Podolí,
aby přivedl lid k založení města
Ronova nad Doubravou.
Prvním známým majitelem
Podolí byl ve 14. století Markvart
z Wartenberka, který současně

vlastnil Žleby. Po smrti Karla IV.
se vzbouřil proti vládě krále Vác
lava IV. a opevnil své hrady. Žleby
byly ale královskými vojsky dobyty
a Markvart uvržen do vězení. Je
ho majetek následně připadl krá
lovské koruně. V r. 1393 daroval
král Bílé Podolí a Brambory
Čáslavi.
Majitelé se poté střídali,
až r. 1500 městečko koupil
Mikuláš Trčka z Lípy a začlenil ho
do svého východočeského pan
ství. Jeho dědic Jan Trčka ale
městečko v r. 1536 opět prodal.
Od r. 1618 bylo Bílé Podolí sou
částí žlebského panství a po něja
ký čas sdílelo jeho osudy.

Letecký pohled na městys Bílé Podolí

Český rozhlas odvysílal reportáž o škole v Bílém Podolí
Základní škola Bílé Podolí
uspořádala v rámci 120. výročí
založení školy setkání absolventů.
Ti se po svém příchodu podepsali
na připravený arch papíru a do
pamětní knihy. Během tří hodin se
podařilo nasbírat 144 podpisů
bývalých žáků, kteří v letech

1941–2004 absolvovali povinnou
školní docházku. Nejstarším
účastníkem byl Jaromír Poskočil
z Brambor (ročník 1941).
Škola s travnatým hřištěm
a venkovním odpočinkovým respi
riem, ležící pod Železnými horami,
patří i v současnosti mezi ma

lotřídky se dvěma učebnami pro
děti od 1. do 5. třídy. V letošním
roce má 25 žáků.
Výše zmíněný rekord byl za
registrován do České databanky
rekordů Agentury Dobrý den,
spravující Muzeum rekordů a ku
riozit Pelhřimov, 22. října 2016.
zdroj: Jolana Nováková
region.rozhlas.cz
7. 9. 2020
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Ve škole v Bílém Podolí se distanční výuky nebojí
Distanční výuka – v současné
době velmi často skloňované
slovní spojení. Ve společnosti vy
volává velké emoce. V praxi vy
padá různě, ne vždy je zcela
funkční, a zejména proto se část
společnosti staví do opozice. Dis
tanční výuka jednoznačně nahrá
vá malým školám. Menší počet
žáků ve třídách umožňuje nejen
při běžné výuce, ale právě nyní
prostor k individuální práci a ne
pochybně také individuálnější pří
stup.

„Na podzimní distanční výuku
jsme se připravili,“ popisuje ředi
telka malotřídní školy v Bílém
Podolí. „Stejně jako jiné školy má
me za sebou jarní zkušenost.
Snažili jsme se vyvarovat chyb,
maximalizovat kontakt s žáky
a eliminovat zapojení rodinných
příslušníků. Z tohoto důvodu jsme
se také před samotným začátkem
důsledně věnovali tréninku žáků
v samoobsluze školní IT techniky,“
uvedla dále Stanislava Šindelá
řová. „Pracovali jsme s žáky na
tvorbě přihlašovacích údajů, za
světili je do problematiky hesel,
učili je zorientovat se v novém on
line prostředí a v neposlední řadě
trénovali pořizování a vkládání
příloh.
Cílem bylo připravit žáky na
distanční výuku, aby bez ohledu
na věk nebyli při plnění školních
povinností závislí na pomoci rodi
čů. Díky Šablonám (dotaci EU)
disponuje škola 30 tablety, což je

při počtu žáků 24 vysoký nadstan
dard. Vyhověno tak bylo všem zá
jemcům o zapůjčení školní IT
techniky na distanční výuku.“
„Žáci sice také dostávají samo
statné úkoly, ale současné vzdě
lávání jsme opřeli především
o online videokonference. Ty jsou
koncipovány tak, že není nutná
přítomnost dalšího člena rodiny.
Třída společně pracuje na úko
lech v učebnici, pedagog vysvět
luje novou látku, zpřesňuje vědo
mosti a průběžně hodnotí pokroky
jednotlivých žáků,“ pokračovala
ředitelka. „Máme stanovený pevný
rozvrh a všichni účastníci, tedy
učitelé, žáci i zákonní zástupci, si
mohou efektivně naplánovat i dal
ší aktivity. Se svými svěřenci se
pravidelně scházíme prostřednic
tvím počítačových obrazovek, na

každý ročník denně čeká jedna až
tři online hodiny s časovou dotací,
která odpovídá běžné vyučovací
hodině. Ačkoliv tyto přenosy plně
nenahradí interakci ve třídě, je
tento způsob po nás, malotříd
kaře, velmi přívětivý. V klasické
vyučovací hodině se mnohdy vě
nujeme i třem ročníkům, jsme
tedy zvyklé na sofistikované plá
nování vzdělávací jednotky.
V současné situaci máme ale
jedinečnou možnost věnovat se
plně celých 45 minut pouze jedno
mu ročníku. Kromě stanovených
hodin mají žáci k dispozici také
individuální konzultační hodiny,“

