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VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO
Dne 4. dubna se konala na Nové Scéně v Dusíkově Divadle
valná hromada Mikroregionu Čáslavsko. Setkání se
zúčastnilo 17 členských obcí, 1 nečlenská obec a několik
hostů. Paní plk. JUDr. Blanka Matějů (vedoucí územního
odboru PČR Kutná Hora) spolu s panem Václavem Nezbedou
(autor projektu) představili nové webové stránky Bezpečné
Čáslavsko. Své slovo na valné hromadě Mikroregionu
Čáslavsko získali radní Středočeského kraje pan Ing. Věslav
Michalik a pan RNDr. Ivo Šanc CSc. Se starosty hovořili na
téma, která patří do jejich gesce a to je hospodářský a
regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství. Zvláště
pak téma sucha bylo žhavým tématem. Poté setkání
probíhalo dle programu. Starostové byli panem předsedou
DSO Janem Jiskrou seznámeni se správou o činnosti a hospodaření za rok 2016, dále proběhlo schválení rozpočtu na rok
2017, byla přečtena zpráva kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodaření a také byly projednány plány na rok
2017. Dále promluvil pan Mgr. Norbert Kobela a krátce zrekapituloval projekt MAP vzdělávání. Na závěr valné hromady
se dostali ke slovu poskytovatelé sociálních služeb, kdy proběhla se starosty vzájemná diskuze na téma zlepšení soc.
služeb pro občany našeho regionu.

PO STOPÁCH BOHUMILA HRABALA
Mikororegion Čáslavsko uspořádal 13. května
2017 pro občany členských obcí výlet Po stopách
Bohumila Hrabala. Účastníci navštívili Polabské
muzeum v Nymburce. Prohlídli si nejen stálou
expozici věnovanou Bohumilu Hrabalovi, ale i
expozici o historii Nymburka. Další zastávkou byl
Nymburský pivovar. Zde účastníky zájezdu
čekala exkurze o výrobě piva a ochutnávka
nefiltrovaného
zlatavého
moku
přímo
z ležáckého tanku. Posledním bodem výletu byl

oběd v Hájence v Kersku, kde byl přichystán oběd – „Se šípkovou!“ nebo „Se zelím!“ Na závěr výletu byla možnost
procházky po Kersku s cílem nalezení chaty Bohumila Hrabala. Na fotografie z výletu se můžete podívat na našich
webových stránkách www.caslavsko.com.

SETKÁNÍ STAROSTŮ MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO
Dne 26. června 2017 proběhlo pravidelné setkání starostů členských obcí v rámci projektu Centra společných služeb.
Tohoto setkání se zúčastnil pan Ing. Lukáš Vlček – starosta města Pacov, který starostům přednesl, proč je důležitá
spolupráce obcí, zvláště pak těch menších. Uvedl vlastní příklady všeoborové spolupráce obcí v DSO, představil
Mikroregion Stražiště, kde kancelář funguje naprosto ukázkově a spolupráce mezi obcemi je na velmi dobré úrovni. Pan
Ing. Vlček také sdělil, s jakými projekty má region na Vysočině zkušenosti. Dalším hostem setkání byl bezpečnostní technik
pan Josef Janata, který upozornil starosty na to, že je velmi důležité, aby měli vše ohledně BOZP v pořádku a nabídl jim
své služby. Důležitým bodem setkání bylo představení nové posily kanceláře . Mikroregion Čáslavsko rozšířil své služby
v rámci projektu Centra společných služeb o služby věnované pouze veřejným zakázkám.

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Projekt Centrum společných služeb, ve kterém je Mikroregion Čáslavsko zapojen, byl rozšířen o nové služby. Ty se budou
zaměřovat pouze na veřejné zakázky. Této problematice se bude věnovat specialistka na veřejné zakázky, kterou se po
čtyřdenním školení stala paní Marie Francová – starostka Třebonína.

