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Vážení Čáslaváci,

dovolte mi, abych poslední úvodní 
slovo starosty do Čáslavských novin  
v tomto volebním období věnoval ohléd-
nutí za uplynulými čtyřmi roky. V tom 
letošním dovršuji 24. rok nepřetržité-
ho mandátu zastupitele. Uplynulé čtyři 
roky byly rozhodně nejtěžším obdobím 
mého dosavadního působení v práci 
pro město. Začalo to hrozícím návo-
zem až 70 tisíc tun kalů z ostravských 
lagun, které zahájilo období urputného 

narovnání vztahů v odpadovém hospodářství. Tomuto tématu 
věnujeme průběžně hodně prostoru, tak snad zmíním jen sku-
tečnost, že podle posledního platového výměru Státního fondu 
životního prostředí ČR ze dne 1. 8. 2022 dostaneme za další 
čtvrtletí letošního roku 12 611 210 Kč, čímž letošním příjmem 
na poplatcích překonáváme hranici 100 milionů Kč. Platba za 
jedno čtvrtletí v obdobné výši by nám měla ještě letos přijít. 

Díky tomu se daří přes plošné výrazné zvýšení nákladů, kte-
ré postihuje celou zemi, financovat činnost všech našich měst-
ských organizací a investovat do projektů pro rozvoj města. Na 
provozních výdajových položkách (chod celého města včetně 
oprav a údržby) jsme za 3,5 roku vynaložili 1 miliardu a 55 mi-
lionů Kč, do investic směřovalo 287,37 milionu Kč. Získali jsme 
pro město 89,5 milionu Kč převážně investičních dotací. Další 
desítky dotačních milionů korun čerpaly naše příspěvkové or-
ganizace. Kromě investic do oprav komunikací probíhají opravy 
městských památek, další rozsáhlou rekonstrukcí prošlo Du-
síkovo divadlo, vysoutěžili jsme dodavatele pro výstavbu nové 
moderní mateřské školky, postavili nové bytové domy, cyklo-
stezku a připravili projekty na další období, jako je nová bytová 
výstavba nájemních městských bytů, revitalizace parků Vala  
a J. Mahena. Máme zpracovaný strategický rozvojový plán se 
všemi důležitými cíli, akcemi pro kontinuální rozvoj města. Dě-
kuji za práci celému realizačnímu týmu, který se péči o město 
věnuje.

Postupně vytváříme vlastní technické služby, abychom se 
zbavili závislosti na monopolním dodavateli většiny služeb ve 
městě. Znamenalo to nemalou počáteční investici do techniky  
i personálního zajištění, která se nám ale vyplatí úsporou ná-
kladů v dalších letech.

Do života všech Čáslaváků zasáhlo mnoho událostí. Co-
vid-19 poznamenal náš život na dlouhou dobu, přinesl omezení 
střetávání lidí, společenského, kulturního i sportovního života. 
Zasáhl do školní výuky, která se během krátké chvíle změnila  
z prezenční na distanční. Život v Čáslavi na dlouhé měsíce 
ovlivnila též rekonstrukce mostů na obchvatu, v důsledku če-
hož jeden proud aut projížděl několik měsíců městem.

V únoru letošního roku vypukla válka na Ukrajině, v Čáslavi 
se během krátké doby ocitlo až 400 Ukrajinců, pro něž bylo 
třeba zajistit ubytování, zapojení dětí do školní výuky a další 
podmínky pro důstojný život. 

V uplynulém volebním období došlo též k výrazné, zejména 
generační obměně na postech mnoha vedoucích pracovníků 
městských organizací i některých odborů MěÚ. Děkuji všem, 
kteří odešli na zasloužený odpočinek poté, co pro město dlou-
hodobě obětavě pracovali (Soňa Dedíková, Mgr. Eva Medková, 
Ing. Jana Hamplová, Ladislava Obořilová, Jana Skotnicová). 
Zasáhl nás i nečekaný odchod některých dalších (Miroslav 
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Brandejský, Eva Albrechtová). Někteří se rozhodli změnit své 
působení. Na úřadě pracuje mnoho nových vedoucích odborů:  
Ing. Iveta Motyčková – Odbor správy majetku města, Bc. Petra 
Tůmová – Odbor investic, Ing. Kateřina Piskačová – Finanční 
odbor, RNDr. Michal Ryšán – Odbor životního prostředí, Mgr. Lu-
bomír Vilímek – Odbor dopravy, Mgr. Klára Kuperová – Odbor vý-
stavby a regionálního rozvoje. Včele dvou nových odborů stanuli 
Tomáš Rudolf – Odbor informačních a komunikačních technologií 
a Mgr., Bc. Adéla Váňová, DiS. – Odbor vnějších vztahů a komu-
nikace. Nové jsou i ředitelky či jednatelky městských organizací:  
Mgr. Markéta Dvořáková – ANIMA, Bc. Michaela Dvořáko- 
vá – Městské muzeum a knihovna, MUDr. Mgr. Dita Mlynářová – 
Městská nemocnice, Mgr. Lada Bartošová – Dusíkovo divadlo,  
Ing. Anna Borkovcová – Čáslavská servisní, s.r.o. Fungování rad-
nice a městských organizací je týmová práce a pro mě je radostí  
s těmito lidmi spolupracovat.

Díky práci vedoucích pracovníků i desítek dalších zaměst-
nanců úřadu, kterým chci i touto cestou poděkovat za jejich úsilí  
a oddanost městu, mohu konstatovat, že město funguje. Ke konci 
roku 2022 budou všechny úvěry doplaceny a do nového volební-
ho období zvolená reprezentace města vstoupí bez nesplacených  
finančních závazků, s přebytkem hospodaření a s dostatkem finan-
cí na účtech pro realizaci připravených projektů.

K velkým změnám došlo ve způsobu komunikace úřadu s obča-
ny. Informace mohou lidé dostávat prostřednictvím aplikace Muni-
polis, díky níž může každý nahlásit nebo přímo vyfotit a poslat na 
úřad jakoukoliv závadu či negativní jev, který zaznamená, a úřad 
může neprodleně reagovat a závadný stav řešit. Samozřejmostí 
se stala veřejná projednávání ke všem podstatným záměrům ve 
městě. Využili jsme této formy zapojení občanů i do projednává-
ní připravované rodinné výstavby v Koželuhách či bytové výstavby  
v areálu Prokopa Holého. 

Tu bude schvalovat nové zastupitelstvo, jak jsem veřejně slíbil. 
O způsobu výstavby bude rozhodnuto až v dalším volebním období. 

Rozhodně nebudu tvrdit, že se nám podařilo vše, že jsme ne-
udělali žádnou chybu. Víme, pod jakým drobnohledem je situace  
v čáslavské městské nemocnici po odchodu řady lékařů, zejmé-
na interního oddělení. Personální problémy řeší mnoho nemocnic, 
ale snad jen v případě té čáslavské jsou prezentovány jako výlučná 
odpovědnost současného vedení města. Činíme, co je v našich si-
lách, abychom zajistili dostupnou zdravotní péči pro naše spoluo-
bčany. Nenaříkáme, že na to jsme sami. Opozice na začátku voleb-
ního období prohlásila, že bude opozicí kritickou, ale konstruktivní. 
Kritiky jsme si vyslechli mnoho, včetně rozdmýchaných emocí na 
sociálních sítích. Podpory jsme se nedočkali žádné, kromě pou-
hých prohlášení o potřebě nemocnice a podpoře její plné funkč-
nosti. Toho jsme zatím nedosáhli, ač vyvíjíme maximální úsilí. Udr-
žet nemocnici v provozu, zajistit jistotu personálu nemocnice, že 
ji nemíníme zprivatizovat, redukovat, zavřít, že zaměstnanci mají 
jistotu zajištěných platů a že pracujeme na rozvoji nemocnice, je 
nesmírně složité a finančně nákladné. Letošní provozní příspě-
vek města pro nemocnici bude zřejmě nutné navýšit na více než  
40 milionů Kč. 

Díky našemu dobrému hospodaření lze tento příspěvek ne-
mocnici poskytnout, aniž by to znamenalo ohrožení či omezení 
ostatních oblastí života ve městě.

Na závěr chci poděkovat občanům města za to, že mají Čáslav 
rádi. Drtivá většina Čáslaváků se cítí v našem městě šťastná, bez-
pečná a spokojená. Na tom mohou nově zvolení zastupitelé stavět, 
z toho těžit a pro takové občany je radost pracovat.

 
JUDr. Vlastislav Málek

starosta města Čáslavi
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Městský úřad v Čáslavi v 21. století
Vážení občané města a ORP Čáslav,
Městský úřad v Čáslavi po dobu  

tří let modernizoval technologie a inves-
toval do oprav a zlepšení pracovního 
prostředí svých zaměstnanců. Postup-
nými kroky jsme digitalizovali činnosti 
a odpoutali se tak od „šanonového“ ob-
dobí.  

Občané dnes dostávají pravidelné 
informace o chodu úřadu, mohou disku-
tovat nad plánovanými projekty (partici-
pace), jednoduše prostřednictvím mo-
bilní aplikace nahlásit závady a zpětně 
kontrolovat jejich odstranění. 

Dokončujeme implementaci Por-
tálu občana (vyřízení požadavků bez 
nutnosti osobní návštěvy úřadu), Geo-
grafického informačního systému (po-
může nám ve správě majetku města  
a občanům přinese nejen užitečné infor-
mace, ale i zajímavosti o našem městě, 
např. čáslavské podzemní chodby nebo 
historii městských domů). Do konce 
letošního roku budou instalovány dvě 
úřední elektronické desky, kde si budete 
moci kromě informací z úřadu vyhledat 
i dopravní spojení, podívat se na katastr 
nemovitostí a využívat dalších služeb.