uvádí S. Šindelářová výhody
malotřídní školy. Předpokladem
úspěchu distanční výuky je bez
pochyby zapojení žáků. Ve škole
v Bílém Podolí se online výuky
pravidelně účastní 92 % žáků.
„I přesto, že je současné vzdě
lávání závislé na online prostředí,
dominantní roli má stále lidský
faktor. Praxe ukazuje, že bez chuti
a ochoty pedagogických pracovní
ků učit se něčemu novému, hledat
a používat dosud neznámé ná
stroje a pružně reagovat na ak
tuální potřeby se žádný ředitel
školy neobejde. Já mám opravdu
velké štěstí, že jsem obklopena
kolektivem pedagogů, kterému
potřebné vlastnosti a dovednosti
rozhodně nechybí. Otevírá se tak
před námi možnost zúročit nové
zkušenosti a aplikovat osvojené
dovednosti v implementování dal
ší formy vzdělávání, jakou je in
dividuální vzdělávání. Ze zpráv
České školní inspekce vyplývá, že
v posledních letech stále narůstá
počet žáků, kteří jsou individuálně
vzděláváni v domácím prostředí.
Potřebují pak kmenovou školu,
která poskytuje materiály, konzul

tace a na dálku pomáhá s naplně
ním očekávaných výstupů pro
daný ročník. Všichni pochopitelně
doufáme, že se brzy do školy opět
vrátíme, ale distanční výuky se
nebojíme, věříme, že ji společ
ně s našimi žáky zvládneme.“

Horušice
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Historie Horušic se datuje od roku 1369

HORUŠICE
Horušice 23
285 73 Horušice
Telefon: 723 247 723
Email:
obechhorusice@seznam.cz
Web: www.obechorusice.cz
FB: 
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko

18:30  20:00

18:00  20:00



okresu Přelouč. V r. 1960 se vráti
ly do okresu Kutná Hora, ale
Zbraněves byla přičleněna ke
Zdechovicím. Horušice se později
staly součástí střediskové obce
Žehušice. Po r. 1989 se Horušice
opět osamostatnily.
Po dlouhá léta docházela horu
šická mládež do škol sousedních
obcí. Školy byly však brzy pře
plněny a bylo nutno zřídit školu
novou. Ta byla zřízena v naší obci
a najata pro ni byla místnost v bu
dově č. p. 29. V této budově se
však učilo pouze jeden rok, pro
tože r. 1899 postavila obec bu
dovu novou. Několik let byla škola
pouze jednotřídkou, ačkoliv byla
zřízena i místnost pro druhou tří

První písemná zmínka o vsi
pochází z r. 1369 za vlády Kar
la IV., kdy je v podobě Horussic
poprvé pojmenována v listině
kláštera Sedleckého. Další dokla
dy, kde je tato obec jmenována ja
ko Horussicze, jsou z r. 1453.
V pamětní knize III. farnosti
Zdechovice se uvádí, že r. 1787
se obec jmenovala Horuschitz,
později Horuschic, Horušitz, Horu
šic a od r. 1860 nese jméno Horu
šice.
Horušice, původně Hořušice,
ves lidí Hořúšových, náležely pod

du, která byla otevřena teprve v r.
1902. Provoz školy se datuje ke
dni 1. září 1965, kdy došlo k její
mu uzavření, a to i přesto, že se
rodiče zrušení bránili.
V současné době žije v Horuši
cích 178 obyvatel, součástí obce
je 109 budov s čísly popisnými.
V letošním roce probíhají dokon
čovací práce na výstavbě vodovo
du a byla podepsána smlouva na
montáž ledkových lamp pouliční
ho osvětlení. Po dokončení vý
stavby vodovodu plánuje obec
obnovu zeleně a úpravu veřejných
prostranství.
Obec provozuje gravitační
kanalizaci s vlastní čistírnou od
padních vod, uvedenou do provo

dvě velká panství. Převážná část
obce náležela sedleckému cister
ciáckému klášteru, ale již v r. 1544
patřila část poddanských usedlostí
v Horušicích žehušickému pan
ství. V r. 1737 měla vesnice 47
popisných čísel, z nichž 18 patřilo
žehušickému panství a 29 sed
leckému klášteru.
Počátkem 19. století koupil Ho
rušice s celým sedleckým pan
stvím kníže Karel Schwarzenberg.
V jeho vlastnictví zůstaly Horušice
až do zrušení vrchnostenské
správy.
V r. 1867 žilo v obci 459 obyva
tel, převážně katolických křes
ťanů. Co do počtu obyvatel se Ho
rušice rozvíjely až do první
světové války, později pak začal
počet jejich obyvatel postupně
klesat. Nejvíce se v Horušicích
stavělo před první světovou
válkou a poté během meziválečné
konjunktury.
Horušice byly až do r. 1964
samostatnou obcí. V průběhu
50. let však patřily i se svojí osa
dou Zbraněves do tehdejšího

zu v r. 2018, a Poštu Partner,
kterou si v r. 2016 vzala do své
správy. Občanům je k dispozici
obecní knihovna, která je otevřena
každý pátek v lichém týdnu, do
obce pravidelně dojíždí pojízdná
pekárna a prodejna potravin.
Vlastimil Šálený,
starosta obce
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Z historie obce Semtěš
Ves Semtěš leží na úpatí Že
lezných hor, na pomezí Středo
českého a Pardubického kraje.
Historie jejího osídlení sahá do
mladší doby kamenné. Zachovány
jsou i stopy po hradištním osídlení
v době železné.
Název Semtěš pochází od Se
mitěchova dvora. První zmínky
jsou z r. 1355, kdy zde měl maje
tek Rubín ze Skalice a ze Semtě
še.
V průběhu 14. až 15. stol. jsou
zde uváděni zemanští majitelé ze
Semtěše jako Weigel, Aleš,
Petr nebo Jetřich.

