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

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

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

Obědy pro školáky pomáhají nejen rodičům

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

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

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

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

Obědy chutnají
nejen školákům

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

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

Martin Slanina, Hotel Grand Čáslav
Hana Veselá, mikroregion

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Zdravotnictví a sociální péče v regionu

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

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

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

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

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

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

Nejčastější dotazy

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

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

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

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Sčítání lidu

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

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

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

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

Horušice
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Život v obci Horušice

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

18:30  20:00



Nepříznivý vývoj pandemie bo
hužel zasáhl do několika tradičních
kulturních akcí konaných v obci.
Tradiční rozsvěcení vánočního
stromečku muselo být vzhledem
k zákazu shromažďování zcela
zrušeno, také Tříkrálová sbírka
nemohla být zrealizována kla
sickým koledováním. Alespoň se
podařilo za pomoci oblastní charity
Kutná Hora umístit pokladničku na
poště Partner Horušice, do které
mohli občané Horušic přispívat
v týdnu od 11.1.2021 do 16.1.2021.
Vybraná částka nám udělala
velkou radost a našim občanům
patří za jejich štědrost velký dík.

Obec Horušice i přes nepřízeň
danou pandemií covid19 udělala
nemalý kus práce. Na poště
Partner Horušice se podařilo zřídit
novou službu Balíkovna, kterou
mohou využívat nejen naši ob
čané, ale i i občané okolních obcí.
Jedná se o jednu z nejlevnějších
možností přepravy zásilek.
V obci se dále podařilo dokončit
nové asfaltové povrchy na třech
místních komunikacích. Momen

S nadějí vyhlížíme jarní kulturní
akce, kterými je tradiční pálení ča
rodějnic a stavění máje, doufám,
že nám vývoj pandemie dovolí tyto
akce uskutečnit.
Vlastimil Šálený
starosta obce

tálně probíhá rekonstrukce dvora
u budovy OÚ. Nový povrch bude
tvořit zámková dlažba.
Aktuálně probíhají také práce na
novém územním plánu obce, na
který se podařilo získat dotaci.
V tomto roce je ještě v plánu re
konstrukce
kulturního
sálu
v prostorách budovy obecního
úřadu. Budou se pokládat nové
parkety a bude instalován nový
systém topení.
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Střípky ze ZŠ a MŠ Bílé Podolí
Program ZŠ pro předškoláky
Každý rok přibývají další spo
lečné akce a aktivity mateřské
a základní školy a daří se nám lé
pe propojovat každodenní život
obou středisek naší příspěvkové
organizace. O výhodách spolu
pracujících a vzájemně kooperují
cích stupňů vzdělávací soustavy
není pochyb. Vzájemná znalost
specifické práce jednotlivých za
řízení poskytuje pedagogickým
pracovníkům tolik potřebnou zpět
nou vazbu, zároveň pomáhá smě
rovat edukativní činnosti a dále
systematicky rozvíjet schopnosti
svěřených dětí.
Také z pohledu žáka je návaz
nost a znalost prostředí a způsobu
vzdělávání velikým přínosem na
cestě k úspěchu. Neodmyslitelným
prvkem výchovně vzdělávacího

procesu jsou rodiče malých školá
ků. A právě oni se také stali v le
tošním školním roce součástí
programu pro předškoláky. Ten za
hrnuje cyklus pravidelných prožit
kově
interaktivních
setkání
s názvem Školákův den.
Z malého předškoláka se na den
stává aktivní žáček, který poznává
nové kamarády, seznamuje se
s prostředím, programem a apli
kuje již získané dovednosti. Druhá
část programu je cílená na jejich
rodiče a nabízí formou otevřených
hodin možnost seznámit je se
způsobem výuky v naší malotřídní
škole. Poskytuje příležitost zú
častnit se souběžně probíhajících
vzdělávacích činností více ročníků
najednou a zhlédnout efektivnější
metody a formy práce, které se
mnohdy liší od věkově homo
genních tříd v běžných ZŠ.