Přechod na komplexní systém VERA 
Radnice umožnil zveřejnění „klikacího“ 
rozpočtu města a v kombinaci s webem 
www.chytracaslav.cz se naši občané mo-
hou z pohodlí svých domovů aktivně zapo-
jit do činnosti města a jeho chod i kontro-
lovat.  

Nezapomínáme ani na obce, které jsou 
součástí ORP Čáslav a v rámci posílení 
bezpečnosti nyní čekáme na vyjádření 
Policie ČR k návrhu instalace úsekového 
měření rychlosti v obci Drobovice na velmi 
frekventované silnici I/38.

Na počátku modernizace jsme s ko-
legy čerpali informace z jiných úřadů, aby 
naše nastavené cíle byly naplněny, a to bez 
chybných rozhodnutí. Dnes máme pozitivní 
ohlasy od Vás, našich občanů, a specializo-
vané firmy nás doporučují jako referenční 
městský úřad, který má zkušenosti a může 
je předávat dál. 

Velmi děkuji svým kolegům za výborně 
odváděnou práci pro Čáslav a Vám, našim 
občanům, za Vaši podporu a ochotu s námi 
spolupracovat a podílet se tak na správě  
a rozvoji našeho města. 

Ing. Martin Ronovský, DiS.
tajemník



4  rada a zastupitelé, zprávy z radnice

IM

JN

Dotazy a připomínky občanů
NEVÝHODY STUDIE Z ROKU 2006

V rámci prostoru vyhrazeného občanům vystoupil na zasedání 
zastupitelstva 20. června bývalý tajemník městského úřadu Ing. Jo-
sef Ruml. Stávající vedení města kritizoval hned z několika důvodů. 
Nelíbí se mu, že vzniká nová studie ohledně výstavby bytů v areálu 
Prokopa Holého, když mají radní k dispozici jinou, údajně dosta-
tečně kvalitní. Pochází z roku 2006 a vypracoval ji hradecký archi-
tekt Jiří Zídka. Místostarosta Martin Horský dal tazateli za pravdu 
v tom, že ona studie v té době skutečně kvalitní byla. Zároveň však 
upozornil, že po 16 letech od jejích vzniku už je v mnoha směrech 
překonaná a nikdy se z ní nestal tzv. regulativ. Počítalo se v ní  
s jinými objekty než dnes a zároveň se změnil koeficient parkování.

SPOR KOLEM OPRAVY KAŠNY
Panu Rumlovi se hrubě nelíbí ani aktuální stav kašny, jejíž 

oprava trvá už dlouhých 13 měsíců. Upozornil, že když on byl 
ještě členem vedení města, trvalo jim to výrazně kratší dobu  
a ve stejném časovém horizontu prý postavili celé koupaliště. 
Místostarosta Horský uvedl, že se postupuje přesně podle restau-
rátorského záměru, což se týká i všech čtyř soch. Statika je dnes 
přísnější než v době, ke které tazatel odkazoval. Aby mohla být 
kašna napuštěna vodou do výšky 85 centimetrů a byla filtrovaná, 
bylo nutné práce na čas zastavit, doobjednával se olověný plech 
a celý objekt se musel rozebrat a podezdít. Technologickou pře-
stávku si vyžádalo také zimní období. Na závěr své reakce Horský 
přislíbil, že na konci léta bude kašna plná čisté vody, osvícená  
a staticky zajištěná na desítky let dopředu. Radní Filip Velímský 
doplnil informaci, že práce byly většího rozsahu z důvodu neod-
borných zásahů při předešlé opravě kašny.

OBAVY KVŮLI ELEKTROAUTŮM
Plánovanou výstavbu v areálu Prokopa Holého měl na srd-

ci i další z vystoupivších občanů. Připomněl, že studie počítá  
s 600 parkovacími stáními pod zemí a 150 na povrchu. Zajímá ho, 
co se stane v případě, že vozidla na elektropohon nebo hybridní 
pohon, jichž má rapidně přibývat, nebudou v budoucnu smět par-
kovat v podzemních garážích, jak je tomu na některých místech  
v Praze nebo Německu. Starosta Vlastislav Málek muži za jeho do-
taz poděkoval a řekl, že se jedná o jeden z podnětů, které má za 
úkol architekt Ondřej Tuček do své studie zapracovat. Zdůraznil, že 
prostor pro případné úpravy stále existuje.

Dotazy a připomínky zastupitelů
ŠPATNÝ STAV ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

Za opoziční zastupitele města tentokrát vystoupila pouze Re-
nata Vaculíková (ČSSD). Zajímalo ji, kdy dojde k pořádnému vyas-
faltování silnice v ulici Za Rybníkem, což zvýší komfort řidičů i cyk-
listů. Místostarosta Martin Horský si vzal slovo a popsal, že vedení 
Čáslavi momentálně čeká na stavební povolení. Počítá se zřízením 
dalšího přechodu pro chodce, dojde i k sanaci vozovky a chodní-
ku. Velkou roli bude hrát také rozpočtové opatření. Vaculíková dále 
upozornila na špatný stav železničních přejezdů v ulicích Pražská 
a Chotusická a požádala radní, aby se domluvili s majitelem těch-
to míst na nějakém řešení. Horský konstatoval, že se s majitelem 
snaží v této věci komunikovat dlouhodobě, nedávno měli dokonce 
domluvenou schůzku, jenže dotyčný na ni nakonec nedorazil a od 
té doby nezvedá telefon. Připomeňme, že vlečka je v majetku sou-
kromého majitele a vede přes krajské vozovky.

ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA ČÁSLAVI

ONLINE STREAM

https://bit.ly/ZZ120922

12. 9. 2022 
17:00 

Nová scéna, 
Dusíkovo divadlo

ČÁSLAV MÁ SVŮJ STRATEGICKÝ PLÁN PRO KONTINUÁLNÍ ROZVOJ MĚSTA

Od přelomu let 2021/2022 jsme Vás, 
občany města, žádali o pomoc při tvorbě 
Strategického plánu rozvoje města Čásla-
vi v oblastech, jakými jsou: kvalitní veřej-
ný prostor a zeleň, bezpečná a udržitelná 
mobilita, bohaté možnosti volnočasového 
využití a rekreace, dostupné kvalitní bydle-
ní, zdravotní péče a infrastruktura, sociální 
péče a bezpečnost, moderní vzdělávání  
a rozvoj podnikavosti, efektivní správa měs-
ta, cirkulární ekonomika a šetrné nakládání 
se zdroji. Cirkulární ekonomika (též oběhové 
hospodářství – například v právu EU) je kon-
cept, který je integrální součástí udržitelné-
ho rozvoje. Zabývá se způsoby, jak zvyšovat 
kvalitu životního prostředí a lidského života 
pomocí zvyšování efektivity produkce.

Nejprve se jednalo o vyplnění dotaz-
níku, následovala pocitová mapa města, 
pracovní schůzky čáslavské odborné ve-
řejnosti a také pracovní schůzka s občany. 
Názory veřejnosti, ale také vedení města 
a odborů městského úřadu byly jedním  
z důležitých materiálů při tvorbě propraco-
vaného dokumentu. 

Strategický plán čítá téměř 100 stran 
a je opěrným dokumentem, který popisuje 
a prezentuje cestu města Čáslavi do roku 
2030, tak abychom nemuseli pochybovat 
o tom, že Čáslav je městem atraktivním  
a příjemným pro život i návštěvu, městem 
soudržným a bezpečným, moderním a pro-
sperujícím. Zda bude dokument využíván 
a Čáslav se skutečně posune správným 

směrem, záleží především na lidech, kteří 
budou ve vedoucích pozicích městského 
úřadu po dobu následujících osmi let.

Partnerem města pro vytvoření stra-
tegie se stala společnost KPMG Česká 
republika. Strategický plán je rozdělen na 
dvě hlavní části. Jednou z nich je návrho-
vá a implementační část, která navazuje 
na socioekonomickou analýzu, v níž byly 
identifikovány základní problémy a potřeby 
rozvoje města.

Strategický plán města Čáslavi do roku 
2030 byl přijat na zasedání Zastupitelstva 
města Čáslavi dne 20. 6. 2022 usnesením 
ZM/50/2022. Najdete ho ke stažení na 
webu města: www.meucaslav.cz v sekci 
Radnice.
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Komunikace v historickém centru 
opraveny. NK 1 430 277 Kč bez DPH.

Oprava hradeb probíhá dle plánu. 
(foto před a během rekonstrukce)

FOTOAKTUALITY

před

před

potom

potom

Instalace nového  
mobiliáře začala  
(nové koše a lavičky  
již zdobí náměstí).

Lávka přes Brslenku – během září bychom 
měli znát dodavatele prací. (vlevo vizualizace 
studie, vpravo stávající havarijní stav lávky)

















mení s celým chodem nemoc-
nice, představení ostatním ko-
legům, zaškolení do standardů, 
seznámení s vedením nemocni-
ce a v neposlední řadě i pocho-
pení neformálních zvyklostí, kte-
ré tvoří naši nemocniční kulturu.