V souvislosti s nimi sice exis
tence tvrze v Semtěši není dolo
žena písemnými prameny, ale
stavební charakter věže, která se
dosud zachovala, nasvědčuje to
mu, že vznikla za některých
z uvedených majitelů na přelomu
14. nebo 15. stol., snad jako
ochrana solné stezky.
V Semtěši se nachází i další
zbytky tvrze (tvrziště) v severový
chodní části vsi, v místě lidově
nazývaném „Na zámku“. Toto
tvrziště je zřejmě předchůdcem
současného zbytku semtěšské
tvrze, jež stojí přímo v obci.

Semtěš

SEMTĚŠ
Semtěš 17
286 01 Semtěš
Telefon: 327 397 385
Email:
semtes@semtes.cz
Web: www.semtes.cz
FB: Obec Semtěš
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00  11:00, 16:00  18:00
Úterý

Středa
8:00  11:00, 14:00  16:00
Čtvrtek 
Pátek


Jádrem semtěšské tvrze byla
věž, do dnešní doby zachovalá.
V jejím přízemí byl prostor za
klenutý gotickou klenbou a pří
stupný gotickým portálem od
západu. Ostatní podlaží věže byla
oddělena jen dřevěnými stropy
a vzájemně propojena žebříky ne
bo dřevěnými schody. Obytný
prostor byl pravděpodobně ve
druhém patře. Podobu ostatních
částí tvrze a jejího opevnění již
nelze rekonstruovat.
Koncem 15. stol. se Semtěš
stala součástí žehušického pan
ství a písemně je v této souvislosti
poprvé připomínána r. 1542. V té
době vlastnil panství Václav Že
hušický z Nestajova.
Poslední zmínka o tvrzi je
z r. 1558 kdy Žehušice (a i Sem
těš) kupoval od Karla ze Žerotína
Zdeněk Meziříčský z Lounice.
Tvrz, která v té době nesloužila ja
ko šlechtické sídlo, nechali noví
majitelé zpustnout. V jejím areálu
postupně
vznikaly
vesnické
domky a stavební materiál byl
rozebírán na jejich výstavbu.
V 18. stol. byla zpustlá věž upra
vena na kovárnu. V té době byl

prolomen i nový vchod do přízemí
a původní zazděn.
Teprve v r. 1915 byla věž
opravena a zastřešena, ale již
o rok později o tuto střechu přišla
při vichřici. Kovárna byla v tomto
objektu až do r. 1950. Po jejím
zrušení byl opět zazděn východní
vchod a obnoven původní. Věž
byla poté využita jako příslušen
ství sousedního domku, z jehož
chodby je dnes do věže vstup.
Jak již bylo uvedeno, v Semtě
ši se nachází ještě jedno tvrziště.
To stojí na menším ostrohu, který
je na východní straně v úrovni
okolí a na ostatních jsou strmé
svahy do údolí. Místo se jmenuje

Hradiště a Husinec. Celý areál tvr
ziště je rozdělen příkopy a valy na
nevelké, vlastní elipsovité tvrziště
a rozsáhlejší „předhrádí“. Příkopy
a valy se dosud zachovaly.

Starkoč
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Cesta k obnovení starkočského kostela

STARKOČ
Starkoč 26
286 01 Čáslav
Telefon: 327 397 060
Email:
starosta.starkoc@gmail.com
Web: www.starkoc.cz
FB: Obec Starkoč
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko

16:00  18:00

8:00  10:00

17:00  19:00

Na popud starosty v obci vzni
kla iniciativa k založení Spolku na
záchranu kostela ve Starkoči. Ten
se díky příspěvkům obyvatel, do
tacím obce Starkoč i od jiných or
ganizací stará o znovuobnovení
kostela.
Z kostela bylo vyvezeno 6 tun
holubinců, vyrovnaly se a vyčistily
podlahy, srovnaly a obrousily pů
vodní lavice i dřevěný oltář. Poté
členové spolku podnikli výpravu
do kláštera v Broumově, kde je
uschován originál oltářního obra
zu ze starkočského kostela. Ob
raz, bohužel ve velmi zuboženém
stavu, byl detailně nafocen a elek
tronicky zrestaurován, aby bylo

Obec Starkoč s cca 130 oby
vateli leží zhruba 9 km severový
chodně od Čáslavi. V písemných
pramenech je poprvé zmiňována
již v r. 1352, a to v souvislosti se
zdejším farním kostelem. Šlo
o původní starkočský kostel, byl
ze dřeva a několikrát vyhořel.
V r. 1714 byl popisován jako malý,
tmavý, s jednou věží a dvěma
zvony.
Současný kostel Nanebevzetí
Panny Marie, dominanta obce i ši
rokého okolí, byl postaven r. 1738
nákladem hraběnky Josefy z Thu

možno vyrobit jeho kopii v životní
velikosti a zavěsit ji na své místo.
S využitím dotace se podařilo
vyměnit všechna okna, přičemž
původní okenice, co do použitého
materiálu nesourodé, byly jednot
ně nahrazeny dubovým dřevem.
Od r. 2016 se do kostela vrací
život: pořádají se zde adventní
koncerty, sezonní výstavy, konají
se občasné bohoslužby, svatby
i pohřby.
V návaznosti na anketu, v níž
se 73 % starkočských občanů vy
slovilo pro převzetí kostela do
majetku obce, podala obec žá
dost církvi o bezúplatný převod.

nu. Využíván byl do 70. let
20. století, kdy zde byla sloužena
poslední mše. Poté se na kulturní
památce začal podepisovat zub
času i jeho samozvaných obyvatel
– holubů.

