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INZERCE



ZPRÁVY Z RADY

Aktuální ukončení nouzového stavu, spojené s 

uvolňováním vládou přijatých protiepidemic-

kých opatření, potěšilo bezpochyby všechny oby-

vatele města Čáslav. Všichni doufáme, že nás v 

průběhu dalších dní bude čekat návrat k „ jindy 

nudnému normálu“, a že se do běžného provozu 

postupně vrátí i život v našem městě. Přestože 

ještě nemáme definitivně vyhráno, myslíme si, 

že můžeme mít přinejmenším radost z toho, jak 

naše město a jeho obyvatelé díky svojí zodpo-

vědnosti a vzájemné ohleduplnosti a pomoci v 

této zkoušce doposud se ctí obstáli. Sluší se po-

děkovat všem, kdo se o tento obrat k lepšímu 

zasloužili a společně si přát, aby se co nejdříve 

zahojily rány a dopady, které nám všem COVID -

19 s sebou přinesl.

středků pro tuto oblast pro rok 2020. Částka ve 

výši 825 000 Kč bude na doporučení Komise pro 

kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch, po 

odsouhlasení financování některých projektů 

ještě ze strany Zastupitelstva města, rozdělena 

na celkem osmadvacet projektů. Podpora je stej-

ně, jako v předchozích letech směřována zejmé-

na na činnost organizací celoročně pracujících s 

mládeží, do zajištění kulturních, společenských 

a vzdělávacích akcí (koncerty, výstavy, festivaly, 
lové dotace, byl projednáván i výhled hospoda-

přednášky) a další aktivity související s tvorbou 
ření na rok 2020, do kterého se již samozřejmě 

volnočasového  programu pro občany města a 
částečně promítly dopady koronavirové krize v 

jeho propagaci. 
oblasti očekávaných a reálných příjmů z provo- Z agendy týkající se běžící a plánované vý-
zovaných sportovních a ubytovacích zařízení, stavby, která prošla jednáním rady, je možné zmí-
která musela být v důsledku přijatých vládních nit vyhlášení zadávacího řízení na veřejné zakáz-
opatření dočasně uzavřena. Jednatelka společ- ky malého rozsahu na opravu chodníků a zbudo-
nosti pí. Ing. Hamplová byla požádána, aby do vání nových parkovacích stání v ul. R. Těsnohlíd-
konce června předala vedení města aktualizova- ka, opravu chodníku v ul. Jahodová, nebo zbudo-
ný přehled ztrát, které společnosti touto cestou vání nového bezpečnějšího přechodu pro chod-
vznikly. ce u křižovatky ulic Žacká a Za Rybníkem. Obdob-

Obdobným způsobem bylo vedení města 
ným způsobem město aktuálně poptává také 

informováno ze strany Finančního odboru MěÚ, 
dodavatele pro plánovanou rekonstrukci teplo-

který Radě předložil podrobnou zprávu o vývoji 
vodů v ulici Žitenická a opravy vodovodu v MŠ 

hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 2020, 
Bojovníků za svobodu. V problematice týkající se 

včetně všech evidovaných změn v příjmech a 
pojištění majetku města došlo k již avizované 

Rada města zasedala v průběhu dubna a za- výdajích města a predikce - očekávání dalšího 
změně, kdy byla uzavřena  smlouva o spolupráci 

čátku května celkem třikrát, přičemž jedno ze vývoje rozpočtu města ve zbylé části tohoto ka-
v oblasti zprostředkování pojištění se společnos-

zasedání bylo spojeno s uskutečněním valné hro- lendářního roku.   
tí MARSH, s.r.o., za účelem uzavření výhodněj-

Rada města schválila způsob čerpání poskyt-mady městem zřizované společnosti Čáslavská 
ších pojistných smluv a úspory nákladů v této 

nutých individuálních dotací a dotací v Progra-servisní s.r.o. Kromě výsledků hospodaření za 
oblasti. 

mu kultura a spolková činnost za rok 2019 a od-rok 2019, které skončilo vyrovnaným rozpoč-
souhlasila i návrh na rozdělení dotačních pro-tem, a čerpání městem přidělené provozní a úče-

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ
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PODĚKOVÁNÍ

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ

Předmětem projektu je vybudování prostoru o rozloze cca 2 300 m² vyhraněného pro volný 

pohyb psů za doprovodu jejich majitelů. Prostor psí louky situovaný v horním rohu městského 

parku bude oplocen a bude v něm umístěno 9 agility prvků z akátového dřeva, 3 kruhové 

lavičky a 3 odpadové nádoby.  
Detailnější informace o projektu si můžete znovu prohlédnout zde:

https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/88QU5phMVdU3LqW

Na realizaci projektu jsme požádali o podporu Středočeský kraj, a to v rámci Výzvy 

participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020. 

Do 15. 6. 2020 probíhá veřejné hlasování, kterého se můžete zúčastnit i Vy! Jedna osoba může 

projekt podpořit rovnou dvěma hlasy, pak jí zbývají ještě další 3 kladné a 2 záporné hlasy, 

kterými může podpořit/nepodpořit i jiné projekty ve Středočeském kraji. Hlasovat můžete zde:

 
Pro hlasování je nutné zadat číslo občanského průkazu a datum narození, a to z důvodu ověření 

místa trvalého bydliště ve Středočeském kraji a zletilosti, což jsou dvě podmínky účasti na 

hlasování.

 

https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani

Předem děkujeme za páníčky a jejich čtyřnohé mazlíčky za podporu dobré věci! 

PODPOŘTE PROJEKT NA VYBUDOVÁNÍ 
PSÍ LOUKY V NAŠEM MĚSTĚ!

Děkuji touto cestou lékařům, 

sestrám i nemocničnímu personálu 

interního oddělení 

čáslavské nemocnice 

za jejich péči, profesionální 

i lidský přístup 

během mé hospitalizace.

                                                      
                                          J. Fišerová 

Mgr. Filip Velímský, Ph. D., 
tiskový mluvčí města



Cílem této rubriky je informovat občany o 

průběhu úvodní části zasedání městského 

zastupitelstva, v níž je dán prostor dotazům 

veřejnosti i zastupitelů. Celý přepis jednání 

zastupitelstva, stejně jako jeho anonymizovaný 

zvukový záznam, je k dispozici na úřední desce 

o f i c i á l n í c h  we b o v ýc h  s t rá n e k  m ě sta  

(www.meucaslav.cz).   

Redakční rada

Budete zařizovat rozvoz volně dostupné 

desinfekce těm domácnostem, které si ji 

nevyzvedly?

Je možné vytvořit alespoň provizorní 

přechod pro chodce po dobu objížďky vedené 

naším městem v místech u Zenitu?

Otevřený dopis zastupitelům

Cenová mapa města pro odhad cen pozemků

Dotazy a připomínky občanů 

Dotazy a připomínky zastupitelů

že žádné hlasování o neurčité budoucí variantě v bude zpracovávat cenová mapa města rozdělená 

tomto stádiu zastupitelstvo přijímat nemůže,” na jednotlivé lokality, podle níž by se stanovovaly 

odpověděl starosta města JUDr. Vlastislav ceny pozemků. Ing. Blažej konkrétněji zmínil 

Málek. odhadní cenu 21 000 Kč bez DPH pozemku pod 
Další dotaz se týkal především třech přejezdů jedné z garáží ve městě, která se mu zdá vysoká. 

ve městě. Jedná se o přejezdy u společnosti „Nejsem si jistý, podle čeho odhadce stanovuje 
Zenit, u hřbitova a u vlakového nádraží. Starosta jednotlivou cenu pozemku. 1 200 korun  za 1m² 
JUDr. Vlastislav Málek k tématu uvedl: „Je pozemku pod garáží, kterou manželé vlastní od 
pravda, že tyto přejezdy nejsou v dobrém stavu. roku 1979,  se mi zdá moc,” uvedl.     
My jsme při jednání se Správou železniční Místostarosta Martin Horský k problematice 

Situace spojená s nemocí Covid-19 do jisté dopravní cesty ohledně možného podjezdu a řekl, že způsob, jakým se odhadce řídí při 
míry zasáhla také zasedání zastupitelstev obcí. likvidace přejezdu, který vede u hřbitova, stanovení ceny za pozemek,  může zaslat. 
Zasedání zastupitelstva města Čásalvi 20. 4. Starosta města upřesnil, že odhadce za poskytli kontakt na vlastníka vlečky, se kterým je 
2020 probíhalo netradičně bez přímé znalecký posudek ručí, a že v případě potřeby je potřeba o tomto přejezdu jednat. Stejně tak je 
přítomnosti veřejnosti v sále Nové scény možné se se zastupiteli dohodnout na tom, že ho tomu i v případě přejezdu u Zenitu.” Starosta 
Dusíkova divadla. Ta měla vyhrazený prostor může alternativně vyhotovovat někdo jiný. Uvedl města k přejezdu u vlakového nádraží uvedl, že 
před Novou scénou, kde bylo technicky zajištěno také, že pokud jde o cenovou mapu, která by zde je jednáno se společností českých drah, která 
sledování průběhu zasedání a možnost podávat nebyla zpracovávána centrálně pro určité oblasti již opravu jednoho přejezdu realizovala a v 
dotazy. Občané mohli dotazy zasílat také již před a byla by zhotovena na základě zadání města, dalších opravách bude pokračovat.
zastupitelstvem, a to v písemné podobě nebo Dopis obsahoval také dotaz z oblasti jednalo by se o finančně nákladnou záležitost.   
elektronicky, a bylo jim umožněno sledovat parkování u polikliniky a nádraží a na stav stavby 
zastupitelstvo online z pohodlí svých domovů. parkovacího domu u vlakového nádraží. „Máme 

Další dotaz vznesl Ing. Jiří Havlíček MBA: „V připravenou změnu územního plánu a počítáme 
Čáslavských novinách v čísle 4/2020 jsem si s výstavbou parkovacích míst u nádraží a s 
přečetl, že byla založena redakční rada úpravou parkování v ulici Dusíkova. Odpověď na 
Čáslavských novin. Zaujal mě tam bod pod otázku, kdy bude hotov parkovací dům, nejsme 

Na dotaz občanky Čáslavi odpověděl odrážkou dvě, kde se píše, že redakční rada se schopni poskytnout,” uvedl starosta města. 
místostarosta města Martin Horský, který uvedl, podílí na tvorbě a koncepci novin a dále plní JUDr. Vlastislav Málek se ujal také odpovědi 
že zástupci rodin, kteří si nevyzvedli desinfekci, si zejména tyto úkoly... Bod dvě je: Posuzuje na dotaz, který se týkal nákazy Covid-19 a 
pro ni budou moci dojít dodatečně na podatelnu externí příspěvky, rozhoduje o jejich rozsahu dle připravenosti nejen města, ale i státu na 
městského úřadu. možnosti místa, o vhodnosti či nevhodnosti, případnou další vlnu nemoci. „V tomto směru 

případně k nim připojí své vyjádření v zájmu činíme opatření k tomu, abychom byli připraveni 
objektivizace a tak dále. Chtěl jsem se zeptat, zda na případné opakování. Musíme mít připravené 
redakční rada má posuzovat vhodnost či zásoby roušek a desinfekčních prostředků. Co se 
nevhodnost nějakého příspěvku. Zda se to týká týká krytu, tak si nemyslím, že bychom ho v 

„Od kruhového objezdu U Třech svatých až k opozičních zastupitelů nebo koho se to týká. současnosti potřebovali.”
začátku našeho města není žádný přechod pro Abychom se nevraceli někam jinam z hlediska Nejrozsáhlejší text se týkal zásadních  výhrad 
chodce. O vyjádření jsme požádali dopravní nějaké cenzury a podobných věcí.k projektu Operace ONTERO. JUDr. Vlastislav 
policii v Kutné Hoře a odpověď očekáváme Poté co starosta města upřesnil, že se Málek řekl: „Myšlenka, na základě které se tento 
během zítřka,” odpověděl místostarosta města, nejedná o cenzuru, zmínil dílčí dosud provedené projekt realizoval, vycházela z toho, že dnešní 
který dále uvedl, že silnice v ulici Pražská není v změny redakční rady a pro srovnání uvedl složení mládež má poměrně malé informace o 
majetku města a není jisté zda je vůbec možné v redakčních rad jiných radničních periodik, ujal se minulosti, ať už se jedná o rok 1989, 1968 nebo 
těchto prostorech přechod zřídit vzhledem k slova tajemník městského úřadu a člen redakční druhou světovou válku. Myslím si, že se do 
horizontu a výraznému spádu vozovky. rady Ing. Martin Ronovský. „Na osvětlenou bych projektu zapojila zejména školská odborná 

chtěl říci, že ze zákona odpovědnost za obsah veřejnost, pamětníci a nejdůležitější je, že nikdo 
novin nese vydavatel. Je mi trochu líto, že jediné,  z tvůrců ani my jako město jsme k tomu Dalším bodem jednání v rámci sekce Dotazy 
čeho si všímáte, je, že bychom měli něco nepřistupovali tak, že toto je nějaká doktrína, a připomínky občanů, byl otevřený dopis občana 
připomínkovat, a nezazněl tady názor na kterou se má vymývat mozek žákům základních města adresovaný všem zastupitelům a týkal se 
provedené změny, které zmiňoval pan starosta. škol, ale že to je pomocný materiál pro učitele, především obchvatu města a způsobu, který byl 
Pokud míříte na článek, ke kterému jsme aby oni zvážili pestrost dosavadních podkladů a zvolen pro řešení zvolené trasy. „Podstata první 
přidávali vyjádření redakční rady, tak to vůbec jak s materiály projektu budou zacházet.” připomínky směřuje k tomu, že bychom zde měli 
není mířeno na opoziční zastupitele. Když tam 

hlasovat o tom, jestli budeme v budoucnosti 
kdokoliv napíše informace, městský úřad by měl 

chtít připouštět podobnou objížďku. Vyjádřit se 
uvést data, která jsou v rozporu, ale nikoliv proto, 

pochopitelně mohou všichni zastupitelé včetně 
abychom s ním polemizovali, ale abychom 

samotného občana, který je předpokládám ve S prvním dotazem se jako první přihlásil Ing. 
zajistili vyváženost informací. 

vedlejší místnosti, ale za sebe jsem přesvědčen, Drahomír Blažej MBA, kterého zajímalo, zda se 

DOTAZY A ODPOVĚDI Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO 20. 4. 2020

DOTAZY A ODPOVĚDI
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Čáslav prošla obdobím nouzového stavu, který 

zásadním způsobem zasáhl do života občanů, se 

ctí. Chci poděkovat všem, kteří respektovali 

všechna omezení ovlivňující náš život, ať již v 

oblasti pracovní či osobní. Občané našeho měs-

ta projevili v tomto období velkou míru solidari-

ty, vzájemné podpory, ohleduplnosti a vstříc-

nosti. Moc si vážím všech, kteří se zapojili do akti-

vit ve prospěch druhých a ze srdce jim za to děku-

ji.

V období nouzového stavu jsme neomezili 

naše úsilí o získání poplatků za odpady za uklá-

dání odpadů za tři roky zpětně. Průběžně vás o 

tom informuji. V dohledné době bude v Posla-

necké sněmovně projednáván zákon o odpa-

dech, a jak mnozí z vás zaregistrovali, museli 

jsme reagovat velmi důrazně  na pozměňovací 

návrh zákona, jehož přijetí by znamenalo citelný 

zásah do našeho úsilí o nabytí poplatků, které 

nám za uplynulá léta dle našeho názoru patří. A 
Vracíme se do obvyklých kolejí, začínáme se nejen to, nový zákon nastoluje pravidla pro odpa-

znovu nadechovat nejen sundáním roušek tam, dové hospodářství včetně placení poplatků nej-
kde je to možné. Život ale nebude ještě dlouho spíš na dalších 10 let. Pozměňovací návrh by zce-
úplně stejný, jako byl před vyhlášením nouzové- la zásadním způsobem redukoval tyto poplatky  
ho stavu. Sčítáme ztráty, které jsme utrpěli, jako a poškodil by obce, v jejichž katastru se skládky 
daň za zdraví lidí, které nelze ničím nahradit. Rea- nacházejí, a Státní fond životního prostředí. Na-
gujeme na první predikce ministerstva financí, še reakce proto musela být razantní a jít mnoha 
snižující odhady daňových příjmů, které jsou směry.
základním nosným kamenem příjmů našeho Učinil jsem prohlášení na sociálních sítích, 

rozpočtu. V návaznosti na to hodnotíme, co rada města přijala zcela zásadní Tiskové prohlá-

zvládneme realizovat a co budeme muset redu- šení, které jsme poskytli médiím, poskytl jsem Zahradník. Každý hlas se počítá a každá podpora 

kovat. Projeví se to v návrhu rozpočtového opat- vyjádření pro Radiožurnál i Českou televizi. Sa- má svoji cenu. I ta, kterou si vzájemně projevuje-

ření, které bude rada města předkládat zastupi- mozřejmě víme, že rozhodující je postoj poslan- me s obcemi, které jsou ve stejné situaci jako my 

telstvu města a budeme o tom informovat obča- ců Poslanecké sněmovny. Naše stanovisko jsem – Benátky nad Jizerou a Hořovice. Vím, že pan 

ny města. postoupil poslaneckým klubům STAN, Pirátů, starosta z Benátek nad Jizerou postupuje ob-
V tuto chvíli nemáme mimo jiné ještě sečte- KDU- ČSL, ODS a TOP 09, kde jsem využil osob- dobně jako my a zastupitelé z Hořovic mě také 

né všechny dopady koronavirové pandemie na ních vazeb, které jsme ve vedení města s jejich informují o svých krocích. Za jeden provaz táhne 
naši městkou nemocnici. Víme ale určitě, že bu- představiteli navázali. Předseda hnutí STAN Vít velká skupina lidí.
dou značné a  řešení je závislé i na postoji státu k Přijmout zákon, který by retroaktivně zpět-Rakušan přislíbil, že bude prostředníkem mezi 
úhradě ztrát z útlumu výkonů a dopadů péče o ně od roku 2015 rozhodl, že velké množství odpa-námi a poslanci výše uvedených poslaneckých 
pacienty s onemocněním covid -19. dů se od placení poplatků osvobozuje, je podle klubů, s nimiž je v každodenním kontaktu. Před 

Uvítal jsem možnost jednání s místopředse- mě nejen protiústavní, ale i nemorální a ta snaha časem jsme se s problematikou poplatků a jejich 
dou ODS a krajským zastupitelem Martinem Kup- je pro mě naprosto nepřijatelná. Snad taková nevybíráním, což jsou svou podstatou daně, ob-
kou, který před časem byl jedním z mála, který úprava zákona o odpadech neprojde. Víme, že rátili i na premiéra vlády ČR a osobně jsem o tom 
prosazoval podporu nemocnic, jejichž zřizovate- široký tlak dotčených samospráv i veřejného mí-jednal i s ministrem životního prostředí. Nevy-
lem není Středočeský kraj a které jsou v nerov- nění může sehrát svou roli. nechali jsme samozřejmě ani nejsilnější posla-
ném postavení s těmi zařízeními, které mají do- Bude záležet na každém poslanci, jak splní necký klub Sněmovny, klub hnutí ANO.
tační podporu z krajských financí. Ale i naše ne- svůj poslanecký slib, že bude dodržovat Ústavu a Kvituji též prohlášení našeho zastupitele Ing. 
mocnice poskytuje zdravotní péči občanům Stře- zákony České republiky. Základním předpokla-Urbana, že využije kontaktů, které s kolegou Ing. 
dočeského kraje a rovné podmínky by měli mít dem je, že vědí a chápou, o čem rozhodují a pro Strnadem mají, aby i oni přispěli k tomu, aby ne-
všichni poskytovatelé zdravotní péče. Nepo- co hlasují dle svého nejlepšího vědomí a svědo-prošel tento pozměňovací návrh, který ve pro-
chybně to bude tématem i nadcházejících pod- mí, a nikoliv jen dle pokynů a zadání jiných. Za spěch odpadářů a v neprospěch obcí a Státního 
zimních krajských voleb a pro nás je důležité vě- sebe slibuji, že pro to učiním vše, co je v mých fondu životního prostředí podal v hospodář-
dět, kdo naše zájmy dokáže též chápat, vnímat a silách.ském výboru poslanec ČSSD Antonín Staněk a ve 
podpořit. výboru životního prostředí poslanec ODS Jan   JUDr. Vlastislav Málek, starosta města Čáslavi

VÍTÁME NÁVRAT ŽIVOTA DO NORMÁLNÍCH KOLEJÍ

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ

Žádost o nahlédnutí do smlouvy s novou po-

jišťovací makléřskou firmou

Konkursní řízení pro příspěvkové organizace

souvisel s konkursy na místa ředitelů příspěvko- mělo být postupováno standardně ve všech pří-

vých organizací: „Protože je vyhlášeno konkursní padech, což potvrdil například Mgr. David Tichý, 
Ing. Jaromír Strnad si vyžádal nahlédnutí do řízení na ředitelku MŠ, které se po šesti letech který řekl: „Jelikož jsem ředitel příspěvkové orga-

smlouvy s novou pojišťovací makléřskou firmou, funkce může nebo nemusí vyhlásit, chtěl bych se nizace, sám vnímám svůj šestiletý mandát - stej-
se kterou by měla být dle důvodové zprávy pro zeptat, jestli to takto město bude koncepčně ře- ně jako my všichni máme nějaký mandát - za kte-
město výhodnější spolupráce. Starosta města šit i do budoucna a skutečně vždy po šesti letech rý máme zhodnotit a obhájit svoji práci, třeba 
přislíbil, že požadavku Ing. Strnada vyhoví. bude vyhlášeno konkursní řízení na místo ředite- právě u konkursu. Možná jste si všimli, že v našich 

le příspěvkové oraganizace.” příspěvkových organizacích města dochází k ob-
Mgr. Daniel Mikš poukázal na kvalitní kondici Starosta města uvedl, že rada města si ne- měnám ředitelů a my jsme chtěli přistoupit k to-

jednotlivých středisek Mateřské školy Čáslav a myslí, že by dosavadní ředitelka MŠ neměla za- mu, aby byla možnost obhájit svoji práci veřejně. 
poděkoval za to současné ředitelce. Jeho dotaz stávat tuto funkci, ale domnívá se, že takto by 

       

             JN
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PŘECHOD V KŘIŽOVATCE
ULIC ŽACKÁ A ZA RYBNÍKEM 

Dalším projektem, který prošel stavebním říze-

ním a na jehož realizaci se také pracuje, je vy-

tvoření nového přechodu pro chodce na křižo-

vatce ulic Žacká a Za Rybníkem, kde se nachází 

zástavka městské autobusové dopravy. 