Větší důraz nyní klademe 
na systematické vzdělávání, 
prohlubování a zvyšování kvali-
fikace, abychom neustále rostli  
a dokázali poskytovat zdravotní 
služby na lepší a lepší úrovni. 
Připravujeme vlastní vzdělá-
vací programy, budeme vysílat 
zaměstnance na externí školení a využí-
vat i rozvoj formou stáží ve spřátelených 
nemocnicích. Chystáme také vzdělávací 
programy zaměřené na prevenci a zdravý 
životní styl pro veřejnost a děti ve školách.

Postupně pracujeme na konkretizaci 
dlouhodobé vize nemocnice, kterou nyní 
primáři a vedení nemocnice naplňují kon-
krétními strategickými plány. Na podzim 
pak ze strategických plánů vzniknou kon-
krétní akční kroky, které dají jasný směr 
tomu, na čem máme v nemocnici všichni 
pracovat. Jednotná strategie staví na spo-
lupráci jednotlivých oddělení, na rozvoji, 
vzdělávání a důvěře.

Čeká nás výstavba oddělení urgentního 
příjmu, což je smělý plán, který začneme 
realizovat na jaře 2023. Budeme se snažit 
získat prostředky z dotačních titulů. Dotač-
ní programy však obvykle vyžadují peníze 
z vlastních zdrojů. Tato spoluúčast by pro 
nás byla bez finanční podpory zřizovatele 
často neřešitelný problém. Pokud se vše 
podaří dle našich přání, plánujeme stavbu 
nové budovy s urgentním příjmem v pří-
zemí, multioborovou jednotkou intenzivní 
péče o patro výše a ambulantním traktem 
v posledním patře. 

Moje velké poděkování patří panu sta-
rostovi i panu místostarostovi za podporu 
nemocnice ve všech důležitých oblastech. 
Oba mi poskytli v mých začátcích oporu  
i pomoc, dokonce i s nemalou osobní účas-
tí při všech důležitých jednáních. Radě 
města a všem zastupitelům děkujeme za 
příspěvek na provoz a za pomoc při hledání 
prostředků, které musíme dát ze svého na 
spoluúčast v dotačních programech, i za 
operativní spolupráci při rozvoji nemocnice 
a s tím souvisejících veřejných zakázkách. 
Nemohli bychom žádat o dotační programy 
na vybavení a přestavbu nemocnice, kdyby 
město nezaplatilo spoluúčast na těchto 
programech. Jen pro představu, například 
u třímilionové dotace je to 600 tisíc korun, 
které napomůžou např. k inovaci oddělení 
interny. Bez této podpory bychom rozvoj 
nemocnice neufinancovali. 

Když se ohlédnu za mým rokem práce 
v Městské nemocnici Čáslav, vidím celou 
řadu věcí, které se opravdu povedly. Vidím 
také nedostatky, technické, materiální i per-
sonální, na nichž pracujeme. Potřebujeme 
stabilizovat chirurgický tým lékařů včetně 
pozice primáře. Od 1. 8. k nám na toto od-
dělení nastoupili s úvazky 1,0 dva noví lé-
kaři a vedeme jednání s kandidáty na post 
primáře. Nyní i kvůli personální krizi řešíme 
finanční ztrátu, kterou nemocnice prvotně 

očekávala v roce 2019. Doba 
covidu-19 byla náročná, ale ne-
mocnici pomohla ekonomicky 
a mohli jsme se ve spolupráci 
s městem na aktuální, finančně 
náročné období připravit.

Určitě jsem za ten rok potka-
la v nemocnici celou řadu lidí, 
zaměstnanců, kteří jsou srdca-
ři a velmi pracovití a pomáhají 
směrovat nemocnici k prospe-
ritě. Vážím si i všech nových 
lidí, kteří věřili, že u nás mohou 
najít seberealizaci a práci v přá-
telském prostředí. Děkuji veřej-

nosti, která v nás neztratila důvěru, a lidem, 
kteří k nám přicházejí vyhledat odbornou 
lékařskou pomoc i dobré slovo, jež má také 
dar léčit. Právě našim pacientům chceme 
vrátit tu klidnou a pohodovou nemocnici  
s dobrými mezilidskými vztahy a empatic-
kým přístupem.

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, LL.M.
ředitelka nemocnice
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NEMOCNICE OTEVŘELA AMBULANCI CÉVNÍ CHIRURGIE
V rámci rozšiřování a zkvalitňování spektra odborné péče v Městské nemocnici Čáslav došlo 
v květnu tohoto roku k otevření nové ambulance cévní chirurgie, kde je poskytována specia- 
lizovaná péče a konziliární služby především u pacientů s cévním onemocněním. 

Jedná se o širokou škálu obtíží, mezi 
něž nejčastěji patří léčba nemocných  
s bolestmi (klaudikacemi) a defekty na 
dolních končetinách při aterosklerotickém 
tepenném zúžení/uzávěru, léčba zúžených 
krkavic (karotid), léčba tepenných výdutí, 
nejčastěji v oblasti břišní aorty, zakládání 
cévních přístupů pro hemodialýzu, léčení 
křečových žil na dolních končetinách.


Otevření této ambulance je vyústěním 

dohody o vzájemné spolupráci mezi Měst-
skou nemocnicí Čáslav a Institutem klinic-
ké a experimentální medicíny – IKEM v Pra-
ze. Přesněji spojením Kliniky transplantační 
chirurgie pod vedením doc. MUDr. Jiřího 
Froňka, Ph.D., FRCS.

Co konkrétně tato spolupráce mezi 
čáslavskou nemocnicí a IKEM znamená?  
To přiblížil MUDr. Filip Thieme, Ph.D., jenž  
v Institutu klinické a experimentální medi-
cíny pracuje v týmu cévní chirurgie: „Am-
bulance poskytuje specializovanou péči 
nejenom nemocným s cévními obtížemi  
a umožní přesnou diagnostiku a stanovení 
následného léčebného plánu včetně inter-
venčního či chirurgického výkonu, ale také 
poskytuje konziliární služby i v jiných oblas-
tech, kterými se IKEM dlouhodobě zabývá. 
Jedná se hlavně o pacienty se zhoubným 
onemocněním orgánů břišní dutiny, jako 

jsou játra, slinivka břišní nebo tlusté a tenké 
střevo, a dále pak o zhoubné onemocnění 
ledvin či prostaty. V takových případech je 
IKEM schopen poskytnout komplexní péči.“


Důležitá je i možnost přímé konzulta-

ce elektronickou formou mezi lékaři obou 
nemocnic, tzn. v počátku není vyžadována 
osobní přítomnost pacienta. Na základě 
elektronicky odeslané fotodokumentace 
nebo nálezu zobrazovacích metod, jako 
jsou výsledky CT, angiografie apod., lze 
vcelku rychle získat o pacientovi potřebné 
informace a určit mu následná vyšetření 
či intervenční zákrok. Naší snahou je pře-
devším předcházet prodlení v poskytování 
léčebné péče. Covidová doba nám ukázala 
důsledky prodlení u řady nemocných.

Do ambulance cévní chirurgie v Měst-
ské nemocnici Čáslav se mohou pacienti 
objednat buďto sami, nebo – a to je častěj-
ší varianta – na doporučení svého praktic-
kého či ošetřujícího lékaře, který jim rovnou 
poskytne i nezbytnou lékařskou dokumen-
taci. 

 

Ordinační doba ambulance 
každé úterý od 9 do 14 hodin. 

Objednávat se nemocní můžou ve všední 
dny na  327 305 111 nebo 327 305 166.
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STUDENTKY GYMNÁZIA PŘIVEZLY JEDNU  
Z HLAVNÍCH CEN CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE

Německý jazyk a kreativita – stěžejní 
body soutěže vyhlášené Goethe-Insti-
tutem v Praze nahrazující celostátní 
kolo Olympiády v německém jazy-
ce. Soutěže, do které není ani trochu 
snadné se vůbec kvalifikovat. Podařilo 
se to hned čtyřem dvojicím studentů 
třetího ročníku čáslavského gymnázia. 
A jedna dvojice, Daniela Šonková a Ka-
rolína Suchá, dokonce porotu v hlavní 
části soutěže zaujala natolik, že vyhrála 
výlet do Berlína pro celou třídu. Jak tr-
nitá byla cesta k úspěchu? Na to jsme 
se zeptali přímo hlavních aktérek a je-
jich učitelky německého jazyka a iniciá- 
torky projektu Mgr. Ivany Frýbové.  

Dámy, ještě než se dostaneme k vy-
právění o vaší cestě k úspěchu, musím 
se zeptat na čerstvé dojmy z návštěvy 
Velvyslanectví Spolkové republiky Ně-
mecko v Praze, kde jste koncem červ-
na z rukou velvyslance převzaly cenu.

Daniela Šonková (DŠ): Moc jsme si udí-
lení ceny užily. Překvapila nás pozornost, 
které se nám na velvyslanectví dostalo. 

Karolína Suchá (KS): Bylo to moc fajn. 
Když jsme si šly pro cenu, přišlo mi, jako kdy-
bychom někomu zachránily život, a přitom 
jsme „jen“ vyhrály soutěž v německém jazyce.
Druhý dotaz bych rád směroval na vás, 
paní učitelko. Jak se studenti v prvotní 
fázi tvářili, když jste jim představila ná-
pad zúčastnit se soutěže?

Ivana Frýbová (IF): Nezaregistrovala 
jsem vyloženě nezájem, ale ani velké nad-

šení. Postupem času, když se studenti 
dostávali hlouběji do tvorby jednotlivých 
projektů, bylo vidět, že je to velmi baví. Pro-
tože naše práce na postupu do celostátní-
ho kola měla formát videí nebo podcastů, 
tedy zvukových pořadů, museli se naučit 
nejen obsah v německém jazyce, ale i další 
dovednosti, například střih.
Děvčata, musela jste se zdokonalit  
v německém jazyce, prezentační tech-
nice a načerpat spoustu nových do-
vedností. Co pro vás bylo nejtěžší? 