Od 1. ledna 2019 je tak kostel
v majetku obce.
V současné době došlo k vy
pracování velkého projektu na
kompletní obnovu kostela, který je
nutný k zařazení do programu
Ministerstva kultury „Program zá
chrany architektonického dědic
tví“, a obec podala žádost
o zařazení do tohoto programu.
Vyhovění žádosti by mělo přinést
pravidelnější přísun finančních
prostředků pro obnovu kostela.
Ing. Anna Kodlová,
místostarostka obce Starkoč

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Starkoč

nancí dotační pod
poru na bytové
jednotky obcí do
3000 obyvatel – při
čemž nabízí 90%
dotaci, zbylých de
set procent pak činí
spoluúčast obce.
Starkoč
měla
projekt, tudíž mo
hla tuto dotační
podporu využít. Po
daná žádost byla
schválena a v této
chvíli se již realizují

další byty v prvním
patře.
Pokud vše půj
de hladce, na jaře
2021 by měla obec
zkolaudovat další tři
nové byty; finanční
podmínky pro ná
jemníky budou stej
né.
Dohromady pak
bude mít obec Star
koč šest nájemních
bytů.

Bývalá škola se mění na byty
Obec Starkoč dlouhodobě usi
luje o přestavbu budovy bývalé
školy na bytové jednotky. Zámě
rem obce je navýšit tak počet
obyvatel a zároveň zlepšit příjem
obce nejen díky počtu obyvatel,
ale i z nájemného.
První etapa přebudování školy
byla provedena pouze za vlastní
prostředky. Byla zdlouhavá (trvala
skoro 3 roky), neboť ji obec dělala
svépomocí nejen z hlediska fi
nančního, ale také s využitím

vlastních pracovníků. Tato část
byla hotova na konci r. 2019 a od
ledna 2020 jsou první tři byty pro
najaty.
O byty byl nečekaný zájem,
obci se písemně přihlásilo 14 zá
jemců, z nichž se následně vy
bíralo. Cena nájmu je stanovena
na 70,– Kč/m2 + energie. Na pod
zim 2019 vydalo Ministerstvo fi

Předseda vlády a ministr životního prostředí ve Starkoči
O decentralizované odkana
lizování obcí projevil zájem sám
předseda vlády Andrej Babiš.
Obec Starkoč navštívil 23. červen
ce 2020 spolu s ministrem životní
ho prostředí Richardem Brabcem
a ředitelem Státního fondu životní
ho prostředí Petrem Valdmanem.
Na uzavřeném jednání v zase
dací místnosti obecního úřadu byl
panu premiérovi představen sys
tém decentralizovaného odkana
lizování obce a jeho funkčnost
včetně dálkového monitoringu
jednotlivých DČOV.

Starkoč
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Akci předchází spousta pří
prav. Poptáme sponzory, zakoupí
me ceny, domluvíme hráče,
občerstvení. V neposlední řadě
upravíme hřiště, postavíme stan,
připravíme posezení pro hráče
a diváky, postavíme stánky s ob
čerstvením. A pak už si jen přeje
me, aby vyšlo krásné počasí
a aby všichni odjížděli domů ve
zdraví a s dobrou náladou.
Díky našim sponzorům jsou
ceny bohaté; nějakou tu odměnu

si veze domů i tým, který se
umístil na posledním místě. I když
není přece důležité vyhrát, ale zú
častnit se!!!
Odezvy na turnaj jsou pře
vážně kladné, za což jsme samo
zřejmě velice rádi. I když diváků
a fanoušků není mnoho, náladu
nám to rozhodně nekazí.
V této těžké situaci, která
vládne po celé České republice,
věříme, že příští rok v létě se zase
sejdeme, nadšení hráči si kopnou
do míče, břicha si nacpeme
dobrým jídlem a pitím a řekneme
si: „Nohejbalu zdar!“

Během diskuze jsme se také
panu premiérovi snažili vysvětlit
současnou anomálii vodního zá
kona, která brání smysluplnému
využití DČOV, zejména co se týče
odtoků přečištěné vody. Pan pre
miér i s ministrem Brabcem přislí
bili součinnost při možné změně
vodního zákona.
Dalším bodem byla informace
ohledně pořádání seminářů, kde
zájemcům z ostatních menších
obcí prezentujeme své zkuše
nosti. Přáním všech zúčastněných
byla také možnost uspořádání se
mináře na toto téma pro úředníky
odborů životního prostředí jednot
livých ORP a krajských úřadů.
Poté, co si zúčastnění prohlédli
jednu z domácích čističek, pro
běhla krátká tisková konference.
Jan Jiskra,
starosta obce Starkoč

Nohejbal Starkoč
Díky dotaci z rozpočtu obce,
kterou čerpáme i my, můžeme
každý rok, někdy i dvakrát v roce,
uspořádat v naší obci Nohejbalový
turnaj trojic. Letos se konal již
sedmý ročník tohoto turnaje.