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


V současné pandemické situaci
dominuje distanční výuka. Restrik
tivní opatření nám ale časově na
bourala program pro předškoláky.
Předškoláci dychtiví po vzdělání
prožili svůj Školákův den pouze
jednou a rodiče na otevřené hodi
ny zatím čekají. Věříme ale, že se
realizace podaří do termínu zápisu
do 1. ročníku, který je pro letošní
rok stanoven na 12. dubna.
Mgr. Stanislava Šindelářová

Okénko do mateřské školy
V mateřské škole je v tomto
školním roce zapsáno 24 dě
tí, s péčí o ně nám pomáhá asi
stentka pedagoga. Společně se
snažíme, aby dny prožité ve školce
byly pro děti zajímavé a radostné.
V září svoji nepovinnou školní do
cházku zahájilo devět nových ško
láčků. Brzy si ale zvykli na nové

prostředí a zapojili se mezi zku
šenější kamarády.
Podzimní období zasáhla na
řízení ohledně výskytu Covid
onemocnění. K radosti zákonných
zástupců zůstal tentokrát provoz
mateřské školy nepřerušen. Rodi
če mají ale omezený přístup do
školky, a proto se je snažíme infor
movat o dění ve školce alespoň
prostřednictvím Facebooku a we
bových stránek MŠ.
Ačkoliv jsme nemohli zrealizovat
všechny naplánované akce, roz
hodně jsme se nenudili. Ke svým
hrám děti hojně využívaly prostory
školní zahrady, usilovně pomá

haly s hrabáním a úklidem listí.
Oblíbeným místem byl také čers
tvě dostavěný zahradní domeček
na hraní. Na jeho vybavení musí
ale počkat do jara.
Kvůli opatřením nemůžeme plně
využít potenciál našeho zařízení,
a tak doufáme, že se situace ča
sem zlepší, vše se vrátí k normálu
a my si program opět zpestříme
třeba divadelním představením,
plánovanou návštěvou školy nebo
tvořivou dílničkou s rodiči.
Eva Červinková

Vinaře
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Bývalá škola čeká na nové využití

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
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V březnu 1945 obsadili školu
němečtí vystěhovalci. Žáci se pro
to učili v hostinci Václava Bohunka
– jedna třída v sále a druhá
v „lokále“.
Velkým mecenášem školy byl vi
nařský rodák František Kubát, žijící
v Chicagu. Školu a její žáky pod
poroval finančně i materiálně, zej
ména po 2. sv. válce. Z jeho
finančních darů, čítajících bezmála
400.000, Kčs, byla v r. 1947 vý
razně zmodernizována celá školní
budova. Každoroční hmotné dary,
nejčastěji v předvánočním čase,
putovaly přímo dětem – posílal jim
bedny kakaa, které pak děti
dostávaly po celý školní rok, dále
ošacení, zubní kartáčky a pasty,
školní potřeby, ale i sladkosti, žvý
kačky, hrozinky nebo kávu. Kubá
tových darů si Vinařští velmi cenili,
a proto byl v r. 1947 jmenován
čestným občanem obce a v červnu
1949 mu na škole byla slavnostně
odhalena pamětní deska.
V r. 1965 měla dvoutřídní vinař
ská škola namále, k 31. srpnu mě
la být uzavřena. Nakonec k tomu
ale k nemalé radosti místních ne
došlo. Ve zkratce: ti, kdo měli jed
nat, nejednali, ti, kdo měli přijet zá
ležitost řešit, nepřijeli. A tak bylo

Historie školy
Až do r. 1871 chodily vinařské
děti do školy ve Žlebech, děti z Vi
nice pak do Vrdů. Ne vždy však
byla cesta dobře schůdná a pro
děti bezpečná. Na žádost obce
zde proto byla výnosem c. k. zem
ské školní rady ze dne 5. srpna
1871 zřízena jednotřídní obecná
škola.
Vyučovalo se od školního roku
1871/72, zpočátku v najatých
prostorách ve statku Jana Vraného
(čp. 28), kde jedna místnost slou
žila jako třída a druhá jako byt uči
tele. Výuka zde probíhala do

r. 1874, kdy byla nákladem
8000 zl. postavena škola. Ještě
v prosinci téhož roku se v ní za
čalo učit. O 10 let později se vyu
čovalo již ve dvou třídách –
a protože škola byla postavena ja
ko jednotřídní, druhá třída byla
zpočátku umístěna v najaté míst
nosti u Kateřiny Vrané (čp. 82).
V r. 1891 pak byla škola pře
stavěna a o poschodí zvýšena.
Tehdy již pamatovali i na třetí po
stupnou třídu, jejíž zřízení bylo
později, v srpnu 1918, skutečně
povoleno. Pro pokles dětí v r. 1918
ale třída nakonec otevřena nebyla.