KS: S Dančou jsme šly cestou podcas-
tu, takže nejtěžší bylo nahrát zvukovou 
stopu v odpovídající kvalitě. Třeba první 
verze nebyla vůbec použitelná. Musely 
jsme tedy pátrat po tom, jak podcast na-
točit profesionálněji. Narazily jsme na 
aplikaci, která nám hodně pomohla, jak  
s kvalitnějším záznamem našeho hlasu, 
tak i poté v rámci střihu. S nahráváním  
a střihem jsme neměly žádné zkušenosti, 
tak to bylo kolikrát o nervy.

IF: Naučit se něco nového, použitelného 
i v jiných oborech, byl také jeden z našich 
cílů. Nejen prezentovat obsah v němčině, 
ale získat dovednosti i z dalších odvětví. 
Váš podcast, který je k poslechu na 
Spotify, nese název Dvě dívky řeší kri-
ze. Hovořily jste v něm o ohrožení čes-
kého školství pod tlakem uprchlické 
a hospodářské krize. Řekl bych, že je 
to poměrně složité téma už jen pro 
prezentaci v českém jazyce. Do toho 
ony technické záležitosti s nahráním  
a střihem, které jistě ve studijních os-

novách gymnázia nenajdeme… Kdo 
vám s prací pomáhal?

KS: Většinu jsme se naučily samy. Co 
se týká povědomí o tématu, čerpaly jsme  
z internetu a z televize. Pokud jsme nara-
zily na termín, kterému jsme nerozuměly, 
musely jsme si vše dohledat. Podobné to 
bylo i s nahráváním a střihem zvuku. 

DŠ: My jsme se to hlavně snažily za-
měřit přímo na nás jako na dvě studentky 
gymnázia, které si pokládají otázky ohled-
ně naší budoucnosti a dopadů spojených 
s různými krizemi. Ty jistě ovlivní například 
poptávku po vysokých školách, inflaci a ka-
pacitu ubytovaní.

IF: Souhlasím, je to složité téma, a na-
víc samotná práce nesměla být delší než 
tři minuty. Takže si děvčata musela poradit 
i s tím, aby v relativně krátkém čase sdělila 
vše podstatné. Musím podotknout, že na 
svůj věk si s tím poradila velmi dobře.
Do celostátního kola v Praze se dostaly 
čtyři dvojice z čáslavského gymnázia. 
Paní Frýbová, čekala jste takový úspěch?

IF: Abych řekla pravdu, s takovým 
úspěchem jsem příliš nepočítala, ale s ne-
úspěchem také ne! Soutěž měla podtitul 
Společně v Evropě a evokovala spíše roz-
hovory o politické či ekonomické situaci  
v Evropě, a na takovéto dialogy nemáme 
se studenty dostatek vhodné slovní záso-
by. Ale jak je vidět, poradili jsme si s tím. 
Celostátní kolo se skládalo ze dvou 
částí. První byla klasický test na po-
slech a čtení s porozuměním. O čem 
byla druhá část?

16  školství
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SPORTOVNÍ TÁBOR  
PO JUDISTICKU

Každý rok zkraje letních prázdnin 
vyrážíme s dětmi na sportovní tábor, 
který je pro ty nejstarší kondiční pří-
pravou a pro jejich mladší kamarády 
dvěma týdny plnými her a dobrodruž-
ství. Najezdíme stovky kilometrů na 
kole, desítky kilometrů naběháme  
a rozvíjíme silovou přípravu. Ti nej-
menší si nejen hrají, ale také hod-
ně tvoří, a tentokrát byl jejich oddíl 
ve znamení pirátů. Střední věková 
skupina má připravený program s 
kondičními prvky, ale stále převažují 
napínavé hry, přespání mimo tábor 
v lese či stezka odvahy ve sklepe-
ní zříceniny hradu. Vydáváme se po 
stopách Jaroslava Foglara, kde hle-
dáme již zapomenutou Indiánskou 
svatyni a Ztracený kemp. Ty nejstarší 
čeká noční přežití, kdy jsou vysazeni  
o půlnoci na pro ně neznámém mís-
tě 20 až 30 kilometrů od tábora jen  
s jednoduchou mapou a musejí se 
v co nejkratším čase dostat zpět. 
Zejména zde pak děti dokazují, jak 
úžasným jsou týmem, a společně 
úspěšně bojují s únavou. Splouváme 
také na lodích řeku, tentokrát to byly 
Želivka a Sázava. U táboráků si pak 
zahrajeme divadelní scénky, hrajeme 
na kytary a tančíme. Je nám spo-
lu jednoduše hezky a při loučení už 
vyhlížíme příští ročník. Teď se zase 
potkáváme v kimonu a pořádáme  
v Čáslavi centrální krajské letní sou-
středění. Na začátku září budeme 
pořádat nábory nových členů a čeká 
nás podzimní část soutěží, zejmé-
na pak mistrovství ČR. Děkuji všem 
dětem, vedoucím i paní kuchařce za 
krásných čtrnáct dní a už teď se tě-
ším za rok ahoj.

Martin Horský 
 www.judoczechia.cz

ČÁSLAVŠTÍ SOKOLOVÉ OTEVÍRAJÍ DALŠÍ SEZÓNU
Česká obec sokolská – obecně jeden z nejrozšířenějších 
a nejúspěšnějších tělovýchovných spolků. Sokol najde-
me ve více než tisícovce měst a obcích po celé republi-
ce. V této organizaci ale nejde pouze o sport. Sokolové 
jsou hrdí na kulturní a duchovní dědictví našeho národa  
a jsou hybateli kulturního života. V Čáslavi sokolové pů-
sobí od 3. srpna 1862 a za jejich aktivitu jim patří obdiv.

SOKOL PO PRÁZDNINÁCH OTEVÍRÁ 
S BOHATOU NABÍDKOU

 Se začátkem školního roku se otevírají brá-
ny čáslavské sokolovny. S jakou nabídkou? Tu 
představil místostarosta spolku, cvičitel a ve-
doucí loutkářského oddílu Lukáš Janota: „Na-
bídka sportovních kroužků pro rok 2022/2023 
je jako každý rok velmi pestrá. Opět se mů-
žete těšit na Cvičení s batolaty, RD – cvičení 
rodičů a dětí (2–4 roky), PD – předškolní děti 
(4–7 let), Cvičení všestrannosti muži, Cvičení 
všestrannosti ženy – věrná garda, Aerobic, 
Sportovní gymnastika, Karate, Stolní tenis, 
Basketbal nebo Nohejbal. Nově budeme ote-
vírat také oddíl Všestrannost – mladší žactvo 
se zaměřením na míčové hry. Motivací toho-
to oddílu bude příprava dětí pro pokračování 
v kolektivních sportech a v dalších věkových 
kategoriích třeba již na sportovní úrovni žac-
tva a mládeže. Sokol se snaží zprostředkovat 
zdravý pohyb všem, kdo mají chuť a zájem.  
A především to platí o dětech.“ 

ČÁSLAVÁCI MAJÍ O POHYB ZÁJEM, 
CVIČITELŮ JE OVŠEM MÁLO

Lukáš Janota je také cvičitelem nejpo-
četnějšího oddílu předškolních dětí, který je 
sloučen metodickou výukou s cvičením rodičů  
a dětí. Do jednotlivých oddílů je možné se při-
hlásit již nyní. Seznam bude uzavřen ke kon-
ci září 2022. Ale do oddílu je možné vstoupit  
i v průběhu roku, pokud nebude zcela naplněna 
kapacita. O naplnění kapacity jednotlivých od-
dílů se ale Lukáš Janota nebojí. Chod Sokola 
ovšem úplně bez mráčku nefunguje. „Zatímco 
na zájem ze strany rodičů o cvičení jejich dětí 
si naříkat rozhodně nemusíme, zájem o službu 
cvičitele je nulový. Podmínkou pro naši čin-
nost je dostatek kvalitních cvičitelů, abychom 
mohli oddíly rozšiřovat,“ upřesnil místostaros-
ta zdejšího Sokola. 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
V současné době Sokol připravuje nové 

webové stránky, kde mimo jiné najdeme  
i přesný přehled nabízených oddílů. Nabídky 
jednotlivých oddílů jsou prozatím vyvěšeny na 
informačních tabulích sokolovny a na face-
bookovém profilu T. J. Sokol Čáslav – cvičení 
rodičů s dětmi. Pro úvodní informace Lukáš 
Janota doporučuje web www.sokol.eu, ale do-
dává, že detailní informace je nejlepší ověřit si 
osobně v kanceláři Sokola Čáslav. 

NÁRAZOVÉ AKCE PRO VEŘEJNOST 
Být sokolem není pouze o sportu, ale také 

třeba o akcích pro veřejnost. A těch čáslavští 
sokolové pořádají hned několik. „Za poslední 
dva roky se v Sokole Čáslav ustálilo několik 
společenských akcí místního i celorepubliko-
vého rozsahu. Jsou to především: Noc soko-
loven, Památný den sokolstva – Večer sokol-
ských světel, oslava Dne vzniku samostatného 
Československa, loutkohraní na den narození 
T. G. Masaryka nebo dětský karneval“, upřes-
ňuje pan Janota. 