Katka a Jakub Fílovi

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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TJ Sokol Starkoč je aktivní nejen ve sportu
TJ Sokol Starkoč
je velmi aktivním
spolkem, a to nejen
v oblasti sportu. Je
ho členové hrají kraj
ský přebor ve stolním tenise,
a mimo to v obci pořádají řadu
kulturních akcí, které se těší velké
oblibě.
Největší z nich je bezpochyby
Starkočská pouť, neméně zají
mavý je ale např. i Den branné
všestrannosti, který se letos konal
již počtvrté.
Název může, hlavně pro dříve
narozené,
působit
poněkud
zvláštně, přesto akce pravidelně

láká řadu dětí a dospělých nejen
ze Starkoče, ale i z okolních obcí.
Účastníci si na ní totiž vyzkouší
řadu zajímavých disciplín, např.
střelbu z luku, vzduchové pistole,
vzduchovky nebo třeba přesnost
v hodu míčky či granátem na cíl.
Samozřejmě nesmí chybět ani
schopnost ošetřit případné raně
né. V letošním ročníku tak medici
s figurantem simulovali střet auta
s cyklistou, aby se účastníci nau
čili reagovat v obdobné situaci
a poskytnout první pomoc.

Starkoč

Vinaře
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Jméno jim dal vinohrad

VINAŘE
Vinaře 44
286 01 Čáslav
Telefon: 607 769 616
Email:
ou@vinare.cz
Web: www.vinare.cz
FB: Vinaře a Vinice
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko



18:00  19:00



Ves Vinaře je v písemných pra
menech doložena již r. 1192, kdy
Jan, syn Zdislavův, dal polovinu
vsi řádu německých rytířů. Po
smrti manželky jim r. 1242 při
padla i druhá polovina. Po r. 1420
byla ves součástí lichnického
panství v majetku Trčků z Lípy.
V r. 1555 byly Vinaře spolu s Vla
čicemi prodány a později připadly
ke Žlebům – v tomto držení zůsta
la ves až do r. 1850.
Součástí obce je ves Vinice,
o té však příliš záznamů není.
Osada vznikla kolem r. 1784 z po
pudu knížete Adama Auersperga

na místě dávno zaniklé osady
Drbohlav.
Na obec s protékající řekou
Doubravou je krásný výhled
z kopce „Viničáku“. V dáli na zá
pad je vidět majestátná věž
čáslavského chrámu, na jih věž
žlebského zámku a vše doplňují
rozlehlé úrodné lány.
Za zmínku stojí zdejší vinařství,
které dalo oběma osadám jméno.
Pěstování vinné révy zde má
dlouhou tradici. Poslední vinohrad
ve Vinařích zanikl v r. 1936.
K obnovení tradice došlo až
v r. 1953, kdy bylo pod vedením
Jana Múčky vysázeno 11 ha vinic.
Rok 1989 však přinesl spo
lu s novým nájemcem úpadek.
Přesto se vinohrad podařilo za
chovat a zdejšímu sylvánskému
zelenému se již dostalo patřičné
ho ocenění.
V současnosti na vinohradu
hospodaří Vinné sklepy Kutná Ho
ra.

Ranč Vinaře – projížďky i Extreme trail
Ranč vznikl v roce 2017 na
„zelené louce“. V současnosti je
na ranči 10 stálých koní. Celo
ročně nabízíme projížďky pro děti
i dospělé, vyjížďky s vozem ta
ženým koňmi a během školního
roku zde fungují pravidelné pony
kroužky.
Dominantou ranče je Extreme
trail park – překážkový park pro

koně, kde pořádáme jezdecké
kurzy, hobby závody i oficiální
soutěže.
V letošním roce jsme v areálu
uspořádali ve spolupráci s firmou
EMI PET první velice úspěšný
ročník Vinařské pejskijády, kde si
společně zasoutěžili voříšci i čis
tokrevní psi v různých výstavních
a sportovních disciplínách. Na tuto

tradici chceme v roce 2021
navázat druhým ročníkem.
V září jsme v areálu uspořádali
Den pro rodiny s dětmi a také po
slední Hobby závody v Extreme
trailu v této sezoně.
Téměř všechny akce na ranči
jsou veřejné, vstup je zdarma,
k dispozici je občerstvení a pří
jemná atmosféra.
Kamila Hejhalová
tel.: 606 719 273

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Vinaře

Hrajete rádi deskové hry?
Počátkem roku 2019 vzniklo
na Vinici neformální uskupení
Klub přátel deskových her. Myš
lenka se v mé hlavě, coby
nadšence pro deskové hry, for
movala již dříve, protože mě baví
přibližně 4–5 let. Hlavním dů
vodem vytvoření skupiny je sku
tečnost, že některé hry si
nezahrajete v malém počtu anebo
hrajete pořád se stejnými lidmi.
Na Facebooku jsem proto za
ložil soukromou skupinu „Klub
přátel deskových her“. Zhruba
jednou měsíčně se kolem
20 členů schází v Hospůdce na
Vinici a hrají hry, které účastníci
přinesou ze svých mnohdy úcty
hodných sbírek.
Připojit se může kdokoliv, sku
pina je otevřena všem věkovým
kategoriím od školáků počínaje,
a také lidem z okolí.