nakonec rozhodnuto, že škola zů
stane v provozu, jen žáci 5. roč
níku byli převedeni do škol ve Žle
bech a Vrdech. Ve škole zůstalo
celkem 25 žáků ve čtyřech roční
cích a vlivem okolností je nakonec
všechny vyučoval ředitel školy
František Vrba.
Osudným datem se škole stal až
3. červen 1976, kdy byla i přes ne
souhlas místních skutečně uzavře
na. Tehdy ji navštěvovalo 15 žáků.
Existence školy v obci se do
značné míry projevila i na vzhledu
vinařské návsi. „Obecní náves prá
vě u školy hyzdil od nepaměti
obecní rybník, vlastně nádržka blá
ta bez nejmenší stopy zeleně.
Sloužil nebo aspoň měl sloužit ke

plavení koní. Hlavně však býval
eldorádem hus, které zde od čas
ného jitra do noci a i v noci pobý
valy a ustavičným křikem znemož
ňovaly školní vyučování.“ (s. 15)
A tak v únoru 1925 rybník za
sypali. „Zavezením rybníka, který
zvláště v letních dnech otravoval
vzduch hnusným zápachem bahna
a k účelům hasičským – které při
odstraňování byly také zdůraz
ňovány – pro samé bláto byl ne
způsobilý, získala obec pěkný
střed návsi, jak bývá v jiných vsích.
Místo toto přímo samo zvalo k oz
době obce nějakou zelení, stro
movím či sochou.“ (s. 16)
Původní návrh byl postavit na
místě pomník padlým v I. sv. válce.
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Jenže občané Vinice chtěli ve své
osadě rovněž pomník pro své pad
lé; peněz ovšem nebylo ani na je
den, a tak plány padly. Později byl
prostor poskytnut škole coby škol

ní hřiště. O upraveném povrchu si
však děti mohly nechat jen zdát.
„Bohužel však občané, zvláště za
školou, používají místa jako obec
ní cesty, bez ohledu na to, že zde

Současnost
Zatímco v době svého fungo
vání škola pozitivně ovlivňovala
vzhled prostranství v těsné blíz
kosti, po jejím uzavření zůstala bu
dova nevyužitá a začala chátrat.
Kroky vedoucí k její záchraně
a opětovnému využití jsou pod
nikány až v posledních letech.
V r. 2019 se díky dotační podpoře
Středočeského kraje podařilo
opravit střechu, která již byla v ha
varijním stavu.
Je připravena studie na opravu
a nové využití školy. V přízemí se
nacházejí dvě velké místnosti

a někdejší kabinet a sociální za
řízení. Tyto prostory je plánováno
přestavět na společenskou míst
nost se zázemím pro činnost míst
ního spolku a dalších zájmových
skupin a pořádání volnočasových
aktivit pro děti i dospělé.
Druhá místnost by po úpravách
měla sloužit pro obnovu místní
knihovny a čítárnu s možnou ex
pozicí zaměřenou na historii i sou
časnost Vinař a Vinice. Někdejší
kabinet by byl využit jako archiv
pro ukládání dokumentů a materi
álů spolku a knihovny, zbytkový
prostor bude sloužit jako sklad.

Vinaře
jejich děti mají hřiště a že místo
tažným dobytkem je znečišťováno
a rozrýváno úzkými koly povozů.
Nad to ještě zajíždějí sem kladaři
jedoucí do Vrdů a otáčejí zde po
vozy naložené těžkými kladami.
Také potulní komedianti, houpač
káři a podobný lid kočovný našli
na místě tom vítané umístění
svých podniků, čímž působí malou
radost správě školy.“ (s. 16–17)
Úpravy oku lahodící se pak
prostor dočkal až r. 1959, kdy zde
byl vysázen parčík s okrasnými
dřevinami a lavičkami. Zatímco
některé z keřů zde rostou dodnes,
lípa svobody, vysazená před škol
ní budovou v r. 1925, ani její ná
stupkyně, vypěstovaná z jejích se
men, do dnešních dnů nevydržely.