LOUTKÁŘSKÝ ODDÍL
U příležitosti 100. výročí vzniku loutkové 

scény při Sokole Čáslav byl založen loutkový 
soubor s názvem Dr. Tyrš. Nový soubor se vě-
nuje historickému pojetí lidového loutkového 
divadla s tradičními dřevěnými marionetami 
a komorní kukátkovou scénou. Repertoár je 
složen z klasických her pro děti a dospělé  
a z historických her klasických autorů, mimo 
jiné i z řad sokolů.  

Pan Janota dále dodává: „Soubor Dr. Tyrš 
podniká představení na kulturních akcích  
i mimo svou stálou scénu a je v tomto ve-
lice flexibilní. Zkoušky jsou pravidelně jed-
nou týdně ve slavnostní síni sokolovny, vždy 
s ohledem na aktuální stav studované hry. 
Zkoušky se skládají z části čtené, později mlu-
vené a loutkovodičské. Po nastudovaní textu  
a scénáře přichází na řadu  někdy zdlouhavá 
vodičská průprava. Přidávají se ruchy a hudeb-
ní doprovod, který doplňuje celkové aranžmá 
představení. Jednu hru, pokud je již upraven 
scénář na míru souboru, trvá zpravidla naz-
koušet 2 až 3 měsíce. Soubor je nyní otevřen 
pro nové členy s hbitými prsty a prořízlými 
ústy ve věku od 14 let.“  

PODĚKOVÁNÍ 
Přestože čáslavský Sokol nemá kvůli zvy-

šujícím se cenám energií a nedostatku cviči-
telů na růžích ustláno, pokračuje dál se svými 
aktivitami. A za to celému týmu dobrovolní-
ků patří velké poděkování. Mezi osobnostmi, 
které Sokolu Čáslav pomáhají zcela zdarma, 
jsou také matrikářka Jitka Sámelová a jed-
natelka Markéta Horčičková. Dámy nejsou 
zaměstnankyněmi, jak bylo uvedeno v letním 
čísle Čáslavských novin. 

JN 
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Po dlouhé době se diváci 
Dusíkova divadla dočkají plno-
hodnotné divadelní sezóny. Ta 
navíc přichází s řadou novinek 
pro abonenty, ale i pro ty, kteří 
zatím divadlo nepoznali a chtěli 
by mu nahlédnout pod pokličku  
i při poněkud neobvyklých ak-
cích.

Pro naše nejvěrnější diváky 
a abonenty jsme připravili nejen 
skvělou nabídku abonentních 
představení, ale také zvýhodně-
né ceny vstupenek na všechna 
ostatní představení Dusíkova 

divadla. Podzimní abonmá před-
staví řadu skvělých hereckých 
osobností – Ivu Janžurovou, 
Danu Syslovou, Michala Dlouhé-
ho a spousty dalších. Zvýhod-
něné abonentní lístky je možné 
zakoupit ještě do poloviny září 
na pokladně divadla i v IC města 
Čáslavi.

Mimo abonmá se mohou 
diváci těšit na jedinečnou Shir-
ley Valentine se Simonou Sta-
šovou, pedagogickou hořce 
ostrou komedii Úča musí pryč 
s Petrou Špalkovou, Davidem 
Prachařem, Lindou Rybovou  
a Kateřinou Winterovou či he-
recký koncert Martina Zounara 
a Filipa Blažka v komedii Úvěr. 
Divadelní představení (pro děti  
i dospělé) si připravily také oba 
místní ochotnické spolky.

Pro diváky, kteří by divadlo 
chtěli zažít jinak, letos poprvé 
v Dusíkově divadle proběhne 
Noc divadel, při níž divadlo oži-
je i na naprosto neobvyklých 
místech hudbou a divadlem pro 
děti i pro dospělé. Po velkém 
úspěchu komentované prohlíd-
ky divadla po jeho rekonstrukci 
jsme se letos zapojili i do Dne 
architektury. Pro milovníky 
vína a cimbálové muziky jsme 
ve spolupráci s Leteckou zá-
kladnou v Čáslavi připravili již 
tradiční koštování vín ve foyer 
divadla. 

Návštěvníci se mohou tě-
šit i na bohatou hudební na-
bídku. Místní dechová hudba 
Věnovanka chystá v divadle již 
V. ročník festivalu dechových 
hudeb a vánoční koncert. De-

chová hudba z Vysočiny Bře-
zovanka u nás oslaví s Janem 
Čenským své 30. narozeniny. 
Skvělý koncert připravuje také 
Orchestr Jaroslava Ježka ve 
spolupráci s pěveckým sborem 
SOŠPg pod vedením Mgr. Jany 
Vrňákové. Hudební třešničkou 
na dortu pak bude první ad-
ventní neděli vánoční koncert 
Hradišťanu.

Mimo to se mohou diváci 
těšit na pořady pro děti, před-
nášky Včely Čáslavské a tra-
diční setkání s hosty spolku 
Formanova Čáslav.

Moc se těšíme na setkávání 
s Vámi všemi v Dusíkově diva-
dle a pevně věříme, že si letošní 
podzimní sezónu stoprocentně 
užijeme.

Lada Bartošová

1 5 3 . s e z ó n a 
d i v a d e l n í  
d u s í k o v a  
d i v a d l a

HLAVNÍ PROGRAM 
PODZIM 2022  
DUSÍKOVO DIVADLO ČÁSLAV
ČT 15. 9. v 19:00
MADAME RUBINSTEIN 
předplatné „A“ PODZIM
Poutavý životopisný příběh  
s fantastickými hereckými 
výkony v hlavních rolích  
s DANOU SYSLOVOU a MILE-
NOU STEIMASSLOVOU!
PO 19. 9. v 19:00
SHIRLEY VALENTINE
Bravurní herecký koncert SI-
MONY STAŠOVÉ, který Vás do-
slova přimrazí do sedadel, v její 
nejúspěšnější a nejoblíbenější 
inscenaci. To prostě musíte vi-
dět! 
ÚT 20. 9. v 17:00 – Nová scéna
Muzejní a vlastivědný spolek 
VČELA ČÁSLAVSKÁ
Přednáška na téma Staré pověsti 
české dnes.
NE 2. 10. v 18:00
DEN ARCHITEKTURY – Dusí-
kovo divadlo v proměnách času
Ing. arch. Radka Neumanová pro-
vede budovou Dusíkova divadla 
a ukáže jeho proměny a přístav-
by od roku 1869 do současnosti.
NE 5.10.v 16:00
V. FESTIVAL  
DECHOVÝCH HUDEB
Na jubilejním 5. ročníku festivalu 
dechových hudeb se vám před-
staví Elektroband – zpívat budou 
Josef Oplt a Ivana Brožová, Bo-
žejáci a Věnovanka. 

ČT 13. 10. v 19:00 
CRY BABY CRY – „A“ PODZIM
Komedie o tom, jak pět žen hledá 
návod na štěstí. V hlavní roli kou-
če exceluje MICHAL DLOUHÝ!
NE 16. 10. v 15:00
PEKLO S JEŽIBABOU
Pimprlový muzikál na motivy her 
Bohumila Schweigstilla o tom, 
jak Kašpárek čertům utek, ježiba-
bu vypek a kobylku si vysloužil.
ÚT 18.10.v 17:00 – Nová scéna
Muzejní a vlastivědný spolek 
VČELA ČÁSLAVSKÁ
Přednáška o založení Čáslavi.
ÚT 25. 10. v 19:00
ÚČA MUSÍ PRYČ
Německý divadelní komediální 
hit ze školního prostředí v podá-
ní Divadla Verze ve skvělém he-
reckém obsazení všech postav. 
Všichni jsme byli ve škole, buď 
jako rodiče, děti, nebo učitelé!
ČT 3.11. v 19:00
PUSŤTE MĚ VEN! 
předplatné „A“ PODZIM
Velké herecké sólo pro vynikají-
cí herečku. V hlavní roli brilantní 
francouzské komedie exceluje 
IVA JANŽUROVÁ!
NE 6. 11. v 18:00
BŘEZOVANKA 30 LET 
A JAN ČENSKÝ
Českomoravská dechovka z Vy-
sočiny složená z profesionálních 
muzikantů, převážně členů na-
šich předních dechových a sym-
fonických orchestrů. Pořadem 
bude provázet Jan Čenský.

ST 9. 11. v 19:00
OBYČEJNÁ SOBOTA
Ochotnický spolek ATAKDÁL
Obyčejný dům, obyčejní lidé, oby-
čejná sobota. A jedna obyčejná 
nehoda, která však způsobí víc 
než jen ohrožení života jednoho 
obyčejně osamělého starého 
muže. Režisérka, která má tento 
příběh přivést na jeviště, se do-
stane do sporu s autorkou hry. 
SO 12. 11. od 14:00
KOŠTOVÁNÍ 2022
Po dlouhé odmlce zveme na  
8. ročník degustace vín z produk-
ce vinařství, která nenajdete v ob-
chodních řetězcích. Koštování po-
řádáme ve spolupráci s Leteckou 
základnou v Čáslavi prostřednic-
tvím cimbálové muziky Vojenské-
ho uměleckého souboru Ondráš. 
ÚT 15. 11. v 17:00 – Nová scéna
Muzejní a vlastivědný spolek 
VČELA ČÁSLAVSKÁ
Přednáška o životním prostředí  
v zrcadle letokruhů.
SO 19. 11. od 15:00 
NOC DIVADEL – odpoledne  
a večer plné hudby a divadla
Multižánrový komponovaný 
program pro malé i velké diváky.
NE 27. 11. v 19:00 
„HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica“ – 
VÁNOČNÍ KONCERT
Originální těleso, které s odka-
zem na lidové tradice překračuje 
hranice hudebních žánrů. Ten-
tokráte naladěné do adventního  
a předvánočního času. 