Jedinou podmínkou ve skupině
na FB a zároveň prosbou je to,
aby členové byli aktivní. Myšleno
tak, že pokud je v plánu událost,
je třeba zareagovat: „přijdu/nepři
jdu“, aby organizátoři věděli, s ja
kou účastí mají počítat. Není
třeba být žádným znalcem her
a jejich pravidel – pokud někdo
pravidla dané hry nezná, členové
klubu je vysvětlí.
Hrají se hry různého typu – vě
domostní, strategické, únikové,
postřehové a další. Hry jsou v po

čtu od 2 až po 10 hráčů. Zajímavé
jsou pak i hry, kde hraje jeden
hráč proti více lidem, nebo koope
rativní hry, kde hrají všichni spolu
proti hře samotné. Výběr her
zpravidla probíhá na místě z ak
tuálně dostupné nabídky, přičemž
v průběhu odpoledne (a často
i večera) se hry a týmy obměňují.
I z toho důvodu na programu
zpravidla nebývají časově ná
ročné hry. Na hraní náročných
a delších her se pak hráči se
tkávají zvlášť dle domluvy ve sku
pině.
Jan Gerenda
Telefon: 725 662 539
Facebook: Jan Gerenda
Facebook: Klub přátel deskových her

Vrdy

VRDY
Smetanovo nám. 28
285 71 Vrdy
Telefon: 313 035 900
Email:
info@obecvrdy.cz
Web: www.obecvrdy.cz
FB: FB Vrdynews
Úřední hodiny:
Pondělí 7:00  11:30, 12:30  16:30
Úterý
12:30  15:30
Středa
7:00  11:30, 12:30  16:30
Čtvrtek
12:30  15:00
Pátek


– 18 –

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko

Vrdy  největší obec mikroregionu
Obec Vrdy leží necelých 6 km
od Čáslavi v kotlině pod úpatím
Železných hor. Součástí obce
jsou od 60. let 20. stol. i původně
samostatné vesnice Horní a Dol
ní Bučice a Zbyslav.
Oblastí protéká řeka Dou
brava, jejíž okolí bylo prokaza
telně osídleno již v mladší době
kamenné. Podle Profouse by ná
zev obce snad mohl být odvozen
od slova vrdavý = koktavý. Snad
tedy mohlo jít
o ves vrdů, tj.
koktavých lidí.

První písemná zmínka o obci
Vrdy pochází z r. 1307, a to v za
kládací listině Oldřicha z Lichten
burka. Do r. 1849 spadala ves pod
vrchnostenskou správu žlebského
panství, o rok později byla přiděle
na k čáslavskému hejtmanství.
Mnohým se v souvislosti s obcí
Vrdy vybaví rovněž cukrovar, který
zde byl založen r. 1861.

Čtvrtý ročník nočních hasičských
závodů ve Vrdech
V pátek 26. června se na hřišti
v obci Vrdy konaly noční hasičské
závody. Jednalo se o již IV. roč
ník. Soutěže se zúčastnila druž
stva hasičů z obcí Vrdy, Hošťalo
vice, Lomec, Starkoč, Záboří nad
Labem, Žleby, Lžovice, Žehušice,
Svatý Mikuláš, Studnice, Starý
Kolín, Dolní Bučice, Kutná Hora,
Semtěš, Zbyslav a Zbraslavice.

Technické
zabezpečení,
organizaci a ob
čerstvení zajistili
hasiči z SDH
Dolní Bučice.
Úvodního slova
se ujala místo
starostka SDH
Dolní Bučice Silvie Francová. Ta

Smetanovo náměstí ve Vrdech
Foto: Roman M82, Wikipedie

přivítala všechny zúčastněné,
a tím tak oficiálně odstartovala
noční závody.
Po 21. hodině začala oficiální
soutěž. Výstřel, pokřik, zvuk mo
torové stříkačky PS12 silnější –
a hlas moderátora zněl až do
půlnoci. Celkem 23 družstev se
vystřídalo na platě.
Na prvním místě se umístilo
SDH Neškaredice – muži s časem
18,66 s, na druhém SDH Hoš
ťalovice (20,01 s) a třetí bylo SDH
Lomec s časem 20,11 vteřin.
Zdeněk Sasín ml.,
Události Online/Chrudimský deník
Foto: SDH Vrdy
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Pohled do historie Žehušic a Bojman
Obce Žehušice a Bojmany se
nacházejí ve Středočeském kraji,
asi 13 km od Kutné Hory a 10 km
od Čáslavi. Oběma protéká řeka
Doubrava, nadmořská výška se
pohybuje okolo 220 m n. m.
Žehušice
Okolí Žehušic bylo osídleno již
v době kamenné, dokazují to
četné nálezy nádob, zbraní, ka
menných klínů, škrabadel, ale
i bronzových ozdob nebo žáro
vých hrobů. První zmínky o Žehu
šicích pocházejí ze 14. století.
Tehdy byly malým vladyckým stat
kem, na jehož tvrzi sídlili kolem

pivovar, kostel i obora s bílými je
leny. Byli to Thunové, kteří nechali
nejslavnějšího žehušického rodá
ka J. V. StichaPunta vyučit hře na
lesní roh. Thunové prodali svůj
velkostatek, resp. to, co z něho
zbylo po pozemkové reformě,
v r. 1925 bankéři Václavu Stome
mu, který zde založil rozsáhlé ko
niferové školky, známé i za
hranicemi republiky. Po r. 1948 byl
veškerý majetek Stomeům za
brán, navrácen nazpět v restituci
potomkům rodiny Stomeů byl po
r. 1989.
Bojmany
V písemných zprávách se ob
jevují Bojmany poprvé v r. 1257,
kdy se podle nich jmenovali vlady
kové Sulislav a Bohuslav z Boj