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ V OBCÍCH ČÁSLAVSKA
Jedním z hlavních cílů Mikroregionu Čáslavsko je lepší připravenost obcí na různé výzvy operačních programů, které jsou
k dispozici. Jedním z takových prvních úspěšných příkladů je Výzva č. 11 Státního fondu životního prostředí pro malé
obce. Jde o systém odkanalizování soustavou malých domovních čistíren odpadních vod. Tento systém je již dlouhodobě
využíván např. v Rakousku nebo Švýcarsku v oblastech Alp.
Pro malé obce je velmi nákladné pořízení, ať již tlakové nebo gravitační kanalizace a to nejen po stránce investiční, ale i
následné provozní náklady by přinesli nejen obcím, ale i jejich obyvatelům nemalé náklady. Tento systém má samozřejmě
i své zápory, a sice pokud není domácí čistírna dobře udržována, je její funkčnost omezena. Tento nešvar však v tomto
případě nahrazuje povinný monitorovací systém, který bude kontrolovat kvalitu vypouštěných vod. Případné havárie tak
budou obcí rychle opraveny. Další výhodou této výzvy je možnost
zahrnutí eventuálních nákladů na opravy domácích čistíren v průběhu
10-ti leté udržitelnosti do pořizovací ceny. I toto by mělo v budoucnu
výrazně ušetřit obyvatelům náklady na údržbu.
Významným aspektem spolupráce obcí je fakt, že probíhala vzájemná
diskuze a pomoc při žádostech. Výsledkem je, že v tomto pilotním
projektu uspěli již tři obce z Čáslavska (Vodranty, Starkoč a místní část
obce Vlkaneč). Čtvrtá obec Třebonín, která žádost podala nedávno je
zatím v očekávání výsledku. Toto je nepochybně v tak očekávané a
žádané výzvě velký úspěch našeho regionu.

SPORTOVNÍ POHÁDKOVÉ LÉTO PRO DĚTI
Obec Krchleby ve spolupráci s Mikroregionem Čáslavsko uspořádaly
SPORTOVNÍ POHÁDKOVÉ LÉTO pro děti na téma LETNÍ OLYMPIJSKÉ
HRY. Tábora se zúčastnilo 31 dětí od 3 do 12 let. Podle olympijských
kruhů byly rozděleny do 5 skupin – Amerika, Afrika, Austrálie, Asie a
Evropa. Družstva soutěžila v různých disciplínách. Děti si mohly
vyzkoušet střelbu z luku, šipky, kroket, skok do písku, luštění šifry, slalom
atd. Ve volném čase hrály fotbal, florbal, badminton, jezdily na vodní
skluzavce atd. Fotografie z týdenního tábora naleznete na webových
stránkách obce Krchleby www.krchleby-kh.cz

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI ŽÁKY
Rozhodnutím zastupitelstva obecního úřadu Žáky došlo k rekonstrukci
budovy obecního úřadu, který se nyní změnil hlavně v Mateřskou školku.
Kancelář obecního úřadu byla oproti původnímu stavu přesunuta do přízemí,
první patro a část přízemí bude využívat školka. Pozemek kolem budovy byl
oplocen a vybaven herními prvky, aby mohl sloužit jako školní zahrada.
K slavnostnímu otevření došlo dne 12.8.2017 v odpoledních hodinách. Starosta
obce Tomáš Neužil představil ředitelku Olgu Urbanovou a učitelku Zuzanu
Dvořákovou, jejichž tým bude doplňovat Alena Šťastná. Školku bude od září
navštěvovat 20 dětí.

Kontakt: Štrampouch 112, Čáslav 286 01, tel: 326 539 593, email: skolkazaky@gmail.com, www.skolkazaky.webnode.cz

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
Veletrh zaměstnavatelů a studijních příležitostí – 10. října 2017
Vánoční shromáždění starostů Mikroregionu Čáslavsko – prosinec 2017
Jednodenní lyžovačka s Mikroregionem – leden/únor 2018
Ples Mikroregionu Čáslavsko – 3. března 2018
Aktuální informace o dění v Mikroregionu Čáslavsko sledujte na našich webových stránkách nebo
facebookovém profilu.