 

V současné době zde přechod chybí a i uspo-

řádání křižovatky není vyhovující. Stavebními 

úpravami, které zahrnují vybudování samotné-

ho přechodu s novými dopravními ostrůvky, 

úpravu nástupních ploch, úpravu zejména vodo-

rovného dopravního značení a také nové při-

světlení přechodu, bude zajištěna zvýšená bez-

pečnost jak chodců na přechodu, tak i bezpeč-

nost provozu na pozemní komunikaci. Plánova-

ným termínem provedení úprav jsou letní 

prázdniny. Zdrojem financování v předpokláda-

né výši 2,2 mil. Kč by měl být rozpočet města.                                              
                                  Bc. Markéta Petrová, JN

ZPRÁVY Z MěÚ

REKONSTRUKCE 
NOVÉHO PARKOVIŠTĚ

CHODNÍKU V ULICI R. TĚSNOHLÍDKA 
VČETNĚ VYBUDOVÁNÍ 
Vzhledem k dokončení projektu a úspěšnému 

stavebnímu řízení nyní oddělení investic připra-

vuje zadávací řízení na zajištění dodavatelské 

firmy, která by provedla generální rekonstrukci 

chodníku podél ulice R. Těsnohlídka – pra-

vostranného ve směru od pěší zóny na Čeplov či 

do ulice Sadová.
Jedná se o komunikaci vedoucí ke středisku 

mateřské školy U Bašty a dále k víceúčelovému a 

dětskému hřišti. Zároveň je tento chodník  jed-

ním z přístupových koridorů k základní škole Sa-

dová. normě nevyhovující přechod od sídliště na pěší 
Samotná rekonstrukce zahrnuje zejména 

zónu, kde dojde k vysazení chodníkové plochy a 
vybourání dožilého živičného povrchu a jeho 

tím zkrácení délky přechodu a dále ke zlepšení 
náhradu za povrch z betonové „zámkové“ dlaž-

rozhledu. Zároveň bude přechod nově osvětlen 
by. Zároveň  dojde k výměně veřejného osvětle-

přímo přechodovými svítidly, takže i viditelnosti 
ní za nové s úspornějšími svítidly.  Bonusem to-

chodce na přechodu za šera se výrazně zvýší. 
hoto projektu je, že samotný chodník bude hlou- Pokud zadávací řízení poběží hladce, měla by 
běji zapuštěn do travnaté plochy parku a ve samotná realizace projektu proběhnout v obdo-
vzniklém zálivu bude zřízeno 34 kolmých parko- bí červenec až září 2020. Náklady tohoto projek-
vacích stání, které by měly navýšit možnost par- tu by měly být kryty z rozpočtu města a jejich 
kování osobních vozidel v této výrazně početně přepokládaná výše se pohybuje kolem čtyřech a 
obydlené části se sídlišti s bytovým domy. půl milionu korun.                

Projektem bude také vyřešen bezpečnostní                                    Bc. Markéta Petrová, JN

UMÍTE VZÍT ZA PRÁCI?
Městský úřad Čáslav shání pracovité lidi

Město Čáslav klade veliký důraz 
na vzhled veřejných prostor – zeleně,

proto se rozhodlo vyhlásit výběrové řízení 
na

V případě, že se zajímáte o vzhled 
jedinečného historického města Čáslavi 

a chcete se podílet na jeho rozvoji a údržbě, 
přihlaste se do výběrového řízení 

specifikovaného na stránkách města

 v záložce DŮLEŽITÉ
v sekci PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 Údržbáře veřejných prostor a majetku. 

www.meucaslav.cz

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na změnu úředních hodin pro ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 
a ověřování pravosti podpisu na matrice MěÚ Čáslav, a to od 01. 07. 2020 
pouze v úřední dny (pondělí, středa v době od 15:00 do 17:00 hod.)   

Ověřování provádí také: 
Obecní živnostenský úřad (přízemí radnice - naproti podatelně)
Držitel poštovní licence: Česká pošta
Notář: JUDr. Jaroslav Hájek, Žitenická 10, Čáslav
Odbor školství, kultury a památkové péče, Gen. Eliáše 6, II. patro, č. dv. 209

·
·
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KULTURA

MALÍŘSKÝ PLENÉR
Ve dnech 6. - 10. 7. 2020 
se při Městském muzeu a knihovně Čáslav 
uskuteční XVIII. ročník Malířského plenéru, 
kde se setkávají profesionální i amatérští 
výtvarníci se vztahem k našemu 
krásnému městu.
Organizační výbor letos plánuje i výjezd 
mimo Čáslav, a to do oblasti Třemošnice, 
Železných hor, Kraskova a Seče.
Přihlášky na tuto akci přijímá:
Ing. Jaroslav Burda - BUJAR, 
Čáslav, Koželuhy 79,
tel.: 606 592 676, email: bujarova@seznam.cz



ZPRÁVY Z MěÚ

MINIMALIZUJME ODPAD
DŮSLEDNÝM TŘÍDĚNÍM

INFORMACE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
O ZALÉVÁNÍ TRÁVNÍKŮ A NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se stále potýkáme s ko-

ronavirovou krizí, je třeba minimalizovat množ-

ství odpadu a dodržovat hygienická pravidla při 

nakládání s odpady, která v této souvislosti byla 

již tolikrát zmiňována.
Proto odložme vyklízení domů a bytů na poz-

dější dobu. V nutných případech objemný od-

pad odvážejme přímo na skládku, aby nedo-

cházelo k jeho nadměrnému hromadění v uli-

cích našeho města, obzvlášť ve dnech, kdy není 

naplánován svoz objemného odpadu.
Standardem zůstává odpovědné třídění 

směsného komunálního odpadu na všechny vyu-

žitelné složky. Základními složkami jsou papír a 

lepenka, plasty, sklo, tetrapackové obaly, biolo-

gicky rozložitelný odpad a zbytkový směsný ko-

munální odpad, které odkládáme do barevně 

odlišených kontejnerů umístěných v kontejnero-

vých stáních.
Na vybraných stanovištích ve městě jsou 

umístěny bílé kontejnery, do kterých jsou odklá-

dány textilní materiály. Vyřazené staré oblečení 

a obuv jsou následně využívány pro charitativní 

účely, nevyužitelný textilní odpad je zpracován 

např. na hadry na podlahu.
Ze směsného komunálního odpadu lze vytří-

dit také použité jedlé oleje a tuky z domácností, 

které se vhazují v PET lahvích do černých popel-

nic s kulatým otvorem. Tyto nádoby jsou umístě-

ny na 5 kontejnerových stáních ve městě: ul. Bo-

ženy Němcové, Žitenická, Jahodová, Kostelní 

náměstí a Prokopa Holého. 
Mimo výše uvedené složky směsného komu-

nálního odpadu odkládáme vyřazené drobné 

elektro a baterie do typizovaných červených kon-

tejnerů u vybraných kontejnerových stání. Větší 

elektrická a elektronická zařízení můžete bez-

platně odevzdat v rámci zpětného odběru v pro- - Pneuservis Čáslav, Pražská 1081/13, Čáslav na 60 kg na osobu a den, nadlimitní množství 
dejnách elektra. Nemusíte tedy čekat na svoz - Complet Autoservis s.r.o., Pod Nádražím bude zpoplatněno. 
nebezpečného odpadu, který probíhá pouze 1248, Čáslav Výjimku tvoří jedlé oleje a tuky a výše uvede-
dvakrát ročně. - KAR-mobil s. r. o., Pod Nádražím 1204/6, né pneumatiky, které skládka nepřebírá. Staveb-

V rámci zpětného odběru odevzdávejte i Čáslav ní odpady nejsou odpady komunálními a tudíž 
použité pneumatiky. Vzhledem k tomu, že - UNIKOM a. s., Chotusická 1353, Čáslav jejich odstranění podléhá zpoplatnění podle ce-
skládka od tohoto roku již pneumatiky od obča- - Autoservis Nedorost s. r. o., Jeníkovská 301, níku skládky.
nů nepřebírá, a to jak v rámci svozu nebezpečné- Čáslav Dále upozorňujeme, že výše uvedené odpa-
ho odpadu, tak v areálu skládky, neodkládejte je dy mohou na skládce bezplatně odevzdávat 

Pro občany města Čáslav stále platí možnost na ulici před svozem nebezpečného odpadu. pouze fyzické osoby z produkce svých domác-
odevzdávat odpady, které patří do skupiny komu-Pneumatiky odevzdávejte u provozovatelů ností. Veškeré odpady pocházející z podnikatel-
nálních odpadů na skládce bez poplatku. Do této pneuservisů, kteří na základě povinnosti zpětné- ské činnosti právnických osob a fyzických osob 
skupiny patří všechny využitelné složky směsné-ho odběru přebírají pneumatiky zdarma v rámci podnikajících musí být odstraněny na jejich 
ho komunálního odpadu, tj. papír, plasty, sklo, kolektivního systému Eltma. V Čáslavi fungují vlastní náklady v souladu se zákonem č. 
tetrapack, biologicky rozložitelný odpad, kovové tyto provozovny pneuservisů: 185/2001 Sb., o odpadech.

- Autoservis Otakar Šibrava, Tyršova 1241, odpady a nebezpečné odpady z domácností. 

Čáslav Omezeno je množství objemného odpadu, a to 
Ing. Lenka Jurniklová, 

odbor životního prostředí

Vážení spoluobčané, 
v důsledku dlouhotrvajícího sucha přistoupil 

Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad k 

Naše bezprostřed-

ní okolí je v rámci kraje jedno z nejpostiženějších 

a aktuálně máme deficit srážek v celkovém úhr-

nu jeden rok. Toto opatření není zavedeno z roz-

hodnutí Vašich starostů a zastupitelstev. Součas-

ná situace nás vede k závěru, že bude lepším ře-

šením omezit méně důležité činnosti na rozdíl 

od potenciálně nepříjemného omezování dodá-

vek pitné vody do domácností a zajišťování její 

distribuce prostřednictvím přistavovaní mobil-

ních nádrží. Takové riziko vzniká zejména v ob-

cích výhradně závislých na studních, ale nemusí 

se vyhnout ani obcím zásobovaným z povrcho-

vých zdrojů. 

opatření zákazu zalévání trávníků a napouštění 

bazénů na celém území ORP. 

jiné způsoby recyklace vody z domácnosti a při 

samotné realizaci zahrady užití jiného druhové-

ho složení. S úspěchem lze využívat jetelotravní 

směs odolnou suchu, luční směs, pouze jetel ur-

čený k náhradě trávníku (naleznete pod názvem 

MICROCLOVER), půdokryvné dvouděložné rost-

liny, nebo sukulentní druhy. Významný vliv má i 

výška a četnost seče. Ostatně na internetu na-

leznete mnohá řešení, případně můžeme po-

skytnout konzultaci. 
Rozhodně nedoporučuji realizovat nové 

studny za účelem závlahy. Voda ve studních je 

velice vzácným zdrojem s dlouhým koloběhem v 

řádu až desítek let v závislosti na geologické 

struktuře. Co dnes vyčerpáme na trávník nám 

může za pět let chybět k pití, nebo sprchování.  
V současnosti čelíme mnohým výzvám, ale 

voda je základem života a životní prostředí má-

Zalévání trávníků lze bez omezení realizovat me jen jedno a měřítkem síly společnosti je 

z nádrží na dešťovou vodu, případně z akumu- schopnost takové překážky překonávat, poučit 

lačních nádrží přečištěné vody z ČOV. V případě se z nich a v budoucnosti jim předcházet. 
Vyhlášku najdete na úřední desce webu měs-bazénů doporučuji upřednostňovat veřejná kou-

ta v sekci Odbor životního prostředí. paliště a bazény, budete tak mít zajištěn i zdravý 

sociální kontakt. Stromy, keře a zeleninu můžete 

zalévat i nadále dle vlastního uvážení a Odbor 

životního prostředí takovou aktivitu podporuje. 

Domácí výroba potravin je tou nejšetrnější k ži-

votnímu prostředí a vzrostlý strom tou nejúčin-

nější klimatizací. 
Do budoucna Vás žádám o zodpovědný pří-

stup při hospodaření s pitnou vodou, vodou užit-

kovou a hledání cest k řešení. Situace se může 

opakovat i v příštích letech a může být i výrazně 

závažnější, nevylučuji ani zavedení daleko přís-

nějších opatření a jejich nekompromisní vymá-

hání. Při plánování zahrad a staveb uvažte poří-

zení akumulačních nádrží, čistíren šedých vod, 

RNDr. Michal Ryšán
Vedoucí odboru životního prostředí
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ŠKOLSTVÍ

Nejen čáslavské školy musely v tomto roce čelit naprosto bezprecedentní situaci. Byly totiž nucené okamžitě zahájit výuku v distanční formě poté, kdy 

vláda ze dne na den vyhlásila celoplošnou karanténu a vydala zákaz pro vzdělávání ve školních budovách. Každá ze školních institucí tak musela bryskně 

najít svoji cestu. Všechny ale nakonec obstály!

ZPĚTNÉ VAZBĚ SE VĚNOVALO VELKÉ ÚSILÍ

VÝUKA VÝZVA V DOBĚ KORONAVIRU: NEČEKANÁ 

MÍRA BYLA VELKÝM PŘEKVAPENÍMEMPATIE 
Na hudební vzdělávání svých žáků v době karan-

tény nerezignovala ani Základní umělecká škola  

J. L. Dusíka v Ćáslavi. 

kolegům velmi děkuje za báječný přístup. Rád 

bych dodal, že mne překvapila míra empatie ko-

legů a všech zaměstnanců naší školy. Kromě pří-

kladné spolupráce v oblasti výuky si pomáhali 
Jak uvedl Bc. Filip Jerie, učitelé  jsou s žáky a osobně a velmi se snažili pomáhat a být užiteč-

rodiči v kontaktu během celé doby, kdy došlo k nými svému okolí,“ chválí celý sbor pan Jerie. 
uzavření institucí. „Komunikaci hodnotím jako 

mimořádně dobrou. Vedení školy všem žákům, 

jejich rodičům a pochopitelně naprosto všem 
S INTERNETEM I BEZ

ku. „Mnoho z nás učilo celý rozvrh přes Skype, 

WhatsApp, Meet ad. Někteří kolegové osobně 

rozváželi noty s poznámkami ke cvičení žákům 

do schránek. Kolegyně tanečnice nahrávaly ta-

neční ukázky, paní učitelka výtvarného oboru 

posílala odkazy na výstavy, na galerie, zadávala 

témata prací, žáci posílali své práce přes Mes-

senger, mail atd. Žáci Výtvarného oboru se zú-
Také lidová škola se spoléhala na on-line výu- častnili online výstavy pořádané čáslavským mu-

Na základní škole na náměstí, kterou řídí pan 

Mgr. Tomáš Hasík, zřídili v krizové situaci pro 

distanční výuku na webových stránkách školy 

sekci „Výuka on-line“, kam jednotliví vyučující 

měli, a stále mají, možnost  vkládat vzdělávací 

materiály. 

„Každá třída má pro přehlednost své 

oddělení s podsložkami pro jednotlivé 

předměty a časové období. Vyučující dále 

využívají individuálně dle konsensu se žáky 

různé nástroje jako Google Classroom, 

WhatsApp, sociální sítě a samozřejmě e-mail,“ 

vysvětluje ředitel školy s tím, že řada vyučujících 

komunikuje ve vzájemných skupinách, vyměňují 

si i zkušenosti s kolegy z jiných škol. „Při výuce 

anglického jazyka spolupracujeme s MAP 
věnují naši kantoři skutečně velké úsilí. Stejně vysvětlil pan ředitel, že bylo nutné ve výjimečné Čáslavsko a využíváme jejich výukové materiály, 
tak se zpětnou vazbou učitelé kontrolují řadu situaci najít rozumnou formu, která by stejně tak čerpáme inspiraci z rozmanitých 
domácích úloh. Používají slovní hodnocení, vyhovovala oběma stranám.výukových serverů a mnohých dalších zdrojů,“ 
snaží se vyzdvihnout pozitivní stránku dodává k situaci Tomáš Hasík s dovětkem, že 
předkládaných řešení, případně používají různé hojně využívali i video přenosů. 

Během uplynulých týdnů škola také smajlíky,“ vyjmenovává ředitel školy jednotlivé 
pokračovala  v rekonstrukci tříd, řada dalších nástroje. 
prostor ve škole byla vymalována, přičemž se na Podle slov ředitele se ale myslelo i na ty děti, 
průběhu prací podílela podle slov ředitele které nedisponovaly dostatečnou technikou pro 

Jak moc se v krizové situaci ZŠ Čáslav ochotně řada zaměstnanců. „Díky spolupráci se výuku prostřednictvím internetu. „Tento 
náměstí dařilo dodržet stanovený učební plán? zřizovatelem, městem Čáslav, máme pro problém jsme vyřešili tak, že žáci, kteří nemají 
„Myslím, že se nám podařilo najít kompromis nadcházející  období zajištěn dostatek možnost přístupu k potřebným technologiím, 
mezi množstvím probírané látky a vytížením desinfekčních prostředků. Byli jsme také mají po domluvě materiály připraveny v tištěné 
žáků a jejich rodičů při plnění zadaných úkolů. úspěšní v žádosti o grant nadace ČEZ, ze kterého podobě od svého vyučujícího,“ objasňuje Tomáš 
Zaměřili jsme se zejména na profilové předměty škola získala téměř padesát tisíc korun na nákup Hasík, jak zajistili domácí vzdělávání i u sociálně 
jako český jazyk a matematika, případně cizí dávkovačů mýdla, úklidových prostředků a tzv. slabších žáků. Běžnou praxí pedagogů, zejména 
jazyky. Pro pedagogy není problém zpracovat a bílé techniky, včetně myčky nádobí do žákovské třídních učitelů, pak bylo, že s rodiči 
předat kompletní učivo, musíme však brát zřetel kuchyňky,” vnímá na situaci i pozitiva Tomáš komunikovali a naopak rodiče s nimi, aby měly 
na možnosti jednotlivých žáků a jejich rodin,“ Hasík.obě strany potřebnou zpětnou vazbu. „Tomu 

ČAS PRO ÚPRAVY  

ŠKOLA PRO VŠECHNY

SNESITELNÉ TEMPO
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zeem s názvem Nejkrásnější výstava, posílali své Koncerty z obýváku, které jsme posílali do Domo- ni vyučující se snažili žáky nepřetěžovat a spíše 

práce do seniorských zařízení po celé republice. va důchodců a mnoha dalších seniorských zaří- situaci ulehčovat jak jim, tak jejich rodinám,“ 

Stejným způsobem komunikovaly a pracovaly i zení,” uvádí dál zástupce ředitele lidové školy. dodává ke krizovému období pan Jerie s upozor-
„Skvělým zábavným způsobem pracovaly kolegyně Literárně dramatického oboru. Jako něním, že také přijímací řízení do všech oborů 

paní kolegyně předmětu Hudební nauka. Všich-trvalá ukázka naší práce jsou na Youtube 1. - 6. bude letos mimořádně  probíhat na dálku. 