Veřejná část přízemí je koncipo
vána jako bezbariérová, aby služ
by zde poskytované byly bez
problémů dostupné i občanům se
sníženou pohyblivostí. V patře by
pak mohly vzniknout tři nájemní
byty, dva malé 1+kk a jeden větší
3+kk. Právě příjmy z nájemného
by v budoucnu měly pomoci krýt
náklady spojené s provozem
a údržbou budovy jako celku.
Vzhledem k finanční náročnosti
projektu bude jeho relizace závislá
na získání dotačních prostředků,
o něž se obec chystá žádat.
Mgr. Hana Veselá
kronikářka obce
Historie čerpána
z Pamětní knihy obce Vinaře

Žehušice

ŽEHUŠICE
Hlavní 107
285 75 Žehušice
Telefon: 311 249 010
Email:
obec@zehusice.cz
Web: www.mestyszehusice.cz
FB: Městys Žehušice
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00  11:00, 13:00  17:00
Úterý

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


Pamatujete si ještě ten pocit,
když jste jako děti vstupovaly do
budovy školy plni očekávání, nejis
toty, zvídavosti? Asi ano. Ale co
teprve, když vstupujete do školy,
která voní novotou, kde se teprve
před pár dny uklízelo a chystalo na
otevření.
Už je to dlouho, kdy tu naši ško
lu nám všem předal sv. Mikuláš.
A byla to nadílka, kterou nešlo
schovat do punčochy, která do
druhého dne nezmizela. Naopak je
tu s námi již 25 let. Tehdy krásná
nová budova za tu dobu trochu ze
stárla, dostala nový kabát v podo
bě zateplení, a jako šperk
nádhernou brož v průčelí školy
v podobě mozaiky od Františka
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Žehušická škola oslavila 25 let své existence
Škola v Žehušicích byla založena v r. 1710 hrabětem Janem
Františkem Josefem z Thunu a Hohensteina. Jak šel čas, výuka
probíhala na různých místech, po 2. světové válce byla v obci zřízena
škola měšťanská, která začala využívat prostory v zámku. V r. 1979 se
do zámku přemístil i první stupeň.
Od 6. prosince 1995 sídlí základní škola v nové budově. U příležitosti
250. výročí narození nejslavnějšího žehušického rodáka a žáka zdejší
školy Jana Václava Sticha, známého ve světě pod jménem Giovanni
Punto (* 28. 9. 1746), propůjčilo Ministerstvo školství ČR čestný název
"Základní škola Jana Václava Sticha  Punta Žehušice".

Tesaře. Ke stoletému výročí naší
republiky pak prostor před bu
dovou školy ozdobila lípa vě
novaná
Notíkem,
pěveckým
sborem školy. Ani interiéry školy
nezůstaly beze změn. Průběžně
se modernizovala
například učebna
informatiky, hudeb
ní výchovy, škol
ních družin a klubu.
Významnou reno
vací prošlo v loň
ském roce částeč
né vnitřní osvětlení
školy.
Ale škola není
jen budova, je to
život. Ten, který jí
vdechnou teprve

žáci a učitelé. Život odehrávající
se při výuce i mimo ni. A tak
v prvním roce zasedlo do nových
školních lavic 179 žáků, aby začali
spolu s pedagogy tvořit historii
nové školy s nesmazatelnou
stopou pana ředitele Mgr. Aloise
Sojky.
Do ní se pak zapsalo mnoho
jejich úspěchů i zážitků. Vždyť jen
málokterá škola se může pochlubit
mistry České republiky v Helpíku,
soutěži zaměřené na první pomoc,
či mistryněmi republiky ve florbalu.
A nejen žáci, ale i učitelé jsou
úspěšní. V anketě o nejoblíbe
nějšího učitele Zlatý Ámos byl nej
lepším ve Středočeském kraji pan
učitel Mgr. Miroslav Procházka.

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Ale nejsou to jen úspěchy, ale
i velké zážitky, které naopak vy
plňují „zbývající“ čas. Za tradiční
tak můžeme již považovat pra
videlné akce konající se ve škole,
jako je například Řetězové
provázení na zámku ZŠ J. V. Sti
cha  Punta Žehušice Kačina,
„Punto by se divil“, školní olympiá
da, besídky a slavnosti nebo aktivi
ty, které připravují vychovatelky
školní družiny a školního klubu pro
naše žáky.
Avšak škola není jen uzavřeným
místem žijícím si samo pro sebe.
Je i místem setkávání. A tak tu na
ši 25letou historii doplňují školní
plesy, dílny projektu Tradičních ře
mesel, Advent ve škole, Slavnosti
lesního rohu a řada dalších, které
jsou zároveň prostorem pro se
tkávání se s rodiči či prarodiči na
šich žáků, s přáteli naší školy.
A i když to v dnešní době není
možné, rádi Vám i nyní otevřeme,
byť jen obrazně.