ÚT 29. 11. v 19:00
ÚVĚR
Inteligentní komedie o tom, že 
není dobré zatahovat ženu do 
finančních záležitostí, protože  
v nejlepším případě skončíte 
bez střechy nad hlavou.
V hlavních rolích excelují MAR-
TIN ZOUNAR a FILIP BLAŽEK!
NE 11. 12. v 16:00
VÁNOČNÍ KONCERT 
VĚNOVANKY
Tradiční vánoční podvečer s ob-
líbenou čáslavskou kapelou pod 
vedením pana Ing. Václava Mu-
sílka.
ST 14. 12. v 19:00
VÁNOČNÍ SEŠLOST OR-
CHESTRU JAROSLAVA JEŽKA
Orchestr Jaroslava Ježka Vás 
zve na jedinečný vánoční kon-
cert, který připravil ve spolupráci 
s pěveckým sborem SOŠPg ve-
deným Mgr. Janou Vrňákovou. 
NE 18. 12. 2022 v 15:00
LOTTA UMÍ (skoro) VŠECHNO
Úsměvný vánoční příběh pro 
celou rodinu na motivy knížky 
Astrid Lindgrenové s nápaditou 
výpravou Evy Pallotto v podání 
čáslavských ochotníků.
JIŽ V NABÍDCE NA ROK 2023:
ČT 2. 2. 2023 
OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ 
„A“ PODZIM
Hra o tom, jak může být život 
krásný, i když je k nám krutý. 
Hlavní role: Josef Polášek a Pav-
la Tomicová.
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=amk=NOVA FORMA  
V GUMÁRNĚ V ZÁŘÍ 2022

EUGENIO PERCOSSI

Vernisáž výstavy s názvem Arcadia italského umělce Eugenia 
Percossiho žijícího v Třebešicích u Čáslavi se uskuteční v sobotu 
10. září od 18 hodin v Gumárně, K. Pazderského 2045. 

Mnozí z nás znají nádherný park, který obklopuje třebešický 
zámek, jenž je rovněž výsledkem mnohaleté, takřka umělecké 
práce, kterou Eugenio zahradě věnuje. Nyní máme možnost 
seznámit se s tvorbou tohoto úspěšného umělce, kterou vy-
tváří z přírodních materiálů nasbíraných právě v této zahradě. 
Trny, bodláky a uschlé plody ho inspirovaly k tvorbě originálních 

objektů. Na výstavě budou vy-
staveny i realistické fantaskní 
obrazy.

Eugenio pojímá Arkádii jako 
ráj, ve kterém existuje harmonie 
mezi člověkem a přírodou, nic-
méně i zde si člověk uvědomu-
je sám sebe a svoji smrtelnost. 
Memento mori. Náš život je 
omezený. 

Autorské čtení – vzácný host v Gumárně  

EMIL HAKL

Ve středu 14. září od 18:30 se potkáme s úspěšným spisova-
telem Emilem Haklem, jehož je velmi obtížné zastihnout ve veřej-
ném prostoru. Autor mnoha bestselerů se rád skrývá.

Emil Hakl se narodil jako Jan 
Beneš v březnu roku 1958 v Pra-
ze, kde dosud žije. Vystudoval 
Konzervatoř Jaroslava Ježka, 
obor tvorba textu, 1987–1991, 
později ještě dva ročníky drama-
tického oboru tamtéž.

Pracoval jako aranžér, kni-
hovník, strojník, zvukař, reklamní 
textař, literární redaktor, novinář 
a časopisecký editor.

V 80. letech se věnoval psaní 
veršů, dramatizaci knižních předloh a jejich realizaci v různých 
amatérských divadelních formacích. V roce 1988 zakládá spolu 
s několika dalšími volné literární sdružení Moderní analfabet, se 
kterým později spolupracovala řada autorů, divadelníků i hudeb-
níků. Těžištěm aktivity sdružení byla pravidelná autorská vystou-
pení v různých pražských i mimopražských klubech. 

Prózu začal psát v roce 1998. Publikoval v řadě sborníků  
a knižních výborů (Německo, Rakousko, Polsko, Slovinsko, Fran-
cie, Velká Británie), novela O rodičích a dětech byla oceněna ce-
nou Magnesia Litera 2003 a byl podle ní natočen stejnojmenný 
celovečerní film. 
• V roce 2010 získal Cenu Josefa Škvoreckého za Pravidla 

směšného chování.
• V roce 2013 Haklovi vychází román Skutečná událost, za 

nějž získal svou druhou Magnesii Literu za nejlepší prózu.
Využijte příležitost osobně se potkat s Emilem v Klubu Gumárna.

◆ Vstup volný ◆

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
V ČÁSLAVSKÉM MUZEU

V rámci zářijových Dnů evropského dědictví 
bude 17. 9. 2022 v budově čáslavského muzea  
v Husově ulici vystaven nevšední nález. Předsta-

vuje ho ještě nikdy neprezentovaný soubor unikátních středověkých 
figurek, získaný kdysi čáslavským badatelem Klimentem Čermákem 
při jeho archeologickém výzkumu středověké hrnčířské dílny v Čáslavi  
u Otakarovy bašty. Drobné hliněné figurky představují výhradně ženské 
postavy ve středověkém oděvu. Některé z nich – Madonky – mají dítě 
na ruce, jiné drží neznámý předmět a jsou možná ztvárněním nějaké 
světice. Pozoruhodná je ojedinělá „panenka kruseler“, nazvaná podle 
šlojíře – čepce, po obvodu lemovaného řadami jemných volánků, který 
byl v módě od čtyřicátých let 14. století zhruba do třicátých let 15. sto-
letí. Výroba těchto panenek byla známa zejména v Norimberku a byly 
pak často napodobovány. Většina figurek má asi záměrně odlomené 
hlavičky, jak vidíme také u pražských nálezů, a všechny mají zespodu 
otvor umožňující nasazení na nějaký hrot. A k čemu sloužily? Mož-
ná stály na římsách krbu jako ozdoba nebo byly součástí domácích  
oltáříků, možná měly chránit před nemocemi a utrpením, kdoví. Prá-
vě naše čáslavská panenka typu kruseler vydává zvuk jako chrastítko 
a to už připomíná „archeologii ochranného zvuku“, jejímž příkladem 
jsou třeba rolničky našívané ve středověku na dětské oděvy. Čáslav-
ský soubor „panenek“ se četností vyrovná oběma pražským souborům  
a pravděpodobně bude mít díky letošnímu výzkumu Archeologického 
ústavu AV ČR v místech někdejší hrnčířské dílny v počtu ženských fi-
gurek prvenství. 

PhDr. Jarmila Valentová

První zářijový víkend se v Čáslavi a blízkém okolí opět otevřou dvory, 
dvorky, zákoutí, zahrady i vnitřní prostory všem, kteří touží po setká-
ní či zážitku, kteří mají chuť zkusit něco nového nebo si chtějí užít 
pocit, že se opět něco děje.
celý program naleznete na: www.formanovacaslav.cz
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604 182 930

Gen. Fr. Moravce 38

Čáslav
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Zajímá vás cena vaší nemovitosti?

Inzerát vystřihněte a přijďte si pro ocenění nemovitosti ZDARMA

caslav@mmreality.cz





eshop       superpodlaha.cz

Pražská 162 ( areál Zenit), Čáslav
caslav@superpodlaha.cz

tel: 725806794

eshop       superpodlaha.cz

email: caslav@koberceadam.cz
tel: 725806794
Pražská 162 ( areál Zenit), Čáslav

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

PVC - KOBERCE

SLEVOVÝ KUPÓN

 10%

VVÝÝPPRROODDEEJJ

FIREMNÍ PRODEJNA

OBLÍBENÉ PRODUKTY 
ZA SUPER CENY 

Zenit spol. s. r. o., 
Pražská 162, Čáslav 

prodejna@zenit-caslav.cz                                             
tel.: +420 731 548 883

Otevírací doba:
po, út, čt:  8 - 16 h 
st, pá:  8 - 15 h

zenit-caslav.cz

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 57180 000 Kč
Náborový příspěvěk

Řidičský průkaz C, C+E
Kartu řidiče
Profesní průkaz
Pracovitost a spolehlivost
Slušné jednání se zákazníkem

Požadujeme:

Přijmeme řidiče MKD

Mezinárodní autodoprava a spedice

Kursovné: 2500,-Kč Gardenka: 700,-Kč
Zápis: e-mail: vranamira@centrum.cz
mob.: 776 660 888, 776 668 444, Jetelová 1752, Čáslav

1. lekce začíná v sobotu 10. září, v 18,00 hod
sál hotelu D  vspolečenský GRAN ČÁSLAVI

� � �špičková taneční muzika z prodloužené a věneček-“živá” muzikaCD

Učitelé tance manželé pro Vás pořádají 34.VRÁNOVI



Společnost TopolWater, s.r.o., významný výrobce čistíren odpadních vod s více než 30-ti letou tradicí.

Hledáme pracovníky na tyto pozice:
Montér technologií čističek odpadních vod
na montáže technologií čističek odpadních vod (ČOV)
Požadujeme: Technické myšlení, orientace v technické dokumentaci, schopnost samostatné práce, ochota učit 
se, řidičský průkaz sk. B, zkušenosti s montážemi výhodou, ne však podmínkou. Platové ohodnocení dle 
kvali�kace a schopností pracovníka (čisté příjmy za základní pracovní dobu po zapracování 30 - 33 000 Kč).