„Naší školu nouzový stav, vyhlášený vládou 

ČR, a s ním spojený zákaz přítomnosti dětí ve ško-

lách, zastihl připravenou tak napůl. Od začátku 

školního roku jsme rozšířili rozsah využití aplika-

ce Bakaláři  - digitalizovali jsme žákovské knížky 

a elektronicky probíhala i komunikace mezi ško-

lou a rodiči. Od ledna má Sadovka k dispozici spe-

ciální balík služeb Microsoft Office pro školství, 

ale do března byli vyškolení pouze učitelé druhé-

ho stupně. Přestože základ to nebyl tak pevný, 

jak bychom si představovali, podržel nás po ce-

lou dobu turbulentní doby, kterou jsme měli 

před sebou,“ vysvětluje ředitel Základní školy 

Čáslav Sadová, proč pro ně vzniklá situace nako-

nec nebyla až takovým skokem do prázdna. 

 

jiných zobrazovacích zařízení. Online hodiny za- si svoje pravidla se svou třídou nastavil sám. Ně-

čaly přibývat jak houby po dešti a skvělou zpět- kteří učitelé kontrolují plnění úkolů pravidelně, 

nou vazbu vnímáme dodnes,“ říká Mgr. Václav prakticky denně, jiní zase nechávají domácí výu-

Vondra k nově nastolenému režimu vzdělávání. ku více na vlastní zodpovědnosti dětí, potažmo 

rodin. Je zajímavé sledovat, kolik cest k učení 

vede a jak moc je individuální záležitostí v tomto 
Přestože, jak říká pan ředitel Vondra, si děti i globálním nastavení,“ uvědomuje si Václav Von-

učitelé tuto formu vzdělávání nakonec oblíbili a dra. 
především na prvním stupni hojně využívali i vi-

deo výuku, uvědomovali si vyučující možné úska-

lí této formy. „Sledovali jsme, jak se kdo s online Ani tato škola nenutila žáky a rodiče z logic-

výukou popasuje. Má totiž i tu odvrácenou stra- kých důvodů striktně plnit roční výukový plán. 

nu, o které se moc nemluví. Jsou rodiny, kde bě- „Přestože toto neobvyklé období by nemělo být 

hem několika dní zůstali všichni doma, děti s úko- vnímáno jako prázdniny, bylo by přinejmenším 

lem vzdělávat se na dálku a rodiče s úkolem pra- přehnané, kdybychom chtěli v tomto čase plnit 

covat z domu. Technologické zázemí pro takový plány. To nebylo a ani není na pořadu dne, nebo 

nápor v rodinách však zkrátka není samozřej- vlastně doby. Naše priority jsme si nastavili hned „Od prvního dne, kdy se děti měly původně 
mostí a tak jsme rodičům nabídli zapůjčení na- na začátku - výuka musí probíhat, ale s ohledem vrátit do školy, začala probíhat výuka na dálku. 
šich notebooků a tabletů, abychom pomohli na podmínky a okolnosti. Dobře jsme si uvědo-Rodiče dostávali veškeré informace prostřednic-
distanční formu výuky lépe zvládat. Celkem jsme movali, že rodiče ze dne na den suplovali a tvím Bakalářů - aplikace, kterou mají mnozí z 
jich půjčili deset tam, kde byly potřeba,“ vysvět- suplují výuku, školní družinu, školní jídelnu a zá-nich dávno v kapse, nainstalovanou na svých 
luje ředitel. jmové aktivity svých dětí. Rozhodně jsme je, už chytrých telefonech. Jakmile se na Sadovce 

tak přetížené, nechtěli ještě více přetěžovat. Na-chod distančního vzdělávání maličko ustálil, po-
víc, každý ročník má svá specifika. Ale obecně, sunuli jsme vývoj o další krok. Začala se u nás ve 

Právě s ohledem na odlišné situace v rodi- přednost v zájmu pozornosti dostaly profilové škole zabydlovat další komunikační platforma  - 
nách a přetíženost rodičů pedagogický sbor této předměty  - český jazyk, matematika a cizí jazy-Microsoft Teams. Konverzace, chaty, úkoly, výu-
školy nevyžadoval od rodičů povinnou zpětnou ky. To ostatní hravě doženeme příští školní rok,“ kové materiály a především online vyučovací 
vazbu. „Komunikaci s rodiči skvěle zvládají třídní je skálopevně přesvědčený Václav Vondra. hodiny na jednom místě. Díky Teamsům se uči-
učitelé a tak máme přehled o všech svých žácích. telé mohli potkat se svými žáky v bezpečí svých 
Co se týče kontroly zadaného učiva, každý učitel domovů, byť se na sebe dívali z monitorů nebo 

POMOC RODIČŮM

PLÁN NENÍ PRIORITA

BENEVOLENTNÍ KONTROLA

                                            
                                                                       duš

V podobném duchu jako ostatní základní školy 

pracovala i 1. základní škola Čáslav v Masarykově 

ulici. Podle ředitele školy Mgr. Jaroslava Vostrov-

ského výuka probíhala několika způsoby, zejmé-

na prostřednictvím webových stránek školy,          

e-mailu, ale i telefonicky. 

prostředků – s pomocí programu Skype, What-

sAppu či Messengeru. Video hovory probíhaly 

podle slov ředitele školy prostřednictvím aplika-

ce Hangouts. 

Zatímco jiné školy zapůjčovali žákům pro do-

mácí  výuku i techniku, která jim doma chyběla, Na školním webu pak rodiče i žáci nacházeli 
v případě 1. ZŠ Čáslav to prý nebylo nutné. „Ze pracovní listy s pokyny na řešení, pracovními 
strany žáků ani rodičů nebyl žádný požadavek, postupy, odkazy na výuková videa i zajímavé 
přestože jsme na začátku koronavirové infekce webové stránky na doplnění a procvičení učiva. 
techniku dokupovali. Pro některé žáky, kteří ne-Jak vysvětlil pan ředitel, učitelé následně pra-
mají přístup na internet, jsou výukové materiály covní listy kontrolovali a opravené poté zaslali 
tištěny mnou, a každý týden předávány zákon-žákům zpět. Nejasnosti pak pedagogové s dětmi 
ným zástupcům,“ dodal k organizaci vyučování v či rodiči konzultovali telefonicky. Rovněž na této 
distančním režimu ředitel.škole  probíhalo vyučování některých předmětů 

prostřednictvím elektronických komunikačních 

ŠKOLA PRO VŠECHNY

NOUZOVÉMU STAVU VE ŠKOLE  POMOHLA DIGITALIZACE 

VÝUKA DŮSLEDNÁ BYLA PESTRÁ, ALE 



Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary 

(uniformované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli 

podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet 

na bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě.
Nástupní služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků, 

 Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) slu-

žební příjem přesahuje částku  Kč hrubého.
Mezi benefity, které nabízíme, patří 6 týdnů dovolené, kratší délka 

základní doby služby (37,5 hod/týden), možnost kariérního růstu, pravi-

delná lékařská péče, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, po pat-

nácti letech služby má policista nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a 

doživotní výsluhový příspěvek.

Hlavní podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování přijímacího říze-

ní, které se skládá z osobnostní, fyzické a zdravotní způsobilosti. Dalšími 

podmínkami přijetí jsou:

činí 24 

220

29 240

Nově příchozí policisté v rámci Středočeského kraje získají náborový 

příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Výplata náborového příspěvku je vázá-

na šestiměsíční zkušební dobou a závazkem služby v délce trvání šesti 

let.

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

ŘIDIČ SE PŘIZNAL, ŽE SI PO PÁR PIVECH VYRAZIL PRO CIGARETY 

RODINNÁ HÁDKA

Hlídka si při své pravidelné hlídkové činnosti v ulici Pod Nádražím 

všimla, že u čerpací stanice BENZ zastavilo vozidlo, ze kterého vystoupil 

muž, který byl zjevně pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. 

Dotyčný vešel do prodejny čerpací stanice. Hlídka mezitím vyčkávala, zda 

bude podezřelá osoba v jízdě pokračovat.
Muž vystoupil z prodejny, nasedl do vozu a vyrazil směrem do ulice 

Chrudimská a následně do ulice Masarykova, kde byl zastaven. Po 

vystoupení z automobilu se řidič motal, špatně artikuloval a byl z něho 

cítit alkohol. Muž předložil pouze občanský průkaz a opakovaně odmítal 

podrobit se orientační dechové zkoušce. Uvedl, že vypil několik piv a poté 

odjel svým vozidlem na čerpací stanici pro cigarety. Případ si k dořešení 

převzalo Obvodní oddělení PČR Čáslav.

Začátkem května vyjeli městští strážníci k oznámení velkého hluku 

vycházejícího z jednoho z bytů v ulici Jiřího z Poděbrad. Rozruch v ulici 

způsobila hádka matky se synem, který před příjezdem policistů utekl 

neznámo kam. Hlídky během krátkého pátraní mladého muže našly. 

Incident bude vyřešen vykázáním mladého muže z obydlí.

Děkuji čáslavské městské policii za profesionální přístup a příkladné 

lidské jednání při potížích, které jsem řešila s  problematickými nájemníky 

sousedního bytu. Mé poděkování patří především veliteli čáslavské 

městské policie Pavlu Kratochvílovi, jeho zástupci Miroslavu Bížovi, s 

oběma jsem osobně jednala, a také všem strážníkům, kteří v případu po 

celou dobu zasahovali. Velmi si vážím jejich opravdu nelehké práce.
                                                               

PODĚKOVÁNÍ ČÁSLAVSKÉ MĚSTSKÉ POLICII

 Hana Tricaricoová - Michalcová

Středočeská policie hledá nové policisty a policistky na základní útvary 

·   

Pokud jste o uvedené nabídce začali přemýšlet a máte zájem zjistit 

další podrobnosti, věnujte pozornost následujícím důležitým informacím. 
V případě zájmu kontaktujte pracovníky Územního odboru Kutná Ho-

ra na tel. číslo 974 875 400, 974 875 208 nebo pište na e-mail
 

trestní bezúhonnost,
·   české občanství,
·   minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
·   nebýt členem politických stran nebo hnutí,
·  nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nebýt čle-

nem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají 

podnikatelskou činnost.

irena.svobodova@pcr.cz ; vendulka.mareckova@pcr.cz
       

Tísňové volání:      112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

POLICIE INFORMUJE

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!
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Požadavky na uchazeče: 

Nabízíme: 

Platové zařazení: 

Místo a způsob podání přihlášky:

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

 státní občanství ČR 
 dosažení věku 18 let 
 způsobilost k právním úkonům 
 bezúhonnost a spolehlivost dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., 

o obecní policii, v platném znění 
 zdravotní způsobilost 
 vzdělání – min. středoškolské s maturitou 
 řidičské oprávnění (B) 

 nástup 01.10.2020 nebo dle dohody 
 benefity vyplývající z kolektivní smlouvy 
 vhodné pro muže i ženy 
 prac. poměr na dobu určitou s výhledem změny na dobu neurčitou

Dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném znění – strážník čekatel: 
5. platová třída * strážník: 7. platová třída

  

Přihlášky včetně povinných příloh se podávají písemně na adresu: 
Bc. Jaroslava Lepešková, Městský úřad Čáslav, 
Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01  Čáslav
Obálku označte „Výběrové řízení – strážník MěP“ a „Neotvírat“

nejpozději do 30.06.2020 včetně 
(rozhodující je datum doručení na Městský úřad Čáslav)
Lhůta pro podání přihlášky: 

Město Čáslav vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení pozice: 
Strážník městské policie

  Více informací posyktne Pavel Kratochvíl, velitel MPČáslav, 
tel. 327 314 197, e-mail: kratochvil@meucaslav.cz   



JAK BY SE VÁM LÍBILA MYŠLENKA MINIZOO V ČÁSLAVI?
Tým třech žákyň z 2. ročníku oboru Ekonomika a 

podnikání ze Střední Zemědělské školy Čáslav 

půl roku pracoval na svém projektu, jehož cílem 

bylo připravit vše potřebné k realizaci svého plá-

nu. Tím bylo vybudovat malou MiniZOO přímo v 

areálu školy, poblíž místa, kde se již nyní nachází 

dva poníci a kozy. Do detailu zpracovaly podnika-

telský záměr, dotační dokumentaci, plán finan-

cování, realizační plán i marketingovou strategii 

MiniZOO. Součástí MiniZOO by měly být i výuko-

vé panely a místa k odpočinku. Nejenom, že dív-

ky vše perfektně připravily, ale dokonce se samy 

zapojily ve školních dílnách do výroby prvních 

panelů. Bohužel vše, co měly v plánu, nestačily 

dokončit z důvodu pandemie, která jim uzavřela 

přístup do dílen. 

la i obhajoba práce přes videokonferenci, ke kte- k  vyhotovení  plánovaného projektu.
Škola v návaznosti na projekty, které se v sou-ré byli připojeni všichni účastníci finálního kola a 

časné době realizují či začínají realizovat (výsad-celá porota. 
A jestli se ptáte, zda tu opravdu MiniZOO bu- ba stromů, nový včelín a skleník s nově budova-

de, na to vám odpoví ředitel školy Ing. Jaromír nou výukovou zahradou) přistoupí i  k postupné 

Horníček. „Celkově naši žáci mají velice kladný realizaci projektu Minizoo. V první fázi nechá 

vztah ke zvířatům a je pěkné, že jej mají i žákyně zabudovat lavičky do prostor plánovaných pro 

ekonomického oboru. Slečny začaly pracovat na MiniZOO. Samozřejmě že je ale vybudování no-

výukových panelech a po prázdninách je chtějí vých výběhů a také pořízení nových zvířat (např. 

dodělat. Budeme je v tom podporovat a pomo- lam alpak a oslíka) finančně náročné a je tak i 

hou jim i žáci z jiných tříd, především kluci, kteří otázkou hledání nových sponzorů.                            

chodí do dílen na praxi a odborný výcvik,” uvedl 

Tradiční soutěž Ministerstva pro místní roz-

voj Navrhni projekt je zaměřen na podporu tý-

mové práce, na kreativitu a propojování znalostí 

z více předmětů i z praxe. Do soutěže se letos 

přihlásilo 106 projektů. Soutěž měla tři kola. Po 

postupu z krajského kola a zadání nových úkolů 

pro semifinální kolo regionu čtyř krajů tým vy-

hrál druhé místo a postup do celorepublikového 

kola. Tam v silné konkurenci 8 nejlepších projek-

tů obhájil krásné čtvrté místo. 
Soutěž byla velice náročná na čas a na zna-

losti. Přínosem je ale veliká zkušenost, která se 

dívkám nikdy neztratí. Zajímavou zkušeností by-

            SZeŠ Čáslav

ŠKOLSTVÍ

V průběhu prvního pololetí 2020 proběhl na   

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Festival virtuální reality. S 

virtuální realitou žáky i zaměstnance přijeli se-

známit zástupci Výzkumného ústavu pro podni-

kání a inovace, z.ú. Praha. Po krátkém úvodním 

slovu paní ředitelky Mgr. Věry Szabové se ujal 

slova pan Stejskal, který velice zajímavě sezná-

mil žáky i pedagogy s historií, vývojem, využitím 

i možnostmi virtuální reality.

lu byl i velmi oblíbený turnaj v české virtuální 

hře, která dobyla svět - BeatSaber. Celý Festival 

proběhl v rámci projektu Implementace Kraj-

ského akčního plánu Středočeského kraje.

Poté si mohli žáci vyzkoušet na vlastní kůži 

ukázky jednotlivých aplikací virtuální reality. 

Tuto možnost využili i pedagogové a někteří dal-

ší zaměstnanci školy. Cílem akce bylo představit 

vybrané existující aplikace virtuální reality a dis-

kutovat o tom, jak mohou tyto moderní techno-

logie doplnit a zkvalitnit stávající výuku na střed-

ních školách.
Jako názorné ukázky možného využití ve výu-

ce posloužily například výukové aplikace před-

mětů matematika, chemie a angličtina, Human 

Atlas – prohlídka lidského těla prostřednictvím 

virtuální reality (např. kostra, krevní systém, ner-

vový systém, orgány...) nebo Škoda auto – apli-

kace s technickým zaměřením. Součástí festiva-

                                        
                                        VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

FESTIVAL VIRTUÁLNÍ REALITY
sekretar@sps-caslav.cz, www.sps-caslav.cz

Uzávěrky přihlášek:  

I. kolo 31. 5. 2020, 

II. kolo 31. 7. 2020 

VoŠ Čáslav nabízí 

studium se zaměřením

Forma studia: 

management a personalistika, 

účetnictví a finance podniku,

řízení jakosti a metrologie, 

údržba a servis techniky 

v oboru 39-41-N/02

Výrobní a řídící systémy podniku

denní (D), 

kombinovaná (K) - 3 roky
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LETOS SLAVÍ VÝROČÍ TAKÉ ČÁSLAVSKÁ ZEMĚDĚLKA 
Kromě Gymnázia a Střední odborní školy peda-

gogické Čáslav a Středního odborného učiliště 

dopravního Čáslav, slaví své výročí od založení v 

letošním roce také zdejší střední zemědělská ško-

la. Jak vývoj školy od jejího založení před sto lety 

vnímá její absolvent, poté učitel a dnes již dlou-

holetý ředitel Ing. Jaromír Horníček? O tom jsme 

si povídali v neúnavně rozkvétajícím a areálu 

zemědělky.  
Pane řediteli, než se dostaneme k samotné-

mu výročí školy a ke všemu co je s ním spojeno, 

nemohu nezeptat, jak jako škola prožíváte tuto 

zvláštní koronavirovou dobu.
Neprožíváme ji lehce, ale máme skvělé kan-

tory a studenty, kteří se nenechali uzavřením 

školy zaskočit. 

Výuka probíhá formou distančního vzdělá-

vání. Odborníkem na tento způsob výuku je Ing. 

Eva Křížová. Máme různé softwarové systémy 

pro komunikaci na dálku, kam vkládáme výuko-

vé materiály a testy. Fungují také videohodiny 

angličtiny, ale i praxe. Kolegové například tvoří i 

videa, kde například ukazují jak zapojit sečku, 

vypočítat secí dávku a výpočet píší křídou na dře-

věný valník.

Jinak máme dvě 3D tiskárny, na kterých jsem 

vytiskli pomůcky na šití roušek a asi šedesát štítů 

pro domov důchodců, nemocnici, praktické léka-

ře, červený kříž a nebo také ministerstvo národ-

ní obrany.  

Co plánujete v budoucnu?

Máte zmapováno, jak tento systém výuky 
Jaké nabízené doplňkové aktivity mají žáci vyhovuje studentům?

nejraději?

Škola plánovala oslavy výročí. Jak to s touto 

akcí vypadá?

Jak dlouho působíte na zemědělské škole?

Můžete prosím pohovořit o historii školy?  

 Také máte obory zaměřené na ekonomiku ...