Škola slaví své 25. narozeniny
a už dostala svůj první dárek, kte
rý s ní poroste v dalším životě. Je
to pro nás vánoční stromek před
naší družinou od firmy Hraňo, kte
rá po celých 25 let naši školu pod
poruje. A nezapomínáme ani na
ostatní naše sponzory, kterým tím
to děkujeme.

Žehušice
Nyní tedy začínáme psát další
rok života. Píšeme ho v době, kte
rá není snadnou pro nikoho z nás.
V době, která nám „vzala možnost“
příjemného setkávání, podání si
rukou a milých slov, v době nena
plněných plánů. Na oslavy naro
zenin naší školy jsme byli
připraveni do posledního detailu …
bohužel. Přesto historii školy při
pomínají absolventská trička na
šich bývalých žáků i nástěnka plná
vzpomínek. A my doufáme, že za
se brzy začneme psát historii opět
všichni společně.
A co tedy popřát naší škole do
dalších let? Jsme Školou s úsmě
vem, tak jí snad popřejme spoustu
úsměvů žáků, učitelů i rodičů nad
drobnými i velkými úspěchy, nad
společně odvedenou prací.
L. Kopecká, Y. Zemanová
ZŠ J. V. Sticha  Punta Žehušice

140 let Sboru dobrovolných hasičů v Žehušicích
Letos 20. ledna uplynulo přesně
140 let od založení Sboru do
brovolných hasičů v Žehušicích.
Jak léta plynula, řadil se mezi
místní významné spolky.
Kromě původního záměru po
žární ochrany obce pořádal i řadu
kulturních akcí. Mezi činnosti sboru
patřila i práce s dětmi a mládeží.
Po rozdělení okresu do menších
částí patřil k okrsku č. 2. Členové
se ale účastnili soutěží a závodů
daleko přesahujících svůj okrsek.
Zástupci sboru zasahovali i do
okresního vedení hasičských spol
ků. Jména jako Josef Dostál nebo
Bohumil Suchánek má řada lidí
v povědomí ještě v současnosti.
Bohužel bývá smutným pra
vidlem, že kdo letí ke slunci moc
blízko, shoří. Tak i hasiči ze Žehu
šic v osmdesátých letech najednou

svou činnost ukončili. Pamětníci
tvrdí, že se nepohodli mezi sebou
po jednom vítězném návratu ze
závodů. Dodnes ale přesně neví
me, co za tím stálo. Bohužel se

následně ztratily veškeré upo
mínky na předchozí aktivitu. Ne
máme kroniky, poháry, plakety,
výzbroj, výstroj, prostě nic.

Žehušice
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V roce 2011 došlo k požáru
jednoho z místních rodinných do
mů. Tím vedení obce dostalo vý
razný impuls ke zřízení vlastní
jednotky sboru dobrovolných hasi
čů, o němž již delší dobu uva
žovalo.
Přesně
ti
místní
dobrovolníci, kteří pomáhali s od
klízením sutin po požáru, tvoří
jádro jednotky dodnes.
V roce 2013 byl obnoven sbor
jako takový. Zakládajících členů
bylo tehdy 14. Na žádost starosty
okrsku č. 1 jsme se k nim připojili
a zmíněný okrsek díky nám získal
do své výbavy cisternovou auto
mobilovou stříkačku.

V současné době se můžeme
pochlubit členskou základnou
53 lidí, z toho je 24 dětí. Jednotka
jde u nás ruku v ruce se sborem.
Dobré vztahy máme i s vedením
obce. Nemůžeme pokračovat
v dlouholetých tradicích. Nemůže
me se chlubit nepřerušenou histo
rií. Máme ale partu obětavých lidí,
ochotných pomoci, kde je třeba. Je
jim jedno, jestli jsou u požáru,
čerpají vodu ze zatopených

prostor nebo zajišťují čarodějnice
či pitný režim na obecní grilovač
ce.
Naše činnost se rozrostla po
stupně a nenápadně. Od práce pro
obec jako pravidelný svoz elektro
odpadu či v poslední době nabídka
nákupů pro ohrožené skupiny
obyvatel, přes společenské udá
losti (čarodějnice, okrskový ples)
až po pořádání soutěží (požární
útok, Minibraňák na Skalce)
a účast s družstvy mužů, žen, star
ších a mladších žáků i přípravky
na většině okresních akcí či
pravidelný vodácký výlet na někte
rou z českých řek.
Ta hrstka lidí obětuje svůj čas,
síly a často i peníze ve snaze
zlepšit život nám všem. Velkou
motivací je pro nás práce s dětmi.