Servisní technik domovních čističek odpadních vod
na servisní zásahy u zákazníků domovních čističek odpadních vod
Požadujeme: Výuční list, technické myšlení, orientace v technické dokumentaci, schopnost samostatné práce, 
ochota učit se, řidičský průkaz sk. B,  osvědčení z §5, 6 výhodouvyhlášky č. 50/1978 Sb. , ne však podmínkou. 
Platové ohodnocení dle kvali�kace a schopností pracovníka (čisté příjmy za základní pracovní dobu po 
zapracování 29 - 31 000 Kč).

Nabízíme: 
Dlouhodobé perspektivní zaměstnání v prosperující �rmě s možností profesního a kariérního růstu. Moderní technické 

zázemí a vybavení pracovišť. Možnost pracovních cest do zahraničí. 
�ene�t�: 

Stravenky v hodnotě 150 Kč, příspěvek na penz�ní pojištění 5� z hrubé mzdy, 5 týdnů dovolené  (v závislosti na 
odpracovaných letech). 

TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, Tel. 327 582 832, email: personalni@topolwater.com

+

+



www.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka

Pod Nádražím 1608, Čáslav, 286 01
tel. 606 603 455
fenix@fenix-doprava.cz

Kontaktní údaje:
Pronájem plochy, nebo paletového místa 
Možnost rozvozu zboží po celé ČR a Evropě
Dle požadavků doplníme regálový systém
Kapacita 3.500 paletových míst
K dispozici od října 2021

Nabídka:

ČÁSLAV

PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR
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OHLÉDNUTÍ
Ráda bych se s Vámi 

podělila o osobní roční 
zkušenost z práce zastu-
pitelky města Čáslavi.

Naskočila jsem do 
rozjetého vlaku v září loň-
ského roku jako náhrad-

ník za odstupujícího Ing. Milana Urbana.
Nemyslela jsem si, že zastupitel přijde 

na zasedání a jen hlasuje. Protože jsem  
z přesvědčení člověk, který potřebuje být ma-
ximálně informován a objektivně posuzovat 
věci, musela jsem věnovat přípravě na jedná-
ní zastupitelstva hodně času.

Vždy týden před jednáním jsem obdržela 
kompletní podkladové materiály k bodům, které 
se měly na daném zastupitelstvu projednávat. 

Detailní prostudování podkladových ma-
teriálů a seznámení se s řešenou problema-
tikou nebylo ze začátku vůbec jednoduché. 
Musela jsem se naučit porozumět „úřední 
řeči“, která se liší od běžné a mnohdy se jeví 
jako zbytečně sešroubovaná. 

Pokud se projednával bod týkající se 
majetku města, vyrazila jsem na vycházku 
prohlédnout si aktuální stav, případně získat 
názory obyvatel v dotčené lokalitě. V Čáslavi 
žiji 34 let, přesto jsem objevila zákoutí, která 
jsem neznala.

Pokud se projednával bod týkající se 
městských financí, věnovala jsem se pří-
pravě doma. I když mám dlouholetou praxi  
v účetnictví organizační složky státu, musela 
jsem si doplnit znalosti o rozpočtové skladbě  
a rozpočtových pravidlech samosprávy.

Na jednání zastupitelstva jsem šla připra-
vená a maximálně obeznámená s tím, co se 
bude projednávat. Proto jsem mohla hlaso-
vat podle svého nejlepšího svědomí.

Mrzí mě, že jsem si za ten rok neporozu-
měla s vedením města. 

Mrzí mě, že některé moje připomínky, 
podněty a návrhy nebyly akceptovány. 

Mrzí mě, že jsem za rok v zastupitelstvu 
nemohla přispět k tomu, aby děti šly letos  
1. září do školy po novém, osvětleném chod-
níku v ulici Na Svornosti.

Mrzí mě, že se v rozpočtu města nenašly 
finanční prostředky na akce připomínající 
výročí některých dalších významných čáslav-
ských rodáků. 

 Děkuji všem, kteří jste se na mě obrátili 
se svými náměty a připomínkami. Snad jsem 
jako zastupitelka obstála a nezklamala. Jaké 
vysvědčení za ten rok obdržím, je na Vás, ob-
čanech Čáslavi.

Přeji Vám krásné podzimní dny.
Mgr. Renata Vaculíková   

MĚSTSKÉ POZEMKY
Městské zastupitelstvo schváli-

lo na svém zasedání dne 21. 6. 2021 
usnesením č. 57/2021 nabytí pozemků  
p.č. 862/6 a p.č. 862/8 v ulici Vrchov-
ská.

Předkladatelkou návrhu na usne-
sení bylo zastupitelům sděleno, že zá-
stupci města Čáslavi se dlouhodobě 
snaží jednat s Českými drahami, a. s., 
o získání prostor pro vybudování dal-
šího sběrného dvora. Naskytla se ale 
náhradní varianta odkoupit pozemky 
od jiné společnosti. Uplynul již více než 
rok od schválení, avšak na pozemku se 
dosud nic neděje. 

Naopak, je zarostlý a uprostřed trčí 
nevzhledná hromada starého dřeva. 
Vzhledem k tomu, že město na tento 
účel vynaložilo nemalé prostředky, je 
otázkou, proč se záměr dodneška nere-
alizoval. Už není sběrný dvůr potřeba?

Podobně jsou na tom také pozemky  
v Koželuhách, kde měla probíhat vý-
stavba rodinných domů a parkovacích 
areálů.

Takových projektů je řada, stojí hod-
ně peněz, ale chybí realizace. Bohužel. 

Bohumila Chalupová

K ČEMU POSLEDNÍ ČTYŘI ROKY SLOUŽILY ČÁSLAVSKÉ NOVINY? 
Současné vedení města se stále 

snažilo a snaží mezi lidmi vyvolávat do-
jem, že o dění ve městě informuje prav-
divě a objektivně. Stačí ale, abychom si 
například přečetli prázdninové vydání 
Čáslavských novin, a každého musí na-
padnout, že to tak jistě není. Podle toho, 
co je v radnicí vydávaných novinách psá-
no, se zdá, že je ve městě všechno v po-

řádku. Jenomže lidé, kteří se zajímají o život kolem sebe, si určitě 
musejí všimnout, že tam není ani zmínka například o obřím dluhu, 
který vzniká ve zdejší nemocnici. Dnes se jedná o desítky milionů 
korun, a ačkoliv vedení města stále zdůrazňuje, že se jeho výše 
může ještě snížit, pravděpodobnost je spíše v opačném vývoji.

Starosta města se stále a při každé příležitosti chlubí ziskem 
ze skládky, ale nikde už se nedočteme, kolik nás chod nemocnice  

 
za tohoto vedení stál, stojí a hlavně bude stát. To, že je nemocnice 
z velké části nefunkční se ani finančními prostředky vyčíslit nedá. 
A to se vůbec nebavíme o snižování počtu porodů a personálních 
problémech, o nichž se dokonce hovořit nesmí, jak dobře vědí za-
městnanci nemocnice. Víme třeba, že odcházejí další lékaři z chi-
rurgie i z interního oddělení, nebo se tuto informaci podařilo tak 
zdánlivě transparentnímu vedení města před občany také utajit? 

Otázek bez odpovědí je víc než dost. Mohli bychom se napří-
klad také ptát, o kolik peněz více se vynakládá na samotnou re-
žii města, jaké procento investičních prostředků je vynakládáno 
z rozpočtu města v současné době v porovnání s rokem 2018? 
Takovéto informace, které se radnici nehodí, se bohužel v Čáslav-
ských novinách nedočteme.

Ing. Jaromír Strnad
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Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, volby do zastupitelstev měst a obcí se blíží. Vaše 

schránky jisto jistě zaplavuje bezpočet letáků, programů a slibů 
všech možných stran. Určitě také zaznamenáte bezpočet předvo-
lebních akcí a meetingů. 

Chtěl bych na Vás apelovat, jako Váš stávající zastupitel, ne-
věřte všem líbivým slovům a planým slibům. Použijte svůj zdravý 
rozum. Dejte si tu práci, najděte si a podívejte se na předchozí před-
volební sliby. Sami jistě dokážete posoudit, zda byly splněny.

Sliboval Vám někdo svoz odpadu zdarma, a Vy za něj přesto 
platíte? Trápí Vás, že nemocnice nefunguje, jak má? Vadí Vám ne-
posekaná tráva a zarostlé chodníky? Tak to asi o něčem vypovídá.

Některé zastupitele a strany je tzv. neustále „vidět“ a je o nich  
i hodně „slyšet“. Jiné nemají čas, nebo třeba i chuť se neustále zvi-
ditelňovat. Ale jsou tady a pracují na tom, aby se tu nám všem žilo 
spokojeně a aby vše fungovalo, jak má. Prostě aby se za nás naše 
děti nemusely stydět.

Nechci Vám slibovat nemožné. Ale věřte, že já a mí kolegové 
pracujeme a budeme pracovat ve Vašem zájmu. A pracujeme nejen 
v Čáslavi, ale snažíme se hájit zájmy Čáslavi i na úrovni kraje. Ať už 
já jako krajský zastupitel, nebo paní Vavřinová na půdě Finančního 
výboru Středočeského kraje. Nevíme, zda půjde vše lehce napravit, 
ale určitě se o to ze všech sil pokusíme.