           
            Více na: https://www.szescaslav.cz/ 

umístil v roce 1935 v budově školy dvouletou i tem studentské firmy. Firmy tedy budou na trhu 

odbornou zimní rolnickou školu. skutečně prodávat to, co vyprodukují.  
Těžké období nastalo v předválečných ča-

Je toho spousta. Budujeme například další sech v roce 1938 a trvalo až do roku 1950, kdy se 
technickou učebnu, zaměřenou na výuku tech-stal ředitelem Ing. Dr. Skřivánek. Škola a školní 
nologií jako je 3D tisk. Doděláváme také plně statek pod jeho vedením patřily mezi nejzná-
automatizovaný skleník. Chceme dokončit vče-mější zemědělská školská zařízení v republice. 
lín nebo pořídit více zvířat, vysadit více stromů a Tvůrčí práce Ing. Dr. B. Skřivánka byla přerušena 
v rámci oboru agropodnikání chceme na škol-v roce 1960 náhlou smrtí.   

Škola poté v šedesátých letech procházela ním statku realizovat stavbu jízdárny, která díky 

modernizací a dále pracovala na svém dobrém hotové projektové dokumentaci a pozitivnímu 

jméně. přístupu kraje, nabírala jasnější obrysy. Vše je 
Další významný milník nastal 1. 1. 1991, kdy ovšem  pozastaveno koronavirovou situací. 

se škola mění na Střední zemědělskou školu a 

Rodinnou školu, což na školu přilákalo hlavně Pro studenty jsem vytvořili anonymní dotaz-
Je to právě práce s koňmi nejen v rámci Hipo-velký počat děvčat. Charakter rodinné školy zani-ník, kde jsme se mimo jiné ptali jak hodnotí tuto 

terapie, ale také se psy v rámci Canisterapie, kte-kl v roce 2002. Od té doby nese škola současný výuku známkou od jedničky do pětky. Většina 
ré ve zkratce zajišťují léčebný kontakt koně nebo název Střední zemědělská škola Čáslav.dala dvojku, což je jistě pozitivní, ale najde se pár 

V období roku 2008 až 2013 jsme se stejně psa s člověkem. Pro chlapce jsou atraktivní na-připomínek. V dotazníku jsme žákům nechali 
jako všechny školy potýkali s nedostatkem stu- příklad základy soustružení, sváření a také mo-také prostor pro vzkazy a musím říci, že jsme za-
dentů. dernizace v zemědělství jako jsou přesné naviga-znamenali obrovský počet pozitivní ohlasů 

10. 4. 2013 předčasně zemřel všemi uznáva- ce, využití dronů a podobně.nejen ohledně online výuky, ale také ohledně 
ný ředitel Ing. Josef Zadina. Od tohoto roku zde 

návratu do školy. Jako ředitele mě většina vzka-
jako ředitel figuruji já. Snad mohu říci, že se nám 

zů skutečně velmi potěšila, zahřála u srdce nebo 
Oslavy měly proběhnout v červnu. Díky na-podařilo škole dodat nový impuls a oslovit další 

minimálně upřímně rozesmála.
šim absolventům jsme sehnali i spoustu sponzo-uchazeče. Velké úsilí jsme věnovali a nadále bu-
rů, takže jsme plánovali pojmout oslavy ve vel-deme věnovat modernizaci budov, učeben nebo V roce 1976 jsem nastoupil jako žák, o deset 
kém duchu. Připravovali jsme kulturní program rozšíření oborů. let později jsem byl přijat jako řadový učitel a 

Otevřeli jsme například knihovnu, veterinár- pro veřejnost, nechybělo by tedy pódium, jako ředitel působím od 1. srpna 2013.
ní kliniku, prostor pro výcvik psů nebo pitevnu a hudba, 250 míst sezení venku, 250 míst sezení 

další. Velké úsilí nás stála celková rekonstrukce pod stanem, občerstvení , pracovali jsem na do-Výuka byla zahájena 20. září 1920 s jedena-
budovy. Zavedli jsme také nové učební obory provodném programu, kde by nechyběla pře-třiceti žáky zapsanými do prvního ročníku v bu-
jako je veterinářství, učební obor zemědělec far- hlídka zvířat a tak dále, ale bohužel jsme akci mu-dově čáslavské radnice. 

Po dobudování školního statku, jemuž bylo mář samozřejmě s možností dodělat si u nás ma- seli zrušit. 
Oslavy jsou ale přesunuty na příští rok a my pozemkovou reformou přiděleno 41 ha, bylo v turitu.  

se budeme snažit, aby byl jejich program v tako-roce 1925 přikročeno ke stavbě školní budovy v 
Ano, v rámci těchto oborů bychom se rádi vém rozsahu, jaký jsme plánovali pro letošní rok.prostorách, kde stojí v současnosti. Slavnostní 

více ponořili do praxe. Zahajujeme projektovou otevření proběhlo 12. září 1926.
výuku, během níž budou vytvořeny nikoliv fiktiv-Škola byla na vzestupu zejména za druhého 
ní, ale reálná podnikatelská uskupení se statu-ředitele Ing. Bohuslava Černohorského, který 
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GYMPLÁCI A PEĎÁCI MĚSTU
O tom, že čáslavské gymnázium letos slaví 140 

Co se bude dít ve škole?let od svého vzniku, jsme vás informovali v minu-

lém čísle Čáslavských novin. Tam jsme zatím po-

skytli údaje jen o hlavním dnu oslav –14. listopa-

du – který jsme označili motivačním názvem ABI-
Putování do Betléma přes ČáslavTURIENTI SOBĚ. Ale oslavy mají ještě druhou 

část, ta je věnována městu Čáslav a je nazvaná 

GYMPLÁCI A PEĎÁCI MĚSTU.  
Dvě části oslav

Komunitní projektový týden

Další aktivity ve městě a okolí

http://140.gymcaslav.cz/

Tady se jako organizátoři uplatní jak gymnazisté, pedagogické školy v Čáslavi a okolí. 

tak studenti pedagogické školy a pedagogického 
V budově školy budou probíhat přírodověd-lycea, kteří využijí své zkušenosti z pedagogické 

né a výtvarné dílny pro žáky základních popřípa-praxe. Hlavním garantem tohoto projektu je 
dě mateřských škol pod záštitou Mgr. Lenky Ko-Mgr. Milada Bártová.
řínkové. Možná se budou hrát pohádky pro děti 

A co vám můžeme dále nabídnout? V tento z mateřských škol. Velmi zajímavou akcí budou v 

moment již s určitostí slibuji předvánoční akci aule školy přednášky a prezentace ze zahranič-

Putování do Betléma přes Čáslav. Inspirovala ních cest abiturientů školy pro současné studen-

Podívejme se nyní na to, co škola v rámci své- jsem se akcí, kterou v Kutné Hoře v prosinci roku ty a veřejnost především z řad seniorů. Tento 

ho kulatého výročí zamýšlí a jaké má vize: Slav- 2019 pořádalo sdružení SOBSA společně s ČMS, edukační program má také vlastenecký kontext: 

nostní den výročí – 14. listopad – je věnován pře- a získala jsem cenné informace od paní Lenky bývalí absolventi se z daleké ciziny rádi vracejí do 

vážně absolventům školy, kteří se z velké části na Choutkové, jedné z organizátorek akce. Mám svého rodného města a na tu svou „alma mater“. 

jeho přípravě budou podílet jako organizátoři a zároveň osobní prožitek ze hry, neboť jsem se jí Podíváme se společně s nimi do zajímavých 

aktéři jednotlivých aktivit a v neposlední řadě zúčastnila společně s žáky kutnohorské ZUŠ. Mů- destinací, např. do Ameriky či Asie. Přednášku s 

jako diváci; absolventi školy jsou tedy jeho cílo- žete se těšit na orientační hru v ulicích města, její prezentací o cestě do Uzbekistánu přislíbila býva-

vou skupinou. Naopak projekt Gympláci a peďá- trasa je již připravena! Ve výlohách, oknech, po- lá studentka gymnázia Mgr. Jaroslava Barbara 

ci městu je určený pro občany města Čáslav, tedy př. zahradách města Čáslav budou instalovány Sporková (roz. Bártová).
Toto jsou naše plány, které vznikly již rok pro Čáslavany všech věkových skupin. Zacílený betlémy (vyrobeny z netradičních materiálů a 

před plánovaným výročím v listopadu 2019. Ne-je však především na děti, mládež a seniory. Na různými technikami žáky, studenty a čáslavskou 
mohli jsme tehdy tušit, co nám rok 2020 přinese jeho přípravě se budou podílet současní studen- veřejností především z řad seniorů). Mimo jiné 
a jak nám situaci zkomplikuje. A vůbec nemůže-ti školy (tedy gymnázia i pedagogické školy) a bude vystaven unikátní Čáslavský betlém zhoto-
me předvídat okolnosti, které nastanou na pod-samozřejmě spolupracovat budou také pedago- vený bývalým studentem gymnázia Ing. arch. 
zim letošního roku. Samozřejmě, že vše přizpů-gové. Pavlem Štěchem, který k výročí školy před deseti 
sobíme situaci a již promýšlíme varianty, které lety nádherně ilustroval almanach To je let. Bet-

Projekt Gympláci a peďáci městu bude reali- by byly „bezpečné“ pro všechny zúčastněné, lém po smrti pana architekta darovala rodina 
zován jako komunitní projektový týden před vá- zvláště pro rizikovou seniorskou skupinu, ke kte-městu s žádostí, aby byl v adventním čase vysta-
nočními prázdninami, tedy ve dnech 16 - 18. 12. ré už také patřím. Zvláště obtížně se v této ne-vován. Jsem ráda, že toto přání budeme moci 
2020, popřípadě ještě 21. - 22. 12. 2020 (pokud lehké době shánějí finanční prostředky. Věřte, že naplnit. Pro čáslavské Putování do Betléma jsem 
tyto dva dny nebudou na školách ředitelským tato nejistota doby nám bere mnoho tvořivých získala nadšenou pomocnici, evangelickou fa-
volnem). sil. Jsme ale přesvědčeni, že společně vše zvlád-rářku Drahomíru Duškovou-Havlíčkovou. 

Tato část oslav výročí založení školy bude neme!
organizována na vybraných místech města V adventním čase plánujeme vlastivědné O přípravách oslav a aktualizacích budeme 
Čáslav a především v budově školy. Jde o bohatý procházky po městě. Průvodcovskou službu bu- dále informovat na stránkách novin a na webo-
edukační program, který je zacílený především dou zajišťovat studenti školy nejen v češtině, ale vých stránkách 
na žáky mateřských a základních škol v Čáslavi i v cizích jazycích pro žáky ZŠ a seniory.  V nabíd-
popřípadě okolí (Žleby, Potěhy, Žehušice, Vrdy a ce programu jsou také sportovní aktivity (např. v 
další.). Programu se může zúčastnit také čáslav- Gumárně). Součástí oslav s jistotou budou tra-
ská veřejnost a abiturienti, především senioři. diční předvánoční koncerty pěveckého sboru 
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CHRÁM sv. PETRA A PAVLA V ČÁSLAVI

navedení duše kamsi nad oblaka podporuje i pět městí, jak je tomu nyní, ale z boku, ze strany oto-

vysokých a poměrně úzkých oken. Původně jich čené k náměstí. Stejně byl ale nasměrován i 

bylo sedm; dvě byla zazděna při stavbě věže. Je- vchod do sv. Michala.
Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Po roce 1350 bylo již zřejmě trojlodí postave-jich kružby jsou ale výrazně mladšího data – ně-

Dodnes jeden z nejznámějších a nejvýznamněj- no, neboť se dochovaly poměrně četné záznamy které z počátku 20. století, jiné z období pozdní 
ších českých panovníků. Právem. Přeměna a hos- o zřizování oltářů. Například z roku 1362 se do-gotiky. Krom oken raně gotických lze uvnitř kně-
podářský i mocenský vzestup naší země za jeho chovala zpráva o oltáři sv. Kateřiny, z r. 1391 o žiště spatřit i okénka románského kostela sv. Mi-
vlády byly ohromné. Zakládal města, hrady, kláš- oltáři Panny Marie. Dnes se ví, že jich bylo asi chala.
tery. Dlužno říci – královská města a královské V presbyteriu se dochovala i část prvotní výmal- sedm či osm.
hrady. S jeho jménem je spojováno na padesát Další významná změna pak nastala někdy by – freska sv. Kryštofa; ten, kdo ji dělal, byl ještě 
českých měst. Patří mezi ně i Čáslav. počátkem 15. století, kdy byl polygonální závěr pod vlivem pozdně románského pojetí, což uka-

Jak již bylo řečeno, město Čáslav, založené jižní boční lodi zbořen a na takto uprázdněném zuje, že obraz skutečně vznikl už v době vzniku 
někdy kolem roku 1260, mělo svého předchůdce místě začala růst mohutná věž. Mnoho se ale této části chrámu. Možná by v této souvislosti 
v mnohých, vzájemně se prolínajících osadách a nepostavilo, jen přízemí, poté vzrušená doba nebylo od věci připomenout, že omítka uvnitř 
jejich správním a ochranném hradišti. Jedna z husitská práci na poměrně dlouhou dobu přeru-gotických kostelů bývala, oproti našim součas-
těchto osad, s již zmiňovaným panským dvor- šila. Krom toho v roce 1452 zhruba polovina ným představám, až neuvěřitelně barevná.
cem, se nacházela i v blízkosti kostela sv. Micha- Presbyterium bylo zřejmě dokončeno někdy Čáslavi vyhořela a oheň poničil i kostel. Muselo 
la. Zabírala však jen malou plochu kolem, takže před rokem 1300 a hned počátkem 14. století se se opravovat. Kupodivu se právě tehdy kostel 
stavitelé nově vznikajícího města neměli skoro začalo se stavbou největší části každého kostela, dočkal dalšího rozšíření – kaple sv. Anny se smě-
žádné problémy se staršími domy. Mohli proto v zvané loď. Shromaždiště věřících. V Čáslavi šlo rem ke Kostelnímu náměstí prodloužila až k zá-
plné míře uplatnit vše, co bylo pro tehdy zaklá- vlastně o lodě tři (trojlodí), navíc úplně stejně padnímu průčelí chrámu. Tedy k průčelí, kde je 
daná města typické a co je zřetelně odlišovalo vysoké (kostel halový čili síňový). Boční lodě byly nyní hlavní vchod. Tato přístavba výrazně zasáh-
od sídlišť vzniklých živelně – pravidelnou a pra- jen o něco užší než ta střední, společná výše do- la původní vzhled severní lodi – bylo třeba zazdít 
voúhle uspořádanou síť ulic, obklopujících roz- sahovala 12 metrů. Obě také měly původně mít její okna a také novou část kostela propojit s nit-
lehlé centrální tržiště. Jinak řečeno náměstí, k obdobné zakončení jako loď střední, tedy stavbu rem celého chrámu. Provedlo se to prolomením 
němuž přiléhal kostel. Toto schéma se v 13. sto- s polygonálním závěrem, podobnou presbyteri- boční zdi na třech místech mezi vnějšími opěrný-
letí stalo v českých zemích téměř zákonem. u, jen zřetelně menší. Z neznámých důvodů se mi pilíři. Takže – procházíme-li dnes prodlouže-

Je třeba říci, že čáslavské náměstí bylo v té 
ale v té době rozhodlo, že kostelík sv. Michala se nou částí kaple sv. Anny, vidíme vlastně někdejší 

době poněkud větší než dnes. Blok domů, v 
bourat nebude a tak byl zmíněný uzávěr připo- venkovní opěráky severní lodi.  

němž se nachází radnice, chyběl. Poloha kostela V úplném závěru 15. století se dočkala své jen jen k lodi jižní v místě, kde nyní stojí impo-
sv. Michala proto zcela vyhovovala tehdejším dostavby i věž. Začalo se někdy po roce 1490; zantní čáslavská věž. Dnes už toto ukončení při-
požadavkům a tak bylo rozhodnuto na stejném práce ale šla řemeslníkům rychle od ruky, takže pomíná jen vysoký hrotitý oblouk, kterým bylo 
místě postavit i kostel nový a hlavně větší. Začalo se zděná část vztyčila nad městem už v roce kdysi široce otevřeno do jižní boční lodi stejně, 
se presbyteriem, česky kněžištěm, tedy prosto- 1497. Roku 1502 vše završil krov. V tu chvíli už jako je otevřeno obdobným obloukem, zvaným 
rem, který byl vyhrazen kněžím. Však také jde o chrám nabýval podobu, v jaké ho známe dnes. vítězný, presbyterium do lodi hlavní. Záhadou 
výraz z latiny, v níž „presbyter“ znamená kněz, či Většina následných změn se týkala hlavně za-rovněž zůstává, proč se zasvěcení staršího koste-
přesněji „starší církve“. Slovo je ale původem z střešení a drobnějších úprav, které základní sta-la sv. Michalovi nepřeneslo na budovaný chrám 
řečtiny, kde je „presbys“ totéž co stařec. vební uspořádání už nezměnily.nový a změnilo se na patronaci sv. Petra a Pavla.

Stavbu město zahájilo někdy kolem roku Zůstaňme ale ještě chvíli v 15. století. Proto-Hlavní loď čáslavského chrámu obvykle 
1280. Tehdy se v Čechách již uplatňoval nový že právě v něm zažil čáslavský chrám chvíle, je-upoutá návštěvníky nádhernou síťovou klen-
konstrukční systém, zvaný gotika. A první část jichž význam, spíše historický než praktický, byl bou. Ta ale z doby prvotního budování kostela 
vznikajícího chrámu jeho raně gotickou formu značný. Sešel se v něm zemský sněm. Stalo se tak nepochází a je až ze století šestnáctého. Ze 14. 
plně využila. v červnu roku 1421. A pak ještě podruhé, což je století je ale boční kaple sv. Anny (původně Pan-

Pro nový styl bylo charakteristické vzepětí 
známo snad jen historikům, v srpnu roku 1422.ny Marie Bolestné), která přiléhá k románskému 

stavby do výše. Jakýsi výtrysk k nebi. Tato snaha Co byly zemské sněmy? Byla to shromáždění kostelíku sv. Michala ze strany opačné, než pres-
se projevila i v Čáslavi a obvodové zdivo presby- vlivných a moc reprezentujících sil země. Nepů-byterium. S trojlodím byla propojena; z počátku 
teria se svými skoro 12 metry dokonce o něco jdeme-li hlouběji než do 13. století, pak to zprvu ale připomínala spíše stavbu samostatnou. Jako-
převýšilo věž sv. Michala. Dalším typickým ry- byla hlavně vysoká šlechta a nejvyšší církevní by přidanou navíc. Nelze však pominout, že její 
sem byly opěrné pilíře, které jsou u víceúhelné- hodnostáři (13. a 14. století), později se jich vznik má značnou zásluhu na uchování původní-
ho (polygonálního) ukončení čáslavského pres- účastnila i šlechta nižší a zástupci královských ho a historicky velmi cenného románského kos-
byteria čtyři. Určitým překvapením může být, že měst. V dobách starších se scházel zejména v telíka, který byl její výstavbou novým chrámem 
dva z nich, mohutné obloukovité opěráky, které čase, kdy zemi chyběl panovník a nejsilnější drži-vlastně obklopen.
vypadají nejstarobyleji, jsou ve skutečnosti vel- telé moci museli vzniklou situaci řešit bez krále. Původní a hlavní vstup do trojlodí, což může 
mi mladé a pocházejí až z roku 1829. Snahu o Někdy je naopak svolával sám král a nechával si být rovněž překvapivé, nebyl z Kostelního ná-

SERIÁL 

na své pouti časem                                                              II. díl