Jsou to ony, pro koho to děláme
a komu jednou vše předáme. Ne
smíme a nechceme už dopustit,
aby se neměly za čím ohlédnout.
Bohužel současný vývoj událostí
nám nejspíš znemožní připravit
oslavy výročí, které jsme měli
v plánu. Nedá se nic dělat… Nebo
přece něco… Už teď se v hlavách
té desítky věrných duší sboru rodí
nové plány. A je jedno jestli letos,
nebo příští rok. Jdeme za svým cí
lem a uskutečníme vše, až to půj
de.
Proto přejeme sobě i všem
ostatním pevné zdraví, silnou vůli
a pozitivní mysl, bude líp!
Michala Mátlová
starostka SDH Žehušice

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Škola v rekonstrukci, pro výuku kontejnery
Základní škola ve Žlebech pro
chází rozsáhlou rekonstrukcí.
Obec na tuto akci získala dotaci
Ministerstva financí ve výši
cca 17 milionů korun, je však limi
tována poměrně krátkým termínem
na realizaci prací.

Aby stavební úpravy, nesou
cí s sebou mj. hluk a prach, nena
rušovaly výuku, byly pro období
rekonstrukce pro školu zajištěny
náhradní prostory – kontejnerová
škola, umístěná na hřišti u školy.
Školní rok 2020/2021 tak žáci měli
strávit v ní – většina z nich si ji
však z důvodu distanční výuky za
tím příliš neužila.
Kontejnerová škola přitom není
žádné provizorium, jde o plno
hodnotnou náhradu s veškerým
zázemím pro žáky i učitele. Vedle
tříd jsou zde šatny, sociální za
řízení, jídelna, družina, sborovna

i ředitelna. Děti by v ní měly zůstat do
konce tohoto školního roku, od září by se
měly vrátit do zrekonstruované školní
budovy.
Nikoho nepřekvapilo, že v průběhu re
konstrukce byly odhaleny další problémy
a nedostatky, zejména špatný stav pod
lah v některých třídách a nevyhovující
osvětlení, které nesplňuje hygienické li
mity pro stanovený účel. Koncem roku
2020 se proto zastupitelstvo obce roz
hodlo podat další žádost o dotaci s cílem
provést rekonstrukci kompletně.
MVDr. Zdeňka Nová, zastupitelka obce
a redakce

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


Žleby
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Žlebští a zehubští hasiči dostali k Mikuláši novou techniku
V sobotu 5. prosince 2020 se
u zámku ve Žlebech konala
slavnostní akce, jejímž předmětem
bylo převzetí nových hasičských
vozů a vyřazení aut starých. Bě
hem tohoto slavnostního aktu, kte
rý po celou dobu moderoval
místostarosta obce Pavel Suchá
nek, opustila vozový park hasičská
cisterna Liaz „Vendulka“, Avie ze
Zehub a Mercedes Vito.
Jednotkám Žleby a Zehuby byla
předána nová vozidla zn. Ford, jež
obec Žleby pořídila s využitím do
tačních prostředků Ministerstva
vnitra a Středočeského kraje; zby
tek obec uhradila z vlastního roz
počtu. Jejich slavnostního křtu se
ujali starostka obce Ludmila Zá
klasníková a ředitel územního od
boru Hasičského záchranného
sboru Kutná Hora plk. Jiří Pokor
ný. Žlebský vůz ponese jméno
Pavlík, do Zehub odjel Floriánek.

Vedle toho si jednotky převzaly
i zánovní vozidla, obdržená darem
od HZS hlavního města Prahy –
Merdcedes Atego s výbavou pro
vyprošťování a dvacetimístný au
tobus. Ten najde využití zejména
pro dopravu dětí na soutěže.
Vedle představení všech vozů si
přítomní samozřejmě mohli auta
i osobně pro

hlédnout. Nezbývá než popřát
oběma jednotkám, aby jim nová
vozidla dobře sloužila a aby
se s nimi také vždy v pořádku vrá
tili na své základny.