Žehušice
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ŽEHUŠICE
Hlavní 107
285 75 Žehušice
Telefon: 311 249 010
Email:
obec@zehusice.cz
Web: www.mestyszehusice.cz
FB: Městys Žehušice

r. 1311–1370 bratři Vítek ze Žehu
šic, Jindřich z Telčic a Kuneš ze
Semic. R. 1430 přešly Žehušice
na rytíře Žehušické z Nestajova,
kterým bylo žehušické panství za
účast na protihabsburském po
vstání v r. 1546 zkonfiskováno.
Král Ferdinand jej pak o pět let

man. Od r. 1310–1322 vlastnil
Bojmany Vesel. Po něm byli
zdejší vlastníci většinou kutno
horští měšťané (zbohatlí horníci),
a to až do r. 1424, kdy horník Fry
duš zapsal vesnici jako dluh Janu
Chotouňovi z Nestajova, majiteli
žehušického panství. S ním byly
spojeny osudy Bojman až do
r. 1848. Protože až do 15. století
byly Bojmany samostatným stat
kem, vybudovali si zde jeho pů
vodní majitelé tvrz a r. 1364 zde
nechali zřídit farní kostel. Poté, co
se staly Bojmany součástí panství
Žehušice, přestala sloužit boj
manská tvrz svému původnímu
účelu a pustla. Kostel se stal fi
liálním a začal chátrat, až byl
r. 1823 jako zcela zpustlý zbou
rán. Jeho zvony a náhrobníky

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00  11:00, 13:00  17:00
Úterý

Středa
8:00  11:00, 13:00  17:00
Čtvrtek 
Pátek


později, již jako městečko, prodal
Karlovi ze Žerotína, kterému pat
řilo do r. 1598, kdy jej prodal
Adamu Valdštejnovi. V rodině
Valdštejnů zůstaly Žehušice až do
r. 1661, kdy panství prodali Thun
Hohensteinům. S působením
Thun Hohensteinů jsou spojeny
všechny dnešní významné stavby
– zámek, jízdárna, budovy dvora,

z okolo ležícího hřbitova byly
přeneseny do žehušického koste
la a na zdejší hřbitov. Až do
r. 1960 byly Bojmany samo
statnou obcí. Poté byly začleněny
do Žehušic, jejichž součástí jsou
dodnes.
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• AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Akademie třetího věku pokra
čuje od 22. 9. 2020 v nově vyba
vené společenské místnosti
v budově městyse Žehušice
v 1. patře. Téma: Zábavná historie
lázeňství. Další termíny budou vy
brány účastníky Akademie třetího

věku pomocí ankety. Pořízený da
taprojektor s plátnem je na semi
nářích plně využíván.
• Dne 1. 8. 2020 se uskutečnil
zájezd pod názvem „SLUNCE,
SENO, HOŠTICE“. Podle ohlasu
účastníků se výlet vydařil.

Žehušice

Obecní úřad informuje ...
• Bylo dokončeno a předáno
multifunkční hřiště za základní
školou. Budou následovat terénní
úpravy a zprovoznění zázemí
včetně sociálního zařízení.
• Dne 31. 8. 2020 bylo předáno
staveniště „Zeleň s vodní kompo
nentou“.
• Stavba bude realizována dle
projektové dokumentace vypra
cované v říjnu 2019 společností
ATELIER FONTES s.r.o. se síd
lem Křídlovická 19, Brno, projek
tant Ing. K. Florová, odpovědný
projektant Ing. H. Trtílková – auto
rizovaný projektant územních sys
témů ekologické stability. Investor
stavby: ČR – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha,
pobočka Kutná Hora.
• Žehušice získaly dotaci z Mi
nisterstva pro místní rozvoj
z programu Podpora rozvoje re
gionů pod názvem „RELAXAČNÍ
A FITNESS ZÓNA PRO VŠECH
NY GENERACE“ v částce
645.300, Kč se spoluúčastí vlast
ních zdrojů ve výši 276.566, Kč.
V lokalitě Za Humny budou in
stalovány 2 workoutové prvky,
3 ks mobiliáře a vysazeny
4 okrasné dřeviny. V Bojmanech
bude instalováno 8 ks herních
prvků, 3 ks posilovací prvky, 3 ks
mobiliáře a vysazeno 5 ks okras
ných keřů.
• NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Městys Žehušice na základě
nového zákona č. 99/2019 Sb.,
o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
a o změně zákona č. 365/200 Sb.,
o informačních systémech veřejné
správy, přistoupil k nové verzi
webových stránek. Součástí
nových webových stránek je
i mapový portál MAPOTIP.