Čas růstu
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od nich formálně stvrdit svá rozhodnutí, nou zemskou vládu, která měla spravovat zemi jet na Jiřího z Poděbrad i značný nátlak, aby při-

případně od pánů složit přísahu věrnosti. Pokud až do přijetí krále jiného. vedl celé Čechy zpět k víře katolické. Přemístění 
Janu Žižkovi, většině pražanů a husitům z byla naopak královská moc oslabena a panovník Žižkových ostatků, čili jejich odstranění z posvě-

východních Čech se zdál být nejvhodnějším no-se stal, zejména finančně, závislý na podpoře ceného svatostánku chrámového, mohlo být 
vým králem někdo z polsko-litevského panov-tzv. „stavů“ (šlechty, církve a měst), musel jim v tedy pro papeže jakýmsi ujištěním, že se o to král 
nického rodu Jagellonců. Proto byla do Polska zájmu zachování své vlády poskytovat i část skutečně snaží a snažit bude a zároveň utajení 
vyslána delegace s nabídkou českého trůnu. Po moci a přenášet do jejich pravomoci, tedy na tohoto kroku mělo uchovat v Čechách klid. Jiří z 
dlouhém jednání přijal tuto možnost Zikmund zemský sněm, některá rozhodnutí. Velmi Poděbrad prostě nechtěl otevřený konflikt ani s 
Korybutovič, synovec polského krále Vladislava složitou a značně nestabilní situaci v Čechách na papežem, ani s kališníky.
II. Jagella. A právě Zikmund Korybutovič svolal Z tohoto skrytého převozu vzešla ovšem poz-počátku 15. století, po smrti krále Václava IV., 
na srpen 1422 do Čáslavi i druhý zemský sněm, dější docela pochopitelná nejistota, zda nebyly není možno v tomto stručném povídání 
na němž slíbil respektovat všechny Čtyři pražské Žižkovy ostatky zcela zničeny a pokud se tak ne-rozplétat ,  n icméně splňovala  mnohé 
artikuly. Poté byl zvolen za českého zemského stalo, kde se vlastně nacházejí. Rozpaky pak posí-předpoklady pro převzetí moci zemským 
správce. lila i doba pobělohorská, kdy se je ve snaze o je-sněmem. Snad jen připomeňme, že to bylo rok 

A ještě jednou událostí se čáslavský chrám v jich konečnou likvidaci najít nepodařilo. A to po památné bitvě na Vítkově, v níž husité pod 
15. století zapsal do historie naší vlasti. Stal se přes značné, mnohdy až fanatické úsilí.vedením Jana Žižky v podstatě znemožnili králi 
místem posledního odpočinku nikdy neporaže- Přesto, navzdory předchozím řádkům, se Zikmundovi získat nad nad naší zemí skutečnou 
ného hejtmana husitů, Jana Žižky z Trocnova. nikdy nepochybovalo o tom, že v Čáslavi náhro-moc. Krom toho v roce 1420 Žižka svými 

Kdy se Žižkovy ostatky objevily v Čáslavi je bek Žižkův skutečně stál. Jeho existenci potvrzu-vojenskými úspěchy v jižních a jihozápadních 
dodnes zahaleno tajemstvím. Stejně jako důvod jí záznamy o návštěvách mnoha významných Čechách učinil z husitů dominantní sílu, jejíž 
jejich přenesení z původního hrobu v kostele sv. osobností, které se u něj při svých cestách zasta-mnohé, v požadavcích se lišící skupiny a hnutí, 
Ducha v Hradci Králové, kde byl pochován zřej- vily a rovněž zmínky v řadě kronik, obsahujících bylo nutné alespoň částečně sjednotit. Reálným 
mě 21. října roku 1424 (zemřel 11. 10. 1424 u dokonce i popis náhrobku, včetně na něm umís-východiskem se jevily být čtyři základní 
Přibyslavi). Uvažuje se o době mezi lety 1458 až těného nápisu. Navíc právě tento text naznačo-myšlenky, zformulované jako tzv. „Čtyři pražské 
1462. Tehdy vládl Českému království Jiří z Podě- val, že ostatky Žižkovy byly do místního chrámu artikuly“ (česky články, odstavce, texty), na nichž 
brad, přezdívaný „husitský král“. Už toto označe- opravdu jen přeneseny. Obsahoval totiž výraz se všechny názorové proudy shodly. Došlo proto 
ní dává tušit, že Jiří z Poděbrad nebyl vůči husi- „conditus est“, tedy „uložen“, místo obvykle uží-k dohodě o svolání zemského sněmu a za místo 
tům nijak zaujatý; proto zcela utajený převoz vaného „sepultus est“, čili „pohřben“. Vytvořena jeho konání byla vybrána Čáslav. František 
Žižkových pozůstatků z Hradce Králové do Čásla- byla i různá zobrazení náhrobku.Palacký zhodnotil tento sněm jako „...první velký 
vi musel mít příčinu jinou, než vnitropolitické Jeho existenci potvrzuje i záznam o pobělo-pokus k obnovení ... řádu, práva i pokoje v 
snahy katolíků. Vždyť přijímání pod obojí bylo od horském řádění jednoho kutnohorského minc-(zemích) celé Koruny české...“
roku 1436 dokonce stvrzeno tzv. „basilejskými mistra, jménem Vilém z Vřesova, který obsahují Do dějin ale vstoupil čáslavský sněm pro ně-
kompaktáty“, v nichž katolická církev (včetně „Paměti pana Mikuláše Dačického z Heslova“. co jiného. Je považován za první zemský sněm v 
papeže Evžena IV.) nárok husitů na přijímání z Také ho zmínil Jan Amos Komenský v „Historii o historii, na němž se v nejvyšším zastupitelském 
kalicha uznala. Čechy pak byly z hlediska nábo- těžkém protivenství církve české“. Vilém z Vřeso-orgánu ve státě podílela na řízení státu i města, 
ženského vnímány jako země „dvojího“ lidu. va, jako horlivý stoupenec rekatolizace, se roz-zemané a zástupci nižší šlechty jako plnoprávní 
Zdánlivě nebyl vůbec žádný důvod ostatky z hra- hodl v roce 1623 ostatky Jana Žižky zničit a od-účastníci. Poprvé také chyběla dříve mocná cír-
deckého chrámu odstranit. Přesto se tak stalo. stranit tak další připomínku doby husitské. V ná-kev. Proto je tento sněm někdy označován jako 
Navíc tajně. Proč? hrobku ale nic nenašel a tak ho nechal alespoň „první národní shromáždění na evropském kon-

Celkem přijatelnou se zdá být domněnka, že zbořit. V čáslavském chrámu hledal i jiný pře-tinentě“. Navíc se, rovněž poprvé v historii, 
šlo o snahu uklidnit nového papeže. Tím se roku hnaně zanícený katolík, jakýsi Anselm Kramsi, sněm povýšil nad krále, když odmítl Zikmunda 
1458 stal Eneáš Silvius, který nejenže odmítl pro- který zde působil v letech 1638 až 1648. Skuteč-Lucemburského (bratra českého krále Václava 
dloužit platnost kompaktát, ale navíc začal vyví- ně se mu podařilo nějaké lidské kosti najít a tak IV.) za panovníka. Jmenoval rovněž dvacetičlen-

je v domnění, že jde o Žižku, nechal katem na 

čáslavském náměstí demonstrativně spálit.
Veškerá tato nejistota následně vyvolala i 

myšlenku, že náhrobek byl pouhým kenotafem, 

čili hrobem symbolickým. Jinak řečeno jakýmsi 

Žižkovým památníkem. Částečné rozluštění těch-

to záhad vlastně přineslo až století dvacáté.
K předchozím odstavcům snad jen malou 

vysvětlivku – slovo „kompaktáta“ lze přeložit do 

češtiny výrazem „úmluva“. Původem je z latin-

ského „compactare“, což je složenina z předpo-

ny com- (z latinského „componere“ ve smyslu 

„skládat“) a „pacere“ (česky „smlouvání“). Tož 

asi tak.

Pokračování najdete v následujícím

vydání Čáslavských novin

Vladimír HořejšíČáslavský sněm (autor: Jan Skramlík) 
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NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Nabídka zaměstnání – práce, která dává smysl – staňte 
se ošetřovatelem/ošetřovatelkou seniorů

Nabízíme:
- Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
-Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou 
stanovených platových podmínek 
(nařízení vlády číslo 300/2019 Sb.)
- Příspěvek k penzijnímu pojištění a stravování
- Příspěvek na kulturu
- Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných 
zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáží
- Příspěvek na nákup vitamínových přípravků
- 5 týdnů dovolené

Požadujeme:
- Schopnost empatie – ochota laskavě pečovat o staré lidi
- Ochotu učit se novým věcem
- Základní znalost práce s PC výhodou

V případě zájmu nás kontaktujte: 
E-mailem: ales.sorf@ddcaslav.cz nebo info@ddcaslav.cz
Telefonicky: 734 485 167 nebo 327 314 221
Osobně na adrese: Nazaret 94, Čáslav – ředitel Ing. Aleš Šorf 

Domov důchodců Čáslav přijme 
do hlavního pracovního poměru

Kuchaře/kuchařku

- Práci v plně vybavené kuchyni
- Stabilní platové podmínky dle nařízení 
vlády č. 300/2019 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě
- Příspěvek k penzijnímu pojištění a stravování
- Příspěvek na kulturu
- Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, 
rehabilitačních zařízení včetně masáží
- Příspěvek na nákup vitamínových přípravků
- 5 týdnů dovolené

Požadujeme:
- Vyučení v oboru
- Praxi v oboru min. 2 roky
- Ochotu učit se novým věcem
- Spolehlivost, pečlivost, bezúhonnost

V případě zájmu nás kontaktujte: 
E-mailem: ales.sorf@ddcaslav.cz nebo info@ddcaslav.cz
Telefonicky: 734 485 167 nebo 327 314 221
Osobně na adrese: Nazaret 94, Čáslav – ředitel Ing. Aleš Šorf 

Nabízíme:

Domov důchodců Čáslav

do svých pracovních řad hledá člověka na občasnou výpomoc při úklidu oddělení. Jedná se o zástup za pracovnice úklidu, 
při vybírání dovolených nebo při nemoci. 

Ať už jste v důchodu, maminka na mateřské nebo aktuálně na „volné noze“ a chcete si přivydělat, rádi Vás mezi sebou přivítáme.
Pracovní poměr bude ošetřen dohodou o provedení práce. 

 327 312 051,  
                                                                                    
                                                                                     

Více informací Vám poskytneme na tel. číslech: 728 575 791, 733 708 557  

ŽIVOT VE MĚSTĚ

V pátek 12. května 2020 se v České republice uskuteční opět Noc kostelů. Původně se měla konat V pátek 5. června, ale vzhledem k pandemii 
koronaviru se bude konat o týden později. Koná se každoročně od roku 2009. Kostely, chrámy, katedrály a modlitebny se při Noci kostelů otevírají všem 
zájemcům a často nabízí zajímavý program. 

Evangelický kostel v Čáslavi se i letos na Noc kostelů otevře veřejnosti.  V letošním roce je mottem Noci kostelů biblický verš ze Žalmu 104 „Učinil jsi 
měsíc k určování času... Přivádíš tmu, NOC se snese... Slunce vychází... Člověk vyjde za svou prací.“

V letošním roce uplyne 350 let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670), chceme se připojit k projektu „Komenský 2020“ 
veřejným čtením „TO NEJLEPŠÍ Z KOMENSKÉHO“. Čtení bude prokládáno varhanní hudbou. Program začíná v 18 hodin a bude trvat do 22 hodin.

Během celé Noci kostelů v evangelickém kostele budete mít možnost rozhovoru s faráři, se členy evangelického sboru, volné prohlídky kostela, 
nákupu křesťanské literatury a biblí, nákupu fairtradového zboží z Obchůdku Jeden svět (káva, čaj, čokolády). 
Těšíme se na VÁS v evangleickém kostele v ulici Jana Karafiáta v Čáslavi!
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NEJ ROUŠKYVÍCE BYLY POTŘEBA !
O hrdinech v první linii v době koronavirové se 

mluvilo den co den. Nejčastěji v souvislosti s léka-

ři či policisty. Do aktivní pomoci se v Čáslavi zapo-

jili ale i dobrovolníci z  čáslavské diakonie. Ty or-

ganizoval vedoucí této skupiny, Vlastimil Maru-

šák. 

Co se u vás začalo odehrávat, když celé Česko 

upadlo do karantény?

Kde výuka bude probíhat? 

Napadá mě, jak vypadá vůbec vaše práce za 

normální situace? 

Kolik lidí se do jejich výroby zapojilo? 

Jste tedy v krizových situacích už zběhlý?
Do jakých aktivit se chtěli zapojit?

Praxi pořád provozujete? 

Ta u vás konkrétně vypadá jak? 
Přibyly vám k tomu i další aktivity? Nebo zů-

stalo jen u roušek a čepic?

Bylo to potřeba? 

Tam jste byli úspěšní?

Kde byly k dispozici?

V okamžiku, kdy začala pandemie, byly nejví-

ce potřeba roušky. Ze začátku jsem spolupraco-

val s restaurací u pivovaru. Tam jsme dodávali Domluvil jsme se, že děti nebudou chodit ani 
materiál a odváželi odtamtud roušky. Zaváželi k dobrovolníkům, ani tomu nebude naopak. A že 
jsme seniory, kteří se ozvali. Případně nám volali výuka bude probíhat v neutrálních prostorách 
jejich rodinní příslušníci. Dodali jsme roušky na- diakonie, kde je v jedné baště v hradbách kavár-
příklad i do DPS v Golčově Jeníkově. Udělali jsem nička a jsou tam nádherné prostory. Proto bude-
výzvu přes Facebook a Instagram, na základě níž me doučovat tam. 
se mi začali hlásit dobrovolníci.

Ono tohle není úplně nenormální. Hodně 

dlouho jsem pracoval v Adře, byl jsem na dvou 
rouškomatu. I tak jsme vydali kolem 1600 kusů 

misích – na Balkánu a v Čečensku. V roce 2002 
roušek. 

jsem měl na starost likvidaci následků povodní. 

Pro mě to není úplně neobvyklé. 

Nasbíralo se to… V běžném životě pracuji v 

sociálních službách. Na malý úvazek v organiza-

ci, která poskytuje osobní asistenci a na další 

část tady v Čáslavi v Diakonii. Zbytek času vypl-

ňuji prací psychoterapeuta.

Psychoterapií se zabývám už dlouho a mimo 

jiné mám za sebou i výcvik v hypnoterapii. Umím 
Protože nikdy nedošlo na to, že bychom ven- tedy k psychohygieně používat hypnózu, což je 

čili psy, zařizovali nákupy a vyzvedávali léky, tak velmi užitečné. Dále je pro mne velmi důležitá 
jsem oslovil ředitele základních škol a zeptali různost. Tím, že pracuji v Praze v osobní asisten-
jsme se, jestli není třeba doučovat nějaké děti. ci, v Čáslavi v Diakonii, plus mám klienty, je každý 
Obzvlášť ty, které se chystají na přijímačky, nebo den úplně jiný. A díky tomu přeskakování se mo-
jim utíkají maturitní otázky, případně děti z prv-Nakonec k tomu nedošlo, protože zájem byl hu od předchozí činnosti vždy úplně odříznout. 
ního stupně, které nemají vybudovanou sebeká-minimální. V Čáslavi velmi dlouho nebyl vůbec Můj denní rytmus mi nedovolí se dlouho trápit 
zeň, rodiče je k tomu nevedou. nikdo nakažený. A i nakažených pak bylo jen má- jedním problémem.

lo. Proto senioři naprosto odmítli být doma, 

aspoň na nákup si chtěli zajít sami, protože to 

pro ně byla příležitost, jak se vidět, popovídat si. 

Z toho důvodu jsme zůstali u šití roušek. 

Nejlépe zareagoval pan ředitel Hasík ze zá-

kladní školy na náměstí. Obeslal všechny učitele, 

poradili se spolu a řekl mi, že vytipovali zhruba 

25 dětí. Na to konto jsem pro změnu já obeslal 

skupinu dobrovolníků a sešlo se asi dvanáct lidí, 

kteří se chtěli a mohli zapojit. Došli jsme k tomu, 

že skutečně zvládneme obsloužit všech 25 dětí a 

pan ředitel poslal nabídku rodičům. Několik se 

jich už ozvalo, proto v nejbližších dnech začne-

me.

stáhli roušky do restaurace Na kuchyňce, aby si 

každý, kdo je bude chtít, musel zazvonit na ob-

sluhu. Rozdávali jsme jich od dvou do pěti kusů. 

Kdo mohl přispět, toho jsme nasměrovali k 

Šilo patnáct lidí z Čáslavi s tím, že jsme do 

toho pak zapojili už i charitu. Protože charita ně-

které domovy pro seniory přeměnila v krejčov-Měli zájem pomáhat se zánosem potravin, 
ské dílny a šila pro lidi, kteří roušky potřebovali. pokud by někdo chtěl zůstat doma nebo byl v 
Dvakrát jsme od nich dostali zásilku pěti set rou-karanténě. Tak se shromáždilo asi třicet až čtyři-
šek. Někdy kolem Velikonoc jsme proto na žá-cet lidí, kteří byli ochotní pomáhat. Osobně jsem 
dost paní radní Mandákové začali šít čepice do se také účastnil za dobrovolníky v Čáslavi krizo-
nemocnice. Těch se zhotovilo několik stovek a vého štábu sociálních služeb s tím, že svou roli Ano, mám klienty v Praze i na Čáslavsku. A to 
rozvážely se do místní nemocnice, následně pak jsme viděli v šití a rozdávání roušek a v pomoci ostatní mám jako psychohygienu. 
i do Kolína. seniorům a lidem, kteří budou případně v karan-

téně. Přednost dostala Anima – pečovatelská 

služba  v Čáslavi, která omezila své běžné služby. 

Část klientů přešla i do péče rodiny. Tím pádem 

měly jejich pracovnice volnou kapacitu. Z toho 

důvodu jsme se domluvili, že začnou a my jen 

doplníme, co nebudou stíhat. 

S městem jsme se dohodli tak, že v Čáslavi 

nainstaluje rouškomat. S tím, že výtěžek půjde 

na městskou nemocnici, aby se tam aspoň sym-

bolicky vrátily nějaké peníze. Na základě toho 

jsme se rozhodli, že budeme dělat dětské rouš-

ky, které v rouškomatu nebyly. A že budeme vy-

dávat roušky starším seniorům, pro které by i 

čtyřicet korun bylo dost. Z toho důvodu jsme 

                                                                       duš
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enioři naprosto odmítli být doma, 

aspoň na nákup si chtěli zajít sami, 

protože to pro ně byla příležitost, jak se 

vidět, popovídat si

INZERCE

POTŘEBUJETE VYŘEŠIT PROBLÉMY VE SVÝCH VZTAZÍCH NEBO VE SVÉM 
ŽIVOTĚ? 

Nabízím psychoterapeutické poradenství pro jednotlivce, páry i rodiny v oblastech 
řešení vztahových problémů, osobního růstu či nemocí psychického původu.

 

 

Poradenství probíhá v Čáslavi a 1 hodina (60 minut) stojí 500,- Kč. 
V případě zájmu či potřeby nabízím použití hypnoterapie.

 Kontakt: Mgr. Vlastimil Marušák, tel. 604 200 713, mail: marusak@hewer.org

Vlastimil Marušák organizoval 
dobrovolníky na Čáslavsku.



NA ZAČÁTKU KAŽDÉ SPOLEČNÉ CESTY JE SETKÁNÍ
 

Mám o tobě představu, že jsi žena mnoha 

profesí a zájmů. Jak vnímáš ty sama sebe? 