školy v současné době
v obci pokračuje i rekon
strukce bývalého zdravotního stře
diska na bytový dům a výstavba
vodovodu v Zehubech a Ka
menných Mostech.
V jarním období roku 2021 bu
deme pokračovat ve výše zmíně
ných akcích a zahájíme i další. Až
počasí dovolí, proběhne rekon
strukce ulice Za Šumavou, bude
vybudováno dětské hřiště a ven
kovní posilovna pro veřejnost
u mateřské školky, bude realizován
bezdrátový rozhlas ve všech na

šich místních částech. Na všechny
tyto akce jsme v roce 2020 získali
dotace.
Obec rovněž přijala dotaci na
vybudování reuse centra v „klu
bovně holubářů“, kde zároveň bu
dou mít své zázemí i obecní
zaměstnanci. Bylo schváleno vy
pracování projektu na elektrické
přípojky pro stavební parcely v lo
kalitě „Ke Mlýnu“.

Smělé plány i pro tento rok
Navzdory epidemii obec Žleby
nezahálí. V loňském roce uspěla
v řadě dotačních titulů, které se
bude snažit maximálně využít, a to
i přes propad rozpočtovaných pří
jmů, který přinese zrušení super
hrubé mzdy. O to lépe bude muset
jednotlivé projekty rozvrhnout, aby
byla schopna z vlastního rozpočtu
náklady pokrýt. Mnohdy jsou totiž
dotace vypláceny zpětně až po
realizaci projektu.
Vedle rekonstrukce základní

Zdeněk Sasín ml.
Události Online

Mgr. Ludmila Záklasníková,
starostka obce,
a redakce

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
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Starkoč

Památník obětem 1. světové války jako nový
STARKOČ
Památník padlých v 1. světové
válce, nacházející se na návsi,
pořádně prokoukl. Díky dotaci zís
kané z Ministerstva obrany ho
mohla obec Starkoč nechat vyčistit
a opravit.
V rámci oprav, jež probíhaly od
srpna do října minulého roku
a stály cca 260 000, Kč, byl žu
lový památník vyčištěn a bylo
obnoveno písmo. Úpravy se do
čkalo i bezprostřední okolí. Byla
kompletně zrekonstruována po
dezdívka a kamenem nově vydláž
děna deska okolo památníku, při

čemž v rozích vznikly čtyři okrasné
záhony, nahrazující původní keře.
Památník je obehnaný nízkým že
lezným plůtkem, i ten byl v rámci
oprav zrekonstruován.
Chybí už jen reliéf T. G. M., kte
rý tu kdysi býval, a nasvícení po
mníku.
Slavnostní odhalení zrekon
struovaného památníku se plá
novalo u příležitosti státního svát
ku dne 28. října 2020, bohužel se
však z důvodu epidemické situace
konat nemohlo.

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

16:00  18:00

8:00  10:00

17:00  19:00

Revitalizace mokřadu na Dolcích
Mokřad na Dolcích se dočká prostor upravit, a zpřístupnit ho tak
revitalizace. Jejím cílem není jen veřejnosti jako lokalitu pro možné
vybudovat zde tůně, ale celý procházky.
Záměr
byl
schválen odbo
rem životního pro
středí a obci se
následně podařilo
získat
dotaci
z Operačního pro
gramu
Životní
prostředí ve výši
644 tisíc korun
bez nutné spolu
účasti obce.
Obec by tak
měla hradit jen

náklady na kácení stromů, jehož
rozsah ještě bude předmětem dis
kuze. Kvůli tůním by mělo padnout
pouze sedm stromů, pro revitaliza
ci celého prostoru to ale zřejmě
stačit nebude. Část pokácených
stromů by pak nahradila nová vý
sadba.
Jan Jiskra
starosta obce

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
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Obec Semtěš a reakce na klimatické změny
K nejcennějšímu bohatství Sem
těše patří její překrásná příroda.
Lesy zarostlé svahy Železných hor
střídají louky a kvetoucí sady. Ten
to klenot, často navštěvovaný tu
risty, je třeba v maximální možné
míře chránit.
Vedra a extrémní sucho v letech
2017–2019 způsobily výrazný po
kles hladin spodních vod. Obecní
zastupitelstvo si vytyčilo tři hlavní
cíle: vybudovat tůně na soutoku
Bumbaleckého a Semtěšského
potoka, vysadit liniovou zeleň
a zachránit obecní lesy zdeci
mované suchem.