POŠTA PARTNER
Vážení spoluobčané,
od 1. 9. 2020 zajišťuje veškeré poštovní služby pro Českou poštu,
a. s. společnost Konsulentbistand, s. r. o. Paní poštmistrovou zůstává
paní Věra Šálená.
Dovolujeme Vás pozvat do upravených prostor pošty, kde můžete
mimo poštovních záležitostí posedět u kávy a zakoupit:
 cukrářské a lahůdkářské výrobky
 vína z Čejkovických sklepů
 delikatesní rumy 2 různých destinací
 maso – uzeniny (na objednání)
 drogistické zboží
Dále Vám nabízíme:
 nákupy na objednávku
 úklid domácností
 poradenství v energetice
Otevírací doba:
Pondělí
8:00  9:15
Úterý
8:00  11:00
Středa
8:00  9:15
Čtvrtek
8:00  11:00
Pátek
8:00  11:00

13:00  17:00
13:00  17:00

Další služby pro Vás chytáme.
Bc. Jana Přibylová

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Když se řekne „Žleby“, vybaví se zámek
Obec Žleby se zhruba
1340 obyvateli leží cca 7 km vý
chodně od Čáslavi. Její součástí
jsou i vesnice Markovice, Kamen
né Mosty a Zehuby.
Název obci dalo údolí řeky
Doubravy, která zde vytvořila hlu
boký žleb – žlab. Nejstarší písem
ná zmínka o obci pochází
z r. 1278, kdy zde byl Jindřichem
z Lichtenburku založen hrad
a spolu s ním panství.
Mezi mnoha majiteli hradu se
vystřídalo i několik králů, z vý
znamných rodů panství patřilo
například Kaisersteinům, Schön
feldům a naposledy Auerspergům.

Ti jej vlastnili až do konfiskace
v r. 1945. V současnosti jej
spravuje NPÚ.
Žleby jsou vyhledávaným mís
tem především díky místnímu
zámku s bohatými sbírkami
zbraní. Původně gotický hrad byl
r. 1427 pobořen husity, před
r. 1450 nově postaven a později
upraven renesančně, barokně,
v letech 1849–1868 pak do dneš
ní pseudogotické podoby.
K zámku, jenž je atraktivní
i pro filmaře, přiléhá rozsáhlý ang
lický park a obora, známá zejmé
na díky bílým jelenům.

Žleby

ŽLEBY
Zámecké nám. 67
285 61 Žleby
Telefon: 327 398 107
Email:
podatelna@ouzleby.cz
Web: www.ouzleby.cz
FB: @infocentrumZleby
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00  12:00, 12:30  16:30
Úterý

Středa
8:00  12:00, 12:30  16:30
Čtvrtek 
Pátek


Školství ve Žlebech
má dlouhou tradici
Svou tradici a historii má
i žlebská škola. Kdy zde byla za
ložena první škola, není známo.
Má se za to, že listiny o existenci
školy v obci shořely při požáru.
Lze předpokládat, že již r. 1337
vyučovali mniši zdejšího kláštera.
První písemná zmínka o učiteli je
z r. 1648, kdy ve Žlebech působil
Samuel Boem Králohrádecký.
Bylli v obci učitel, byla tu i bu
dova školy. Podle pamětníků to
byla škola dvoutřídní a nacházela
se blízko fary.
Roku 1824 byla škola přemís
těna do panského domu č. 12.
Ten tvořil městskou bránu a byla
v něm i obecní síň. Dům byl však
zbourán a tehdejší patron žlebské
školy, kníže Auersperg, rozhodl
o jejím přemístění do budovy
č. 67. Zde byl také hostinec, berní
úřad a byty učitelů.
Protože rostl počet obyvatel
a žáků stále přibývalo, byla škola
postupně rozšířena na pětitřídní
(r. 1890). Již v té době se uva
žovalo o zřízení školy nové.

Za 1. sv. války sloužila škola
jako sklad chleba a noclehárna
pro vojáky. V té době děti do školy
nedocházely pravidelně: chudoba,
pomoc v hospodářství a řada ji
ných povinností.
Po válce začala opět škola
fungovat a v r. 1922 přibyla šestá
třída. V r. 1926 začala obec ko
nečně se stavbou nové školy. Zá
kladem byla budova nemocnice,
kterou F. J. Auersperg daroval ob
ci. Povolení ke zřízení občanské
školy dala Zemská školní rada
r. 1930. Dne 1. září 1931 byla

škola slavnostně otevřena. V této
budově funguje dodnes.
Za doloženou historii školy se
vystřídalo 30 řídících učitelů a ře
ditelů, někteří stáli v čele školy
opakovaně. Největší počet za
psaných žáků měla škola
v r. 1918, kdy se uvádí 448 dětí.
Další vysoké počty žáků byly
r. 1890 (442), r. 1889 (432) nebo
r. 1919 (429).
V tomto století nepřesáhl počet
zapsaných žáků číslo 150.

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

ADRESA
Jeníkovská 348, Čáslav
Husova 128, Čáslav

KONTAKT
327 305 111, 327 305 166
327 312 444

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

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

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

MUDr. Stanislava Švehlíková
MUDr. Andrea Vánišová

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

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

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

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

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

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

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

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

Mapa členských obcí
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