Jaký máš vztah k Čáslavi a jak se ti v Čáslavi 

žije?

víceméně kolem divadla, literatury a dětí. Done- této profese, ale … To „ale“ má asi nejblíž k odpo-

dávna jsem na plný úvazek učila češtinu, angličti- vědi na tvou otázku. Připadám si jako o dvacet 
Profesi mám jen jednu, jsem učitelka. A nu a dramatickou výchovu na své alma mater, na let opožděný maturant, který si má vybrat, co 

vzhledem k tomu, že známé příznaky tohoto po- Gymnáziu a SOŠPg Čáslav, teď vedu jednu dět- tedy bude v životě naplno dělat a …NEVÍ! 
volání u mě byly vždycky spíš učitelskou deter- skou divadelní skupinu na gymnáziu, jednu na 
minací než deformací, už mi to nikdy nikdo neod- ZUŠ J. L. Dusíka, jednu dospěláckou pod spolkem 
páře. Nicméně velmi amatérsky se taky věnuju ATAKDÁL, pracuju pro Formanovu Čáslav, z. s., 

Momentálně hrozně sentimentální. Nedáv-časově a psychicky nejnáročnější profesi – ma- kulturní komisi, občas píšu recenze na knihy a 
no jsem v takovém krásném ránu chodila celá teřství. inscenace pro děti a mládež a zasedám v porotě 
dojatá po Čáslavi a fotila jsem si místa, kde jsem Že jsem žena mnoha profesí a zájmů je podle dětských přehlídek uměleckého přednesu. Taky 
bydlela. „Růžovku“, nejspodnější panelák Těsno-mě iluze, která plyne z toho, že dělám tytéž nebo jsem před pár měsíci dokončila dramaterapeu-
hlídkovy ulice, odraz čeplovské bytovky na hladi-podobné věci na více místech. U mě se vše točí tický výcvik a chtěla jsem se ponořit hlouběji do 
ně Podměšťáku a dům v Jablonského ulici, kde 

žiju teď. Živě si pamatuju, jak mě na gymplu děsi-

la představa, že bych měla v Čáslavi ztvrdnout na 

celý život. A tak si říkám, kde se šmankote vzal 

můj současný sentimentální patriotismus?! Nej-

spíš za to bude moct odloučení. Skoro celý svůj 

dospělý život jsem totiž bydlela v Dolních Buči-

cích – a nezvykla jsem si. Nejhorší bylo, když 

jsem šla s pejskem na procházku do Vodrant, ne-

bo s dětmi na vala či na hřiště u rybníka a známí 

se mě ptali: „Co ty tady?“ To jsem nemohla roz-

dýchat. Co já tady? Já jsem tu přece doma!  Tak 

teď už mám v občance zase trvalé bydliště v 

Čáslavi a nemusím se cítit jako host ve vlastním 

městě. A žije se mi tu hezky: od chvíle, kdy sem 

opět oficiálně patřím, si užívám maličká milá se-

tkání: nejčastěji se zapovídám s „kolegy pejska-

ři“ a úplně dětinsky se raduju, když se pak pozná-

me i bez těch našich ratlíků. Úsměv, vtip a hezká 

slova taky chodím zcela účelně nasávat do ně-

kterých obchodů. Třeba do Zdravé výživy, do By-

linky, do květinářství U Kašny, do Merhautova 

pekařství, do starého papírnictví a do sousední 

drogerie i do té na pěší zóně. Tam zásadně nepo-

sílám děti ani manžela, to je moje denní dávka 

emocí.
Ale k tomu, abych se v Čáslavi cítila opravdu 

dobře, přispěly obrovskou měrou ještě dvě věci. 

Moji kolegové a přátelé (dva v jednom) z Forma-

novy Čáslavi a z divadelního spolku Atakdál a 

dům rodiny Chramostových (rodiny předváleč-

ného starosty Antonína Chramosty), v němž 

jsme si pronajali byt. Nejkouzelnějším místem v 

Čáslavi je pro mě tamější zahrada. Jak z knížky 

Jiřího Trnky! Vnímám jako obrovské požehnání, 

že na tom místě můžu být, byť třeba jenom na 

čas. A spolky Atakdál a Formanova Čáslav, to 

jsou další zázraky v mém životě. Asi si s tím senti-

mentem nedám pokoj, ale já jsem hrozně vděč-

ná za to, že mě všichni tihle lidi „vzali do party“, 

nebo v případě Atakdálu skupiny Béé spíš, že se 

mnou tu partu vytvořili a udrželi. 

ROZHOVOR
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Jakými kouzly tě k sobě přitáhlo divadlo? A 

teď to myslím v obojím významu. Jednak že ses 

rozhodla věnovat divadelní práci s druhými lidmi 
Takže se domníváš, že strach, který je možná a jednak že prostřednictvím divadla poznáváš 

Jak by se dalo najít cestu s ostatními, nebo daleko víc prožívaný jen v představách, než jaká sama sebe, což je způsob, jak dramaterapeut 
také ještě jinak, cestu k ostatním. A jak změnit je potom samotná realita, je příčinou toho, že se pracuje s dramaty v sobě – a poté i vnitřními kon-
věci k lepšímu? Pokud můžeš být konkrétnější, lidé chovají nedůvěřivě, uzavírají se?flikty těch, kteří se mu s důvěrou odevzdají.
mám teď na mysli naše prostředí v Čáslavi. 

Ve všech rolích, které jsi vyjmenovala, vystu-

puješ v pozici „vedoucího týmu“. Ať je to v situa-

ci, kdy jako učitelka stojíš před třídou, jako diva-

delní režisérka určuješ směr, jakým se má zkou-

šení hry ubírat, jako předsedkyně spolku Forma-

nova Čáslav jsi v čele iniciativy, která přináší do 

města nové podněty a nabízí celou řadu umělec-

kých, společenských a občanských aktivit. Zcela 
Prožíváme naprosto novou situaci, ocitáme určitě tě vede nějaké tvé vnitřní nastavení. Zají-

se v době pandemie. Ve vzduchu visí strach, malo by mě, jaký společný jmenovatel spojuje 
pocit ohrožení. Jako by lidé najednou pochopili, tyto činnosti a co by mohlo být výsledkem tvého 
že je potřeba spolu-pracovat, záměrně píšu působení v těchto skupinách? 
„spolu-pracovat“, protože jsme si uvědomili 

(tváří v tvář krizi) , že jsme v „tom“ spolu a že 

člověk sám nezmůže nic, ale pouze souhra, 

nezištná nápomoc, týmová práce, je něco, co 

vytváří smysluplnou ochranu a pospolitost. Což 

je jeden z důvodů, proč také vznikl spolek 

Formanova Čáslav. Jak to vše vidíš, prožíváš a 

jaké vnímáš souvislosti?

Už jsi zde zmínila Dvorky. Také jsi výstižně 

popsala ideu, tedy smysl a motiv toho, proč se 

spolek Formanova Čáslav rozhodl nabídnout 

našim sousedům a hostům z blízkého a dalekého 

okolí tento živý víkend. Bude to událost, která se 

rozprostře v prostoru  i čase – bude se odehrávat 

na devíti místech od pátku 4. září od 16 hodin, 

něco udělat. Tak to by mohl být ideální výsledek kterými si zaděláváme na mnohem horší nemoci 

mého působení kdekoli. Najít s ostatními cestu, a utrpení, než je Covid-19. 

jak změnit věci k lepšímu.

Ano. My se pořád bojíme, že nebezpečí To, co miluju nejen na divadle a dramatera-
Na začátku každé společné cesty je setkání. přijde zvenčí, nejčastěji od jiných lidí (což se pii, je možnost prožívat v kůži někoho jiného, 

Opravdové lidské potkání se. Zní to jednoduše a samozřejmě může stát), a tak se rouškujeme, podívat se na svět z jiné perspektivy než z té svo-
jednoduché to je, ne však snadné. Zkuste se tře- dezinfikujeme, oplocujeme, pojišťujeme, jí. A hraní rolí (ať už divadelní, výchovné či tera-
ba lidsky potkat s někým, od koho už předem zásobujeme, ozbrojujeme a já nevím co ještě, peutické) vám navíc umožní tohle prožít celou 
očekáváte nějakou formu útoku (ať už je to ne- jenže zapomínáme na to, že častěji jsme nositeli svou bytostí, ne jen v představách. Dovolí vám 
bezpečí reálné nebo ne)! Bude to jako byste pro- těch ničivých sil sami, že už tu nákazu ve formě přefiltrovat „cizí“ (a proto většinou „nežádoucí“) 
ti němu stáli s vytaseným mečem, štítem v ruce a naučeného chování (třeba od (ne)projevování myšlenky a pocity přes svoje tělo. A tím si uvědo-
v brnění. V takovém nastavení se můžete utkat, lásky po (ne)hromadění odpadu) máme v sobě a mit, že to cizí a jiné není zas tak jiné, že to v sobě 
ne potkat. Aby lidé odložili svoji zbroj, ať už má šíříme ji dál. Moje strategie je spíš se do těch máte taky. V jiné míře, za jiných okolností, ale 
jakoukoli podobu, potřebují se cítit v bezpečí. nebezpečí vnitřních i vnějších nořit a pouštět, máte.  Když na to přijde, obejdu se v divadle i bez 
Takže můj recept na změnu k lepšímu je vytvářet abych věděla, s čím mám tu čest, otrkala se a dramatičnosti (za což by mě dal asi každý teatro-
příležitosti, při nichž můžeme něco sdílet, aniž abych tak získala jakousi životní imunitu. Je mi log kamenovat), ale neodpustím mu, když mi 
bychom se báli, že si například vyslovením svého jasné, že takový postoj v nouzovém stavu asi nepřinese nějaký nový pohled na svět a tím i no-
názoru zavaříme na problémy u někoho vlivné- moc populární nebude. vé zjištění o sobě. Ve své divadelně-pedagogické 

Nedokážu se proto napojit ani na vlnu ho, nebo že třeba jenom nejsme na něco dost práci zbožňuju okamžiky, kdy introvertní děti 
spolupráce v duchu „Společně to zvládneme“. chytří nebo vzdělaní, krásní nebo „in“, nemáme nebo děti s pochroumaným sebevědomím (a 
Fandím pocitu pospolitosti, který u nás spojil dost peněz atd. Mnoho z těchto obav je zbyteč-dospělí tím spíš) po měsících vnitřních bojů se-
tisíce lidí v obětavé práci pro společný cíl a ných, to ale tomu, kdo se bojí, nevysvětlíte. Musí stoupí po premiéře z jeviště s rozzářenýma oči-
přiměl je na chvíli zapomenout na to, co je na to, že lidé kolem nejsou potenciální hrozbou, ma, ruměnými tvářemi a pocitem, že „to“ v sobě 
rozděluje. Ale nesouzním s ním. Vadí mi, že ale častěji potenciální spřízněnou duší, přijít mají a že dokázaly něco, na co by se před rokem 
všechna ta ochranná(?) opatření de facto vedou vlastní pozitivní zkušeností. A já vážně věřím, že bály pomyslet. A já vím, že tuhle svou stránku 
k větší izolaci, strachu a podezíravosti. právě k tomu můžeme hodně přispět akcemi objevily a budou ji moci použít, až budou potře-
Formanova Čáslav vznikla skutečně i proto, aby v Formanovy Čáslavi, zejména novým víkendo-bovat. 
Čáslavských probudila či posílila sousedskou vým festivalem Dvorky, projektem 24 oken ad-
pospolitost a spolupráci, nicméně od začátku ventu  a cyklem setkání s inspirativními osob-
chceme, aby lidé v našem městě k sobě nostmi z nejrůznějších oborů. Věřím, že se nás 
přistupovali s důvěrou, beze strachu, aby Čáslaváků při těchto i jiných příležitostech bude 
vstupovali do společných setkání s odvahou a potkávat čím dál víc, trochu lépe se poznáme a 
otevřeností, aby se upřímně konfrontovali s zjistíme, že spolu můžeme v klidu mluvit, o něco 
rozličnými pohledy na svět a prostřednictvím se dělit, něco spolu tvořit a možná jednou spolu i 
uměleckých (či šířeji kulturních) zážitků nastavili něco konstruktivně řešit.
sami sobě zrcadlo. Vidíte to množství slov, která 

se s karanténou moc neslučují? A tak si i 

Formanova Čáslav na svou verzi pospolitosti a 

spolupráce musí trochu počkat.
Všechno zlé je však pro něco dobré. 

Omezení, se kterými se potkávám, mají i S vůdčím duchem jsem se bezpochyby už 
vyloženě žádoucí vedlejší účinky. Jednak lidé narodila, což ovšem neznamená, že je pro mě 
začínají být tvořivější (přesázejí zahradu, skládají snadné ho uplatňovat. A tak si myslím, že mi 
písně, nahrávají audioknihy a koncerty z osud vedoucí roli neustále upgraduje, abych ji už 
obýváku, vytvářejí reprodukce slavných obrazů z konečně přijala a naučila se s ní zacházet. Stejně 
těstovin, korálků a modelíny a bůhvíco ještě), důležitým společným jmenovatelem mých akti-
jednak se to společné omezení v některých vit je ovšem můj spasitelský komplex. Jedna mo-
případech ukazuje být přesně tím, co lidé je oblíbená postava z fantastické literatury má 

Nevnímám koronavirovou nákazu jako potřebují, aby se spolu vůbec začali bavit.  schopnost „vidět pravdu“ o lidech. Kdybych já 
smrtonosnou pandemii, neprožívám strach ani měla tenhle dar, pravděpodobně bych zemřela 
pocit ohrožení. Roušku nenosím z přesvědčení, vyčerpáním při záchraně lidstva. Ve všem, co 
že „chráním sebe, chráním tebe“, ale protože dělám, se totiž pořád snažím všemožně (a leckdy 
nechci děsit lidi kolem. Mám absolutní respekt k i dost nemožně) pomáhat druhým. Takže vidět, 
obavám druhých (a že u některých jsou co druzí opravdu potřebují, by trochu eliminova-
rozhodně opodstatněné), já sama ale strach lo to moje „nemožné“ spasitelství, s tím všemož-
nemám, ne větší než obvykle. Nebojím se viru, ným by mi ale zas tak zásadně nepomohlo. Ona 
bojím se stereotypů a bloků v myšlení i jednání, jedna věc je „vidět tu pravdu“ a druhá umět s ní 
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kdy bude zahájena, až do nedělního podvečera. Mimořádnou příležitostí pro setkání všech, kteří 

Tedy akce nebývalých rozměrů. Pojď tedy Dvor- by se potkat chtěli, je pořádání „velké skupiny“ 

ky představit: na Nové scéně v sobotu dopoledne a 

odpoledne.

Prozradíš i nějaká divadelní překvapení?

A bude také nějaká legrace, jak je dobrým 

zvykem při sobotě?

Kde proběhne zahájení Dvorků?

Tak tohle jsou akce, při nichž jsou lidé diváky 

či posluchači. Ale další velmi důležitou částí 

Dvorků jsou nabídky ke spolupráci, aktivnímu 

zapojení. 
Čím budeme v sobotu pokračovat? A co 

hudební program?

Kdy dostanou lidé podrobný program 

Dvorků?

Řekla jsi, že na začátku každé cesty je setkání. 

že po zážitku z profesionálních výkonů se u 

velkého táboráku na náměstí sejdeme k hudební 

produkci i my, kteří umíme leda za kytarového 
Koncept „dvorků“ není náš nápad, je to doprovodu zarecitovat Bednu od whisky.

formát, který úspěšně funguje už řadu let třeba v Přesně tak. Na velkou skupinu si můžeme 

Praze na Malé Straně, v Litomyšli nebo v přijít povídat, vzpomínat, sdělovat si své nápady, 
Že je pod širým nebem možné hrát skvělou posázavských Netvořicích, kde jsem se s ním pocity, fantazie, přání – ty se mohou týkat 

muziku i pro menší množství lidí, na to už je seznámila já a kde mě jednou provždy okouzlil. každého z nás individuálně, ale i nás všech 
myslím Čáslav zvyklá. Možná nás ale překvapí, že Jsem opravdu šťastná, že Formanova Čáslav, z. s. dohromady. Z takto nabízených setkání vznikají 
v takových podmínkách můžeme vidět i opravdu spojila síly, aby něco takového mohlo vzniknout i zajímavé výstupy, protože možnost vyslechnout, 
dobré divadlo. A za to dám ruku do ohně. v Čáslavi. Ale abych se přestala rozplývat… reagovat, nechat se inspirovat znamená živou, 
Pražská Damúza je jeden z nejlepších českých Dvorky tedy znamenají na prvním místě to, že se osobní zkušenost, která pomáhá překonávat 
divadelních souborů pro děti a u nás zahraje otevřou dvory a zahrady různých institucí i strach a obavy. Člověk je tvor společenský, 
dokonce dvě představení, Superkluka a soukromých domů, které běžně nejsou skupinový, přesto může být povídání s „cizími“ 
MOMENT! Troufám si říci, že MOMENT! veřejnosti přístupné, a jejich prostor se na lidmi obtížné, protože máme v sobě různé 
reprezentuje divadlo, jaké Čáslav ještě nezažila, vymezenou dobu (v našem případě na celý předsudky, které brání bližšímu pochopení těch 
jde totiž o inscenaci pro batolata. Opravdu na ni víkend) zaplní bohatým volně přístupným druhých, potažmo i nás samých. Proto budou na 
můžete vzít děti od věku 10 měsíců! Předškolní a kulturním a společenským programem pro skupině přítomni dva mediátoři, kteří vytvoří 
mladší školní děti ale neošidíme ani o klasickou všechny věkové kategorie. V rámci prvního bezpečný prostor pro sdílení. Přijít může každý – 
loutkovou pohádku – Bářino toulavé divadlo ročníku budou moci všichni bez rozdílu přijít na a třeba jen poslouchat a pozorovat, co se děje.
přijede s Pasáčkem vepřů – a dopřejeme jim i představení, výstavy, koncerty a dílny do 
poobědového Hajaju (čtení dětí dětem). venkovních i vnitřních prostor Klubu Gumárna, 
Dospělé a mladé publikum určitě nadchne Dusíkova divadla, evangelického kostela, 

Jistě. Myslím, že legrace si užijeme dost celý představení o mužských životních rolích synagogy či svatojakubského kostela v 
víkend. Druhý den Dvorků uzavřeme již bludištěM vždy dobře naladěných vypravěče nedalekém Jakubě a na zahrady čáslavského 
zmíněným velkým táborákem na náměstí, při Martina Haka a improvizátora Tomáše Jirečka. O muzea, domu v Jablonského ulici čp. 477 a 
němž si společně zazpíváme za doprovodu kytar tom, že dobré divadlo pro všechny od teenagerů zámku Třebešice.
(kdo umí, nechť si přinese vlastní a bez rozpaků po seniory lze hrát i amatérsky a ve věku 15 let, 
se přidá) a pro všeobecné obveselení budeme vás jistě přesvědčí studentky víceletého 

Víkendový festival slavnostně zahájíme na losovat formanovskou hasičskou tombolu. gymnázia se svou inscenací Drobné paralely, 
dvoře i v interiérech krásného industriálního která vznikla ze vzpomínek starých lidí, kteří v 
prostoru Klubu Gumárna,  kde ihned Čáslavi prožili celý život. I nejnáročnější diváky 

V neděli krom jiného zaplní zahradu muzea představíme dvě více než zajímavé výstavy. Tou pak uspokojí autorské čtení slavné divadelní hry 
jarmark rukodělných a regionálních výrobků, první bude unikátní výtvarný projekt Kostky, o Jako břitva nejvýznamnější české dramatičky 
který vyvrcholí vyhlášením vítězů soutěže o němž už v dřívějším čísle hovořil kolega Michal současnosti Lenky Lagronové. Pevně věřím, že 
Čáslavskou buchtu. Tímto tedy poprvé zvěstuji Strach a pro nějž exkluzivně přislíbili své na Dvorcích uvítáme i divadelní soubor 
čáslavským maminkám, babičkám, tetičkám i instalace i opravdu hvězdní čeští umělci. improvizátorů, s nimiž o vystoupení právě 
jejich mužským obdobám, zkrátka všem Následovat budou intimněji laděné grafiky jednáme. Pro potěchu oka i duše zatančí dívčí 
amatérským pekařským nadšencům, že již brzy „výtvarné umělkyně na mateřské“ Zuzany skupiny pod vedením Petry Schönbekové.
dostanou příležitost dokázat, že právě oni pečou Vikové. Vrcholem prvního večera pak bude 
ten nejlepší koláč, moučník, dezert, zkrátka koncert čáslavské indierockové kapely 
nejlepší „buchtu“ široko daleko. Supersonic, která nedávno vydala své debutové 

Kromě kulturního a společenského album. 
programu bude na všech devíti místech zajištěn 

příjemný prostor pro posezení, poležení, Ano, připravujeme mnoho takových 
pohrání a občerstvení, zkrátka pro to, abychom, setkávání. Nabídneme dospělým i dětem 
ač nejsme v Krkonoších, mohli spolu přijít jen tak V sobotu 5. září v 10:00 začne pestrý například řadu workshopů – storytelling, 
„pobejt“.program paralelně prakticky na všech improvizaci, spontánní tanec, akvarelovou 

zapojených místech. Pro milovníky hudby je malbu, volné malování, lidová řemesla, 
připraveno sedm koncertů od klasiky přes jazz, dekorování keramiky a skla, tvorbu komiksu 
gospel a folk po indierock. Moc mě těší, že v nebo dokonce celodenní gospelworkshop pod 

Podrobný program a mapu Dvorků, anotace rodném městě Jana Ladislava Dusíka není o vedením Terezy Bečičkové a Tomáše Ludvíčka, 
jednotlivých workshopů, vše, co bude potřeba dobré hudebníky nouze ani dnes a že nám jehož výstupem bude koncert pro veřejnost v 
vědět, zveřejníme v příštím čísle ČN.zahrají čáslavské kapely Supersonic a BAN, evangelickém kostele, který celé Dvorky uzavře. 

varhaník Jakub David Smešný a flétnista Filip Na všechny workshopy se mohou přihlásit i ti, 
Jerie či písničkář Leo Pank Ševelpuna, kterého kteří nemají s daným oborem žádnou zkušenost. 
možná někteří znají spíš jako Pavla Šenkapouna. Účast na nich je stejně jako na celý program 
Doplní je už takřka zdomácnělé duo T'N'T zdarma. Výjimkou budou jen dílničky, ze kterých 
(Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček) a největší si budete moci odnést hotový výrobek.
dvorkovou hudební kuriozitou bude dvojí 

koncert Marie Ladrové na těremin. Pevně věřím, 

A co prožijeme v neděli?