V roce 2020 byl zpracován
projekt na výstavbu tůní a revita
lizaci koryta zmíněného potoka.
K revitalizaci ale zatím nedošlo,
a to kvůli neuvěřitelné liknavosti
státní organizace Povodí Labe,
která nestihla včas převést na
obec betonové prvky z 60. let.
Předpokládáme, že k revitalizaci
dojde v letošním roce.
V roce 2020 byla zahájena sku
pinou dobrovolníků výsadba stro
mořadí podél polní cesty Husinec
– Bumbálka. Z celkové délky při
bližně 2 km bylo vysázeno
cca 700 m. Celá akce je provádě
na bez dotací i bez využití obecní
ho rozpočtu. Sázena byla lípa
malolistá a javory mléče. Zalévání
stromků po výsadbě zajišťoval
sbor dobrovolných hasičů.
Obec Semtěš je v bezprostřední
blízkosti obklopena lesními kom
plexy, které má v majetku. Jedná
se o cca 39 ha lesních pozemků
a cca 20 ha pozemků nelesních,
které však v současnosti pokrývají
lesy. Většina pozemků se nachází
v 1. lesním výškovém stupni (níži
na) na půdách chudých, kyselých,
vysychavých. Les tvoří z 80 % bo
rovice lesní, zbytek trnovník akát,
dub letní, dub červený, lípa atd.
Významná část borových po
rostů starších 80 let v letech
2017–2019 podlehla z důvodu
poklesu spodních vod zkáze. Zby
tek je téměř ze 100 % napaden
jmelím a v roce 2020 bylo regis
trováno napadení pilořitkou velkou,
lýkožroutem borovým, vrcholko
vým a lýkohubem sosnovým.
Vzniklou situaci bylo nutno
razantně řešit. Zadání bylo jedno
značné: hospodařit v lese bez ná
roku na obecní pokladnu a dále
upřednostnit funkci lesa vodohos
podářskou, ekologickou a re
kreační před hospodářskou.

Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko
V těžební oblasti jsme z důvodu
složité prodejnosti sterilních bo
rových souší šli metodou prodeje
místním občanům na stojato, kdy
nadlesní vyměří každý strom, ob
čan po zaplacení realizuje těžbu
na vlastní náklady. Metoda se na
prosto osvědčila pro svou jedno
duchost a beznákladovost.
V pěstební činnosti jsou prefe
rovány dřeviny, které v kritických
letech vykázaly jistou odolnost.
Jedná se o lípu malolistou, doug
lasku tisolistou, javor mléč, dub
červený, kaštanovník jedlý. Tyto
dřeviny jsou sázeny ve směsích.
Nevýhodou je, že je nutná výstav
ba oplocenek či individuálních
ochranných prvků, a to z důvodu
extrémního přemnožení srnčí zvě
ře.
V roce 2020 byly postaveny čtyři
oplocenky – cca 700 m plotu
a 200 kusů individuálních ochran.
Veškeré sázecí práce byly prová
děny dobrovolníky z obce, kteří
přicházejí ve velkém počtu ve věku

– 17 –
od 3 do 70 let.
Závlahu stromků
v oplocenkách za
jistil Sbor dobro
volných
hasičů
v Semtěši.
Kde je to jen
trochu možné, vy
užívá se i přiro
zená obnova a při
těžbě se ponechá
vají některé zdravé stromy
všech věkových tříd.
Cílem obce je postupně vy
tvořit les smíšený, věkově
strukturovaný, co nejvíce po
dobný lesům přirozeným,
neustále
plně
tvořivým.
V těchto lesích hospodařit vý
běrovým způsobem a zcela
opustit pasečnou metodu
hospodaření.
Ing. Jiří Žaloudek

Semtěš

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

ADRESA
Jeníkovská 348, Čáslav
Husova 128, Čáslav

KONTAKT
327 305 111, 327 305 166
327 312 444

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

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

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

NÁZEV ZAŘÍZENÍ

ADRESA

KONTAKT

Stomatologické centrum Čáslav
vchod z ulice Ant. Dvořáka

Fibichova 1338, Čáslav

734 375 572

ZUBNÍ POHOTOVOST:

Provozní doba:

sobota

8:00  12:00

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

víkendy, svátky

321 756 668

8:00  13:00

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

pondělí  pátek
víkendy, svátky

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

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

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

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

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

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

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