Rozhovor vedla a Kláru Fidlerovou 

vyfotografovala Kamila Ženatá

DVORKY
4.  - 6.  9. 9.



ŽIVOT VE MĚSTĚ

NA NÁMĚSTÍ KABRIOLETY SE OPĚT POTKAJÍ ZE VŠECH KOUTŮ ČR
Vítr ve vlasech, paprsky sluníčka na tváři, modrá 

obloha nad hlavou, vůně benzínu, přesně to jsou 

důvody, pro které Mára Hudek (Audi A4 1.8 
Kudy povede vyjížďka?Turbo) a Kačka Tepličancová (VW Eos Exclusive, 

2.0 Turbo) milují kabriolety. Zkrátka, podle jejich 

slov: „Když jednou okusíš kabriolet, už tě ta láska 

nepustí.“ Letos dvojice pod záštitou Cabrio 

Czech Clubu pořádá druhý ročník Cabrio 

meeting Čáslav, který se uskuteční v neděli 21. 

června na Náměstí Jana Žižky z Trocnova od 

10:00 hodin. Prvního ročníku se zúčastnilo 
Vzkaz přímo od pořadatele?kolem 70 kabrioletů.

Jaké bylo zahájení cabrio sezóny?

Jaká jsou kritéria pro účast na srazu? 

Jak bude vypadat letošní program?

společnou vyjížďku. Zpět budeme kolem 16. Třeba si na srazu vyhlédnete zrovna to, které 

hodiny, kde se pomalu rozloučíme a budeme se bude vašemu srdíčku nejbližší. Podívaná jistě 

těšit zas na další setkání. potěší i vaše ratolesti, tolik aut bez střechy na 

jednom místě jen těžko někde uvidí. 
Kačka: Trasa vyjížďky, takzvané „spanilky”, Kačka:  Jel ikož se poměrně hodně 

bude zveřejněna 1 až 2 týdny před vypuknutím rozrůstáme a každou akci bychom rádi obohatili 
celého srazu. o doprovodný program, jako jsou třeba soutěže, 

Mára: Na trase usilovně pracujeme, aby to nebráníme se sponzorským darům. V případě 
stálo za to a vyhnuli jsme se případným zájmu se prosím obraťte se na mail: 
uzavírkám nebo extrémním výmolům. Nechte 

se překvapit. Těšíme se jak na všechny účastníky, tak i na 

diváky! 21. června na náměstí AHOJ!
Mára: Dorazte se podívat, i když cabrio    

nevlastníte a nebo o jeho pořízení uvažujete a Kačka: Zahájení proběhlo lehce opožděně 
nemůžete se rozhodnout pro značku či model. kvůli opatřením spojeným s Covid-19. Sezónu 

jsme odstartovali 17. 5. v Kutné Hoře u 

rozhledny na Kaňku.  
Mára: Sešlo se nás krásných 128 kabrioletů. 

90-ti kilometrovou spanilou jízdu jsme zakončili  

na zmrzlině na Karlově v Kutné Hoře. 

Kačka: Akce se může zúčastnit kdokoliv, kdo 

má kabriolet. Účast je zdarma, děláme to za 

účelem úsměvu na tváři a výměny zážitků za 

volantem. Jako bonus účastníci získají spoustu 

nových přátel. Zváni jsou ale i všichni 

návštěvníci, kteří se chtějí podívat na krásná 

auta nebo si o nich  popovídat.

Mára: Vše vypukne nájezdem kabrioletů na 

náměstí mezi 10. až 11. hodinou dopolední. 

Bude následovat volná zábava, focení, pokec, 

oběd, … Kolem 13:30 proběhne odjezd na 

 

katka.teplicancova@seznam.cz

Instagram: Cabrioczechclub
Facebook: Cabrio meeting Čáslav vol. 2

JN
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 8. 6. 2020 oslaví své  narozeniny 
pan

80.

Do dalších let vše nejlepší, 
hodně pevného zdraví, 

klidu a pohody se svými nejbližšími 
přejí manželka Eva, dcery Dana a Eva 

s rodinami a pravnoučátka Eliška a Šimon.

Josef Dostál
z Drobovic

Dne 13. června 2020 uplyne 10 let

od chvíle, kdy nás opustil

pan

5. prosince 2020 by se dožil 76 let.

Stále vzpomínají manželka 

a synové s rodinami

Dne 23. 6. 2020 uplyne 10 let 

od úmrtí našeho milovaného 

otce a dědečka

pana

Antonína Matouška
z Kamenných mostů

S láskou vzpomínají dcera s manželem 

a vnuci Luboš a Milan s rodinou.

Milan Hortenský
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Dne 3. 6. 2020 oslaví  narozeniny 
paní

80.

Vše nejlepší,hlavně hodně zdraví,
spokojenosti a životní pohody 

do dalších let přejí 
manžel a synové s rodinami.

Eva Janečková
z Drobovic

Dne 6. 6. 2020 uplyne 14 let ode dne,

kdy nás opustila
milovaná manželka a maminka

paní

Eva Kučerová
Vzpomínají manžel a syn Jiří

Čas rychle plyne, vzpomínka zůstane Dne 12. 6. 2020 uplyne 6 let ode dne,

kdy nás navždy opustila 

naše milovaná manželka, 

maminka a babička, 

paní

Čas plyne rychle, bolest a vzpomínka zůstává...

S láskou stále vzpomínají 

manžel Václav, dcera a synové s rodinami.  

Alena Neužilová

OMLUVA
V minulém vydání Čáslavských novin vyšla vzpomínka 

na paní Růženu Kropáčkovou s chybným údajem o uplynutí doby 
od úmrtí. Dne 3. května 2020 uplynulo 105 let od jejího úmrtí, 

nikoliv 15 let, jak bylo chybně uvedeno. Za chybu se omlouváme.
                                                                                      

 

                                                                                       
                                                                             

redakce Čáslavských novin

V červnu uplyne již 60 let od tragické události, 
při níž zemřely děti z turistického oddílu při zá-
kladní škole na Žižkové náměstí. 

dvoudenní přechod nejvyšších hor Nízkých Tater zpět na domluvené místo, tam ale nikoho nena-
Ďumbiér a Chopok. 29. června se skupina vydala šli. Milan Maruna pod tíhou okolností i přes veš-
na samotný výstup hor, po kterém měla násle- keré úsilí, které vynaložil pro záchranu  kamará-
dovat cesta lanovkou do Demänovských jeskyní dů, zcela vyčerpaný  umírá.      
a odtud návrat na základnu. Během expedice se Záchranáři našli první tři děti, které se od 
však začalo prudce ochlazovat, přidal se déšť a skupiny odpoutaly stejně jako Milan Maruna, až 

Oddíl vykazoval bohatou činnost, která byla nakonec i sněžení. Největší problémy nastaly, k večeru. Dvě z nich sebraly své poslední síly a 
u žáků natolik oblíbená, že se děti do skupiny když mladé turisty pohltila mlha. V bíle tmě si dovedly záchranáře k místu, kde se nacházeli 
vracely ještě dlouho po absolvování školy.  přestal být jistý i zkušený vedoucí oddílu. Skupi- ostatní. Zde již bez známek života nalezli třinác-

Se závěrem školního roku 1960 se mladí tu- na ztratila cestu a v tu chvíli začalo několika hodi- tiletého chlapce. Okolo chlapce se nacházelo 
risté v doprovodu zkušeného učitele Blahoslava nové hledání úkrytu před ostrými tesáky nebez- několik  dalších bezvládně ležících těl. Pět z nich 
Formana vydali na výpravu do Nízkých Tater. Za- pečného počasí. Odvážný sedmnáctiletý stu- se podařilo zachránit. Ještě několik školáků však 
čátek výletu probíhal jako vždy v dobré náladě a dent Milan Maruna se od expedice odpoutal a chybělo. Ti se sami vydali do údolí a podařilo se 
nic nenasvědčovalo tomu, že poklidné chvíle v vyrazil hledat pomoc na vlastní pěst. Podařilo se jim dostat se do bezpečí a přežít.
přírodě se brzy promění v boj o holý život, který mu dostat se na chatu Hrdinů Slovenského po- Expedice si vyžádala celkem čtyři oběti. Byli 
některé děti ze skupiny prohrají. vstání pod Ďumbierem. Skupina se však z po- to Milan Maruna (17 let), Václav Rychecký (17 

Po úspěšném zdolání vrchu Smerkovica a sledního bodu, kde měla počkat na záchranu, let), Václav Záruba (13 let) a jejich vedoucí Bla-
návštěvě Slovenského ráje byl naplánovaný vydala dál. Mladík dokázal dovést záchranáře hoslav Forman (44 let).                                        JN

Dne 11. 6. 2020 uplyne 5 let 

od úmrtí našeho tatínka, dědečka

a pradědečka

pana

Františka Kommy

Vzpomínají děti s rodinami.

ČERNÝ ČERVEN 1960

V dubnu roku 2020 se v čáslavské porodnici narodilo 
celkem 37 dětí, z toho 7 do čáslavských rodin. 

Ve stejném období zemřelo 7 místních občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky.



KULTURA

KINO MILOŠE FORMANA 
DUSÍKOVO DIVADLO

ČERVENKULTURA VE MĚSTĚ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA A KNIHOVNY ČÁSLAV

V objektu bývalých Žižkových kasáren vznikl 

před dvaceti lety  kulturní stánek – galerie

výtvarníků. Velkého zájmu si získala beseda s Gen. Ing. Ando-
První výstava, která zahájila činnost galerie, rem Šándorem a autogramiáda a křest knihy 

Už v  roce 1995 do těchto prostor přestěho- byla výstava soch německé sochařky Ludmily atletického trenéra Jarmily Kratochvílové Ing. 
valo muzeum část svých fondů, ale stavební Seefried – Matějkové. Následovaly další výstavy Miroslava Kváče.
úpravy se trochu protáhly. převážně výtvarného umění. Velký ohlas měla  V letošním roce chystáme spolu s členkami 

Slavnostní otevření se uskutečnilo 12. červ- zdařilá výstava historických kočárků sběratelky Klubu panenek ČR novou stálou expozici pane-
na 2000 při příležitosti 80. výročí narození scé- Miloslavy Šormové. nek. 
nografa, architekta Josefa Svobody, čáslavského V galerijních prostorách se pravidelně kona- Věříme, že se vám bude líbit.                                                            

                    rodáka. ly Disputace se známými osobnostmi. Setkat 
Otevřeny byly čtyři stálé expozice a jeden jsme se tu mohli např. s egyptologem prof. PhDr. 

výstavní prostor. První stálá expozice – vstupní Miroslavem Vernerem, DrSc., hercem, moderá-
chodba nabízí sochy Blaženy Borovičkové- torem a režisérem Janem Krausem, šéfredak-
Podpěrové a obrazy Jindřicha Pruchy. torkou časopisu Xantipa Magdalenou Dietlo-

Další expozice připomíná život a dílo Jana vou, arm. gen. AČR Ing. Pavlem Štefkou, ředitel-
Ladislava Dusíka ( v letošním roce si připomene- kou Národního hřebčína Kladruby nad Labem 
me 260. výročí narození ). V pořadí třetí je právě Ing. Lenkou Gotthardovou,CSc., s fotbalovou 
věnována prof. Josefu Svobodovi i u kterého si legendou Antonínem Panenkou, účastníkem 
připomeneme 100. výročí narozenin. Poslední, Rallye Paříž – Dakar Josefem Macháčkem a s 
čtvrtá, představuje malířská díla čáslavských mnoha dalšími. 

Městské muzeum a knihovna 

Čáslav

 stránka 3 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018    stránka 23 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 6/2020   

slaví 20 let od svého otevření

Vážení diváci,

www.kinocaslav.cz, 
www.divadlocaslav.cz/

 
již v průběhu května se chod kina a divadla 

pozvolna vracel k normálnímu stavu a několik představení a filmů 
jste mohli zhlédnout v omezeném „koronarežimu.”

Další vývoj situace a  tvořený červnový program najdete na: 

Také dům dětí a mládeže se dostává zpět do zaběhlých kolejí.

Nabídka zájmových kroužků a podrobnosti k chodu zájmových kroužků 

 budou postupně 

doplňovány na: 

Domu dětí a mládeže Čáslav

www.ddmcaslav.cz

VÝSTAVA PANENEK ZAHÁJENA
19. 5. 2020 byla otevřena 
222/49 . 

stálé expozice panenek v galerii v ulici Jeníkovská 

Za obsáhlou výstavou panenek z České republiky, ale i ze zahraničí stojí 
spolupráce městského muzea s Klubem Panenky ČR v čele s předsedkyní 

. K vidění jsou jak historické panenky vyrobené od roku 
1860, tak panenky ze současnosti. Klub Panenky ČR byl založen v roce 1999 
a sdružuje obdivovatele, sběratele, řemeslníky i autory panenek, 
medvídků a vše, co do jejich světa patří. „Zlatým hřebem” výstavy je 

Alenou Zemanovou

unikátní panenka představující veřejně známou Ivanu Trampovou od 
výtvarnice a restaurátorky porcelánových panenek Dagmar Jurčíkové. 

        JN



INZERCE
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AUTOSERVIS NEDOROST S.R.O

DEZINFEKCE INTERIÉRU A KLIMATIZACE OZONEM
(Jeníkovská 301, 286 01 Čáslav, tel: 607 707 131, 775 539 973, www.autoservis-nedorost.cz)
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Přeprava osob a věčí jako TAXI

Minimální cena jízdného 60,- Kč

Jsme poskytovatelé náhradního plnění dle zák. č. 435/2004 sb.

Také posyktujeme služby pro rodinu a domácnost.
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Usnesení městské zastupitelstva ze dne 20. 04. 2020 | Městské zastupitelstvo

USNESENÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA 

usnesením č. 25/2020  
usnesením č. 26/2020 

usnesením č. 27/2020 
usnesením č. 40/2020 

usnesením č. 28/2020  
usnesením č. 29/2020  

 
vzalo na vědomí 

usnesením č. 30/2020 

usnesením č. 31/2020 
usnesením č. 41/2020 

usnesením č. 32/2020  
usnesením č. 42/2020 

usnesením č. 43/2020 

usnesením č. 44/2020 

usnesením č. 33/2020  

usnesením č. 34/2020 
usnesením č. 45/2020 

usnesením č. 35/2020 

usnesením č. 46/2020 

usnesením č. 36/2020  

usnesením č. 47/2020 

usnesením č. 37/2020  

usnesením č. 38/2020  
usnesením č. 48/2020 

usnesením č. 49/2020 

usnesením č. 39/2020 

schválilo hlasování pomocí elektronického systému. náklady na realizaci prodeje, v katastrálním území Čáslav, zapsaný u 
určilo ověřovatele zápisu Bc. Radka Holíka a MUDr. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, 

Miroslavu Tvarohovou. na LV č. 2541, od společnosti Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, 
určilo za členy návrhové komise Ing. Jiřího Havlíčka MBA Kouřimská 15, 280 02 Kolín 2.

a Mgr. Daniela Mikše. I. schválilo uzavření smlouvy o společném zadání 
schválilo program zasedání. veřejné zakázky mezi městem Čáslav a Krajskou správou a údržbou silnic 
schválilo, Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 

Praha 5, pro akci „II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“, II. schválilo uzavření 
kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města smlouvy o smlouvě budoucí zakázky mezi městem Čáslav a Krajskou správou a 

Čáslavi ze dne 10.02.2020. údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je závazek budoucího 
převodce, tj. Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové 
organizace, převést bezúplatně budoucímu nabyvateli městu Čáslav, stavbu 
technologické lávky ve smyslu důvodové zprávy.

I. schválilo záměr nabýt pozemek p.č. 1451/1 o výměře 
14870 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od podílových 
spoluvlastníků, pana F. B. a pana M. G., za cenu 600,- Kč/m2 + náklady na 
realizaci prodeje, II. schválilo záměr nabýt pozemek p.č. 2059/4 o výměře 344 
m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od pana F. B., za cenu 

schválilo 1) zařazení prodeje nemovitostí - bytů v nové 600,- Kč/m2 + náklady na realizaci prodeje.
výstavbě v areálu Prokopa Holého v Čáslavi do seznamu nemovitostí určených schválilo záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 
k prodeji 2) záměr města Čáslavi uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích na 2403/2 o výměře 2948 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 
prodej bytů, které budou vystavěny na pozemku parc. č. 322/1 – ostatní Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
plocha, v k.ú. Čáslav dle projektové dokumentace vypracované V. M. v LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
bytových domech označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6, tj. 23 schválilo bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013/5 o 
bytových jednotek. Projektová dokumentace v podobě půdorysných vymezení výměře 1281 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního 
bytů je přílohou tohoto záměru. Nejnižší přípustná cena za budoucí prodej úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, 
bytových jednotek je uvedena v příloze. Cena zahrnuje podíl na budoucích od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
společných částech nemovitosti, které budou určeny v prohlášení vlastníka. chválilo záměr prodat pozemky p.č. 7 o výměře 4898 
Budoucí kupující uhradí náklady za správní poplatek za vklad vlastnického m2, p.č. 3/6 o výměře 4655 m2, p.č. 5/2 o výměře 4847 m2 a p.č. 6/1 o výměře 
práva do katastru nemovitostí.  9018 m2, vše v katastrálním území Žáky, zapsané u Katastrálního úřadu pro 

schválilo zařazení správního území města Čáslavi do Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10042, ve 
území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2021 – 2027. vlastnictví města Čáslav, společnosti Droinvest s.r.o., Makovského 1177, Řepy, 

schválilo Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy 163 00 Praha, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.
Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. chválilo záměr prodat pozemek p.č. 1203/8 o výměře 

schválilo 1. návrh na pořízení změny Územního plánu 55 m2 za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje, v 
Čáslav, který podal vlastník pozemku: pozemková parcela číslo 968 v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
katastrálním území: Čáslav, začlenit k projednání zastupitelstvem města dle kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, paní I. V.
článku VI. a VII. Pravidel pro pořizování změn Územního plánu Čáslav,               chválilo prodat část pozemku p.č. 347/1 a část 
2. termín pořizování další změny Územního plánu Čáslav vyplyne ze pozemku p.č. 346, celkem o výměře 21 m2, ostatní plocha, v katastrálním 
schválených Pravidel pro pořizování změn Územního plánu Čáslav. území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

schválilo prodat pozemek st.p.č. 2079/1 o výměře 42 Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům M., za cenu 
m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro 21.000,- + DPH + náklady na realizaci prodeje.
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti chválilo prodat část pozemku p.č. 1776/56 a část 
Ljunghall s.r.o., Vrchovská 1813, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav, za cenu dle pozemku p.č. 2082/1, celkem o výměře 24 m2, orná půda, v katastrálním 
znaleckého posudku 25.200,- Kč + platná sazba DPH + náklady na realizaci území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
řízení. Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu J. Š., za cenu 10.800,- Kč 

schválilo záměr o bezúplatné nabytí pozemků 658/72 o + DPH + náklady na realizaci prodeje. Na části pozemku p.č. 1776/56 a 
výměře 328 m2, 658/74 o výměře 1306 m2 a 659/3 o výměře 678 m2, vše v pozemku p.č.2082/1 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající v 
katastrálním území Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. 
kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, na LV č. 10002, od Státního Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se 
pozemkového úřadu. musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných 

založení Společenství vlastníků pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s.
jednotek Jeníkovská 1696-1697, Čáslav, v ul. Jeníkovská v Čáslavi, městem chválilo vyhodnocení Programu regenerace městské 
Čáslav tak, aby mohlo dojít k převodu bytů jednotlivým nájemcům ve smyslu památkové zóny za rok 2019, podle předloženého hodnocení.
přijatého usnesení Zastupitelstva města Čáslavi č. 127/2019 ze dne 9.12.2019 chválilo rozdělení finančního příspěvku státu a 
a zároveň souhlasí se zněním stanov tohoto společenství. finančního příspěvku města pro rok 2020 na podporu obnovy kulturních 

schválilo uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a 
budoucí ze dne 15.5.2019, na koupi části pozemku p.č. 118/4, o výměře cca 55 městských památkových zón, podle předloženého návrhu.
m2, za cenu dle znaleckého posudku 600,- Kč/m2 + platná sazba DPH 21% + 

aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť 
a na konci každého bodu bylo přijato usnesení.

schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020 dle 
předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy 272.665,73 tis. Kč, 
upravené výdaje 345.755,65 tis. Kč, financování plus 73.089,92 tis. Kč.

 schválilo uzavření smluv o smlouvách budoucích na 
prodej bytů, které budou vystavěny na části pozemku p.č. 322/1 – ostatní 
plocha, v k.ú. Čáslav dle projektové dokumentace vypracované V. M. v 
bytových domech označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6, tj. 34 
bytových jednotek, s vylosovanými zájemci. V případě odstoupení od uzavření 
smlouvy bude smlouva uzavřena s dalším vylosovaným zájemcem: (Celé znění 
tohoto usnesení najdete na úřední desce v sekci Usnesení, zápisy, zvukové 
záznamy a zprávy Zastupitelstva města Čáslavi.)

nes

s

s

s

vzalo na vědomí
s

s

Usnesení městské rady ze dne 27. 04. 2020 | Městská rada (mimořádné zasedání)

usnesením č. 194/2020 usnesením č. 195/2020  schvaluje 1) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky schválila program dnešního zasedání
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 malého rozsahu „Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Čáslav“ v části A Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., IČ: 639 98 530, se sídlem: Pobřežní 
– Pojištění majetku a odpovědnosti, uchazeče Česká podnikatelská pojišťovna, 665/23, 186 00 Praha 8, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou;       
a.s., IČ: 639 98 530, se sídlem: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, který podal 3) schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Pojištění 
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) schvaluje jako dodavatele veřejné majetku a odpovědnosti pro Město Čáslav“ v části C – Pojištění vozidel, 
zakázky malého rozsahu „Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Čáslav“ uchazeče UNIQA pojišťovna, a.s., IČ: 492 40 480, se sídlem: Evropská 136, 160 
v části B – Pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli, uchazeče 12 Praha 6, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

usnesením č. 196/2020 

usnesením č. 207/2020  

usnesením č. 197/2020  
usnesením č. 198/2020

usnesením č. 208/2020 
usnesením č. 199/2020

usnesením č. 200/2020  

usnesením č. 209/2020 
usnesením č. 201/2020

usnesením č. 210/2020

usnesením č. 211/2020  

usnesením č. 202/2020 

usnesením č. 203/2020

usnesením č. 212/2020 

usnesením č. 204/2020  

usnesením č. 205/2020

usnesením č. 206/2020

při výkonu působnosti valné hromady společnosti Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 
Čáslavská servisní, s.r.o.  a) schvaluje výsledky hospodaření společnosti za rok pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
2019, jež jsou nedílnou součástí tohoto návrhu; b) bere na vědomí vyúčtování Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100,- 
provozní a účelové dotace za rok 2019, jež je nedílnou součástí tohoto návrhu; Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích 
c) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, jež je nedílnou služebných pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH.
součástí tohoto návrhu;  d) bere na vědomí návrh hospodaření společnosti na 
rok 2020, jež je nedílnou součástí tohoto návrhu; e) schvaluje odměnu 
jednatelce spol. Ing. Janě Hamplové za rok 2019, dle důvodové zprávy;             
f) schvaluje mzdu jednatelce spol. Ing. Janě Hamplové na rok 2020, dle 
důvodové zprávy.

program dnešního zasedání
 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 

usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu města na opravu historické budovy bašty za 
Evangelickým kostelem v Čáslavi ve výši 60.000 Kč, dle důvodové zprávy. souhlasila, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 

 schválila vyhodnocení poskytnutých individuálních rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
dotací za rok 2019 /mimo oblast SPORT/, ve znění dle důvodové zprávy. přijetím sponzorských věcných darů pro Domov důchodců v Čáslavi 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. - Tablet Huawei – 2 ks, SIM karta Vodafone – 2 ks a Blesk Premium licence – 
1/2020 mezi městem Čáslav a firmou Trigema Building, a.s., IČ: 276 53 579, se 2 ks, od Nadace Charta 77, dle důvodové zprávy;
sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, na realizaci stavby „Výstavba - 10 ks 5 ti litrové dezinfekce ANTI-COVID od HASIČ-servis Radek MÜHL, 
vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa s.r.o., se sídlem: Rimavské Soboty 896, 280 02 Kolín 2, IČ: 042 34 855.
Holého v Čáslavi“. souhlasila s prominutím platby finančního příspěvku 

 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou na Fond stáří Domova důchodců v Čáslavi, paní M. K., dle důvodové zprávy.
zakázku malého rozsahu “Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R.  vyhodnocení poskytnutých dotací v rámci Programu 
Těsnohlídka“ formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při kultura a spolková činnost za rok 2019, ve znění dle důvodové zprávy.
pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 poskytnutí dotací z Programu kultura, 
Sb., o zadávání veřejných zakázek č. 1/2019, 2) schválila, aby v rámci zadání spolková činnost a cestovní ruch na rok 2020 pro žadatele: 1) Pionýr, z.s. 
této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k Pionýrská skupina Čáslav 40 000 Kč, 2) Mgr. T. O., Čáslav 40 000 kč, 3) Junák-
podání nabídky. český skaut, stř. Čáslav, z.s. 40 000 Kč, 4) Oblastní charita Kutná Hora, RC 

1) schválila  zahájení zadávacího řízení na veřejnou Kopretina 40 000 Kč, 5) Bluegrassová asociace ČR, z.s., Bludovice 40 000 Kč,     
zakázku malého rozsahu “Oprava a údržba vnitřního vodovodu MŠ Bojovníků 6) Divadlo ATAKDÁL, z.s., Čáslav 15 000 Kč, 7) Dobročinný spolek Marta, Čáslav     
za svobodu“ formou uzavřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při 9 600 Kč, 8) B. B., Čáslav 20 000 Kč, 9) Zálesák - středisko Čáslav, p.s. 32 000 Kč,  
pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 10) Mockumentary Film, Festival z.s., Čáslav 20 000 Kč, 11) J. T., Čáslav              
Sb., o zadávání veřejných zakázek č. 1/2019 (včetně jejích dodatků),  20  0 0 0  K č,  12 )  M .  P.,  K ol ín  7  400 Kč, 13) T. F., Čáslav 19 000 Kč, 14) A. L., Čáslav  
2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k 10 000 Kč, 15) Český rybářský svaz, z.s., Čáslav 19 000 Kč, 16) Spolek 
podání nabídky firmy uvedené v důvodové zprávě. kutnohorských podnikatelů, Kutná Hora 19 000 Kč, 17) Mgr. P. S., Čáslav 0 Kč, 

 jako zástupce vlastníka chodníku na pozemní 18) Klub rodáků a přátel města Čáslavě 0 Kč, 19) Ájurjóga Čáslav, z.s., Čáslav      
komunikace v ul. Na Kozinci v Čáslavi, schválila umístění lešení na veřejném 0 Kč, 20) Liga na ochranu zvířat, místní org. Kutná Hora 0 Kč. Celkem 391 000 Kč.
prostranství u č.p. 29/14 – chodníku na pozemní komunikaci v ul. Na Kozinci v doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
Čáslavi, pro žadatelku paní A. V. v období od 08.05.2020 do 31.05.2020, za následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 2020 pro žadatele: 

uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 1) Gymnázium Čáslav, Masarykova  248 (40 000 Kč), 2) Gymnázium a SOŠ 
uzavřené mezi městem Čáslav a panem J. P., ze dne 30.10.2015. Pedag. Čáslav, Masarykova 248 (40 000 Kč), 3) Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, 

 zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku Čáslav (40 000 Kč), 4) Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav (24 000 Kč),           
p.č. 897, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu 5) Formanova Čáslav,z.s., Čáslav, Masarykova 194 (40 000 Kč), 6) Formanova 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z Čáslav,z.s., Čáslav, Masarykova 194, (40 000 Kč), 7) Catering Chotěboř s.r.o., 
věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – /Grand Čáslav (40 000 Kč), 8) Catering Chotěboř s.r.o., /Grand Čáslav               
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100,- Kč + platná sazba (40 000 Kč), 9) Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská (36 000 Kč), 10) 
DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích služebných Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská (32 000 Kč), 11) Nadační fond Dr. 
pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH. Dagmar Lieblové, Praha (30 000 Kč), 12) Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové, 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na Praha (32 000 Kč). Celkem 434 000 Kč.
pozemcích p.č. 3/5 a p.č. 262, zapsaných na LV č. 10042, pro obec a k.ú. Žáky u 

schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemcích p.č. 1432, p.č. 2045/1, p.č. 2046/3 a p.č. 2058, zapsaných na LV č. 
10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene 
společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 

schválila 400 01, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
ze dne 26.06.2019, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3266-14125/2020 v 
celkové délce 220 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za 
zřízení věcného břemene v celkové výši 22.000,- Kč + platná sazba DPH.

schválila

schválila

schválila

Usnesení městské rady ze dne 29. 04. 2020 | Městská rada

Usnesení městské rady ze dne 13. 05. 2020 | Městská rada

usnesením č. 213/2020  
usnesením č. 214/2020 

usnesením č. 215/2020  

schválila komunikaci v ul. Masarykova a v ul. Bojovníků za svobodu v Čáslavi z důvodu 
jako zástupce vlastníka chodníku na pozemní umístění tohoto lešení – taktéž v období 25.05.2020 – 30.06.2020 za podmínek 

komunikaci v ul. Masarykova a v ul. Bojovníků za svobodu v Čáslavi 1) schválila uvedených v důvodové zprávě.
umístění lešení na veřejném prostranství u č.p. 414/17 – chodníku na pozemní schválila
komunikaci v ul. Masarykova a v ul. Bojovníků za svobodu v Čáslavi, pro 
žadatele paní R. A. a pana J. A. v období 25.05.2020 – 30.06.2020 a 2) souhlasila 
s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou části chodníku na pozemní 

program dnešního zasedání

zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemku p.č. 2070/2, zapsaného na LV č. 650, pro obec a k.ú. Čáslav u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 
pro město Čáslav jako budoucího oprávněného z věcného břemene, úplatně 
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TERMÍN NEJBLIŽŠÍHO ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
BYL STANOVEN NA PONDĚLÍ 22. ČERVNA OD 17:00 HODIN NA NOVÉ SCÉNĚ DUSÍKOVA DIVADLA 

POZVÁNKY A PROGRAM ZASEDÁNÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY JEDEN TÝDEN PŘED KONÁNÍM SCHŮZE NA ÚŘEDNÍ DESCE, 
VÝVĚSKÁCH VE MĚSTĚ A NA OFICIÁLNÍM WEBU: WWW.MEUCASLAV.CZ

 

SCHŮZE SE USKUTEČNÍ NA NOVÉ SCÉNĚ DUSÍKOVA DIVADLA

 

 ve výši 5.000,- Kč + platná sazba DPH, v rámci stavby: „Čáslav – přechod pro 
chodce v ul. Na Bělišti + VO“.

zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemku p.č. 2089, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem zakázku malého rozsahu „Čáslav - přechod a úprava křižovatky ul. Žacká x Za 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100,- Rybníkem“ formou „otevřené“ výzvy dle směrnice, která upravuje postup při 
Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 
služebných pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH. Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 1/2019; 2) schválila, aby v rámci zadání 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k 
pozemcích p.č. 2046/1 a p.č. 2046/3, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. podání nabídky.
Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná  1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost Tormit s.r.o., se sídlem zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická“ formou 
nám. Jana Žižky z Trocnova 81/16, 286 01 Čáslav, úplatně ve výši 100,- Kč + „otevřené“ výzvy dle Pravidel pro výběr dodavatelů a postupu dle Pravidel 
platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích nebo Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Ministerstvo 
služebných pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH. průmyslu a obchodu, účinnost od 15.1.2018) a dále dle interních předpisů 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na Čáslavské servisní, s.r.o.; 2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné zakázky 
pozemcích p.č. 1702/9, p.č. 1702/10, p.č. 1702/23, p.č. 1726/14, p.č. 1726/27 byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy uvedené v důvodové zprávě. 
a p.č. 1726/15 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro 
oprávněného z věcného břemene společnost Tlapnet s.r.o., se sídlem U 
Schodů 122/5, Praha 9 – Hrdlořezy, úplatně ve výši 100,- Kč + platná sazba DPH 
za každý započatý běžný metr optické sítě uložené v budoucích služebných 
pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH.

schválila uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti 
zprostředkování pojištění mezi městem Čáslav a spol. MARSH, s.r.o., IČ: 453 06 
541, se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3.

  souhlasila s prominutím úroků z prodlení platby za 
vyúčtování služeb za rok 2017 ve výši 5.974 Kč paní D. R., dle důvodové zprávy. 

 schválila vyřazení pohledávky z titulu neuhrazení 
nájemného včetně úroků z prodlení a soudních nákladů za byt č. 5, v č.p. 1049, 
ul. Na Bělišti v Čáslavi, za povinným M. M., do podrozvahové evidence.

částečné prominutí nájemného za umístění 
kontejnerů na textil společnosti Dimatex CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, 
Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, z důvodu usnesení vlády České republiky o 
přijetí krizového opatření, za období od 12.03.2020 do 12.06.2020.

 neschválila prominutí nájmu pronajatého nebytového 
prostoru v budově č.p. 74, nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, provozovně 
Rabbit Trhový Štěpánov a.s., IĆ: 186 22 437, se sídlem Trhový Štěpánov 302, 
257 63 Trhový Štěpánov.

plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 29.04.2020 a ze 
zasedání mimořádné rady města konané dne 27.04. 2020.

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu města na Kostky, výtvarnou část projektu 
Dvorky, doprovodného programu Formanovy Čáslavi, ve výši 80.000 Kč, ve 
znění dle důvodové zprávy.

 zprávu o vývoji hospodaření Města Čáslavi za 1. čtvrtletí 2020.

usnesením č. 216/2020  

usnesením č. 228/2020 

usnesením č. 217/2020

usnesením č. 229/2020

usnesením č. 218/2020

usnesením č. 230/2020  

usnesením č. 231/2020 

usnesením č. 219/2020  
usnesením č. 232/2020 

usnesením č. 220/2020 usnesením č. 233/2020

usnesením č. 234/2020  

usnesením č. 221/2020 

usnesením č. 235/2020 
usnesením č. 222/2020

usnesením č. 223/2020  

usnesením č. 224/2020
usnesením č. 236/2020 

usnesením č. 225/2020

usnesením č. 237/2020 

usnesením č. 238/2020 
usnesením č. 226/2020 

usnesením č. 227/2020 

služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, č. 1/2019; 2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné 

schválila zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání 
nabídky.

schválila výběr realizátora upgrade automatizovaného 
knihovního systému Clavius v městské knihovně v Čáslavi – firmu Tritius 
Solutions a.s., IČ: 057 00 582, se sídlem: Brno - Staré Brno,Vodní 258/13, PSČ 
602 00.

schválila zrušení zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ z důvodu uvedeného 

schválila přidělení bytu č. 2 v č.p. 86 v ul. Přemysla v důvodové zprávě.
Otakara II. v Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy panu E. W. D. C., dle „Směrnice 
města Čáslav č. 5, o nakládání s nemovitým majetkem města“, za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 

doporučila Zastupitelstvu města schválit odpis zaniklé 
pohledávky z titulu neuhrazení úroků z prodlení a soudních nákladů za 
vymáhání pohledávky, za byt č. 32, v č.p. 440, ul. Boženy Němcové v Čáslavi, za souhlasila podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
povinným T. M. rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 

doporučila Zastupitelstvu města schválit vyřazení přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi od paní H. B. – 
pohledávky z titulu neuhrazení nájemného, úroků z prodlení a soudních elektrická odsávačka Dynamic II (použitá) v hodnotě 2.500 Kč, dle důvodové 
nákladů za vymáhání pohledávky, za byt č. 3, v č.p. 574, ul. Filipovská v Čáslavi, zprávy.
za povinnou V. D., do podrozvahové evidence. 1) schválila udělení výjimky z procesu stanoveném ve 

směrnici č. 1/2019 bod I/4b), definující postup při pořizování zboží, služeb a 
prací mimo režim zákona č. 134/2016, ve věci týkající se výběru makléře pro 
prodej bytů ve „2. etapě výstavby bytových domů v areálu Prokopa Holého v 

schválila Čáslavi“, z důvodu uvedeném v důvodové zprávě; 2) schválila uzavření 
příslušné smlouvy s vybraným makléřem v souladu se závazným návrhem 
smlouvy, včetně jejích příloh – č. 1 „seznam neprodaných bytů“ a přílohy č. 2 
„Smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví jednotky“, přípustné 
jsou pouze formální úpravy textu.

jako zástupce vlastníka účelové komunikace na parc. č. 
2046/1 v k.ú. Čáslav, souhlasila s předloženou dokumentací, resp. studií o 
návrhu úprav účelové komunikace na pozemku parc. č. 2046/1 ve vlastnictví 
Města Čáslav související se zřízením sjezdu ze soukromého pozemku parc. č. 
2066/25 v k.ú. Čáslav na účelovou komunikaci parc. č. 2046/1 a za předpokladu 
dodržení všech podmínek vč. dodržení časového harmonogramu uvedeného v 
důvodové zprávě.

souhlasila s Dodatky smluv společnosti Čáslavská 
servisní, s.r.o., IČ: 264 89 678, se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 
Čáslav – Staré Město, 286 01 Čáslav, dle důvodové zprávy.

schválila, v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 
zrušila své usnesení č. RM/100/2020 ze dne Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění 

04.03.2020 vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava a rozšíření pozdějších předpisů, přizvání Mgr. Daniela Mikše a Martina Horského, jako 
tepelných sítí v ul. Žitenická“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. odborníků s hlasem poradním, k jednání konkursní komise pro posuzování 

1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské 
zakázku malého rozsahu „Čáslav – oprava chodníku v ul. Jahodová“ formou školy Čáslav, Jahodová 1454, okres Kutná Hora, IČ: 750 34 832.
„otevřené“ výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, 

bere na vědomí 

bere na vědomí
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Foto na titulní straně: Jakub Novák, DiS. 

Program na červen 2020

TURISTIKA

SPORT

FK Čáslav informuje

FK ČÁSLAV

Turistický oddíl bude ve své činnosti 

pokračovat od září 2020

ČÁSLAVSKÉ SLAVNOSTI
se uskuteční 19. 9. 2020 

DEADTOWN

13. 10.,  14. 10., 16. 10., 17. 10. a 18.10. 

přesunut na termíny: 

   

Více na: www.fkcaslav.cz

KULTURA

INZERCE

KLUB DŮCHODCŮ ČÁSLAV
obnovil svoji činnost 27. května

ul. Přemysla Otakara II. čp. 86

jedná se o termíny, které se spolu s opatřením v ČR mohou u obou akcí změnit
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