Vyzývám Vás, neseďte doma, jděte k volbám a volte. Podle 
svého zdravého rozumu. Změny se nestanou samy, ty se musejí 
udělat!

Přeji Vám krásné léto, prázdniny, dovolené, a hlavně bezpečný 
návrat domů, do Čáslavi, ze všech Vašich cest.

Váš Ing. Drahomír Blažej MBA 

ZAPOJENÍ OBYVATEL 
DO SPRÁVY MĚSTA MÁ SMYSL

Vážení čtenáři,
dovolte mi na tomto místě 

krátké ohlédnutí a zamyšlení se 
nad principem zapojení obyvatel 
do správy města, jenž tvořil jeden 
ze základních rysů programu na-
šeho sdružení. Stojí na myšlence, 
že zapojení většího okruhu lidí 
do debaty o aktuálních tématech 
pomáhá získat pestřejší a bohatší 
sadu názorů a argumentů, a tím 

přispívá k informovanějšímu a kvalitnějšímu rozhodnutí těch, 
kterým je toto rozhodnutí podle zákona a výsledků voleb svě-
řeno.

Se záměrem posílit tento princip v Čáslavi jsme na začátku kon-
čícího volebního období ustavili 11 komisí a pracovních skupin, do 
nichž se zapojilo kolem 50 občanů a přes 20 dalších zaměstnan-
ců nebo zastupitelů. Od komisí a pracovních skupin se od té doby  
k vedení i zaměstnancům města dostávala témata k řešení, 
návrhy konkrétních kroků, argumenty, názory i otevřená zpětná 
vazba. To vše poměrně pestré, neboť zapojení lidé přicházeli  
s různými zkušenostmi, s různým vzděláním a profesním zamě-
řením – jak se říká, z různých „sociálních bublin“.

Pochopitelně ne vždy tyto různorodé skupiny fungovaly hlad-
ce – některé musely překonávat nedostatek času nebo sil svých 
členů, kteří tuto činnost vykonávali ve volném čase, činnost 
mnohých byla ztížena opatřeními proti covidu-19, v jiných zase 
konstruktivní debatu komplikovaly osobní neshody některých 
aktérů, jejich vzájemné nepochopení či nižší diskusní disciplína. 

I přes tyto překážky, které odrážejí celospolečenský vývoj  
a situaci, jsem přesvědčen, že zapojení obyvatel v této formě na-
plnilo svůj smysl a pomohlo našemu městu v jeho rozvoji. Zblíz-
ka jsem to na konkrétních příkladech viděl jak v pracovní skupině 
pro otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel, tak ve finanč-
ním výboru zastupitelstva, který své zaměření rozšířil i na diskuse  
o rozpočtu a investicích města.

Vedlejším, ale neméně užitečným efektem bylo, že se nad 
společnými tématy setkávali lidé, kteří by se jinak možná stěží 
dali do řeči. Věřím, že takové hledání společných zájmů a ochota 
se nad nimi potkávat jsou jednou z cest, jak čelit štěpení společ-
nosti na skupiny, jež mezi sebou nedokážou najít společnou řeč  
a respektovat odlišný názor druhého.

Rád bych proto svůj příspěvek zakončil poděkováním všem 
členům komisí, pracovních skupin i výborů zastupitelstva, kteří 
si i v náročných obdobích mezi všemi povinnostmi dokázali najít 
čas a energii a věnovali je Čáslavi bez nároku na finanční odmě-
nu. Děkuji vám, velmi si toho vážím a přeji si, abyste v tom vytrvali  
i nadále a Váš přístup byl inspirací pro další lidi v budoucnu.

Martin Jusko
zastupitel za Čáslav pro všechny



POZVÁNKA NA PŘEDVOLEBNÍ DEBATU – 14. 9. 2022  17:00  
NOVÁ SCÉNA DUSÍKOVA DIVADLA


Městský úřad v Čáslavi zve na předvolební debatu zástupců všech volebních stran zaregistrovaných ke komunálním 

volbám do Zastupitelstva města Čáslavi, které se uskuteční ve dnech 23.–24. září 2022.

Na besedu jsou zvaní vždy dva zástupci devíti volebních stran, kterým byla pro volby vylosována tato čísla:
① ANO 2011 (politické hnutí)
② Šance pro rodinu (sdružení politické strany KDU-ČSL 
a nezávislých kandidátů)
③ Česká pirátská strana (politická strana)
④ Čáslav sobě (sdružení politické strany Demokratická stra-
na zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a nezávislých kandidátů)
⑤ Občanská demokratická strana (politická strana)

⑥ Čáslav pro všechny (sdružení nezávislých kandidátů)
⑦ Komunistická strana Čech a Moravy (politická strana)
⑧ ČSSD a Nezávislí (sdružení politické strany Česká strana 
sociálně demokratická a nezávislých kandidátů)
⑨ NAŠE ČÁSLAV (sdružení politického hnutí ALIANCE NÁ-
RODNÍCH SIL a nezávislých kandidátů)

Předvolební debata se uskuteční v Čáslavi 
14. 9. 2022 od 17:00 hod. na Nové scéně Du-
síkova divadla a občané ji mohou osobně 
navštívit, sledovat prostřednictvím on-line 
přenosu na streamu nebo ji budou moci 
zhlédnout i ze záznamu.

Město Čáslav se připojuje k řadě měst, kde 
takové debaty probíhají. Všechny volební 
strany tak mají stejnou možnost představit 
svůj program s konkrétními návrhy, jak ho 
chtějí naplnit a vyjádřit se k nejdůležitějším 
tématům, které občany města zajímají.

Debatu bude moderovat 
novinář České televize 
Jan Navrátil a bude trvat 
cca 2 hodiny. 
Sledujte online přenos 
na našem YT kanálu 
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O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji:

① Volby do zastupitelstva města Čáslavi a do Senátu Parlamentu České republiky se konají se uskuteční:

PÁTEK 23. září 2022 14–22 h | SOBOTA 24. září 2022 8–14 h
(pokud nebude zvolen senátor/senátorka v 1. kole, budou volby pokračovat 30. září a 1. října 2022)

② Místem konání voleb do zastupitelstva obce je: 

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❶ volební místnost 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA – ul. Přemysla Otakara II. 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Celé ulice: Akátová, Ant. Dvořáka, Bezová, B. Smetany, Družstev-
ní, El. Krásnohorské, Fibichova, Havlenova, Chmelová, Jetelová, 
Lísková, Na Skále, Na Svornosti, Novodvorská, Prokopa Holého, 
Sadová, Šípková, Travní, Trnková, V Břízkách, V Toufárně, Žitná. 
Žitenická – čp.: 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1300, 1301, 1302, 
1303, 1304. 
Jeníkovská – čp.: 16, 219, 231, 266, 301, 349, 355, 356, 362, 
363, 1053, 1099, 1132, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 
1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 
1166, 1167, 1663, 1687.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❷ volební místnost  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Žižkovo náměstí    
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Celé ulice: Dr.L. Quise, Formíkova, Gen. Františka Moravce, 
J. Mahena, Jana Karafiáta, Jana Roháče z Dubé, Komenského 
náměstí, Kostelní náměstí, Koželuhy, Na Bělišti, Na Fortně, Na Ko-
zinci, Na Nepřízni, Palackého, Rusalka, Táborská, Tylova, Váchova, 
Žižkova brána. 
Nazaret – čp.: 59, 94, 2062 
Kl. Čermáka – čp.: 23, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 
124, 125, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 241. 

Přem. Otak. II. – čp.: 86, 90, 91, 92, 97, 203, 251. 
Poštovní – čp.: 219. 
Za Rybníkem – čp.: 63. 
Masarykova – čp.: 248. 
Žižkovo nám.– čp.: 1, 2, 3, 70, 87, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 182, 196, 229, 246, 
249.  
Pražská – čp.: 1591. 
Táborská – čp.: 986, 1667.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❸ volební místnost  
KLUB DŮCHODCŮ  – ul. Přemysla Otakara II. čp. 86 
vchod z Poštovní ulice pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: 
Celé ulice: Chrudimská, Jiřího z Poděbrad, Pod Pilou. 
Přem. Otak. II.– čp.: 545, 1100, 1135, 1146, 1147, 1148. 
Jeníkovská – čp.: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 360, 367, 940, 
995, 996, 997, 1087, 1381, 1382, 1698. 
Masarykova – čp.: 216, 227, 322, 354, 1889.  
Dusíkova – čp.: 781, 789, 790, 827, 828, 829, 1237, 1238. 
Jablonského – čp.: 361, 458, 606, 826, 880, 881, 1228, 2034. 
Tyršova – čp.: 391, 882, 956, 1107. 
Al. Jiráska – čp.: 562, 565, 570, 571, 603, 694, 974, 1045, 1174, 
1175, 1176, 1177, 1751, 1811. 
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B. Němcové – čp.: 640, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1207, 1208, 
1601.
J. Kollára – čp.: 563, 564, 730, 1209.  
J. Vrchlického – čp.: 561.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❹ volební místnost 
GYMNÁZIUM – ul. Masarykova     
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Úzká ulička, Vrcha, Vrchovská, Za Tratí.
Poštovní – čp.: 85, 225, 252, 260, 595, 607.
Žižkovo nám.– čp.: 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88.
Dusíkova – čp.: 77, 78, 174, 192, 230, 596, 1235, 1236, 1243, 
1244.
Masarykova – čp.: 111, 129, 183, 191, 194, 204, 212, 217, 224, 
240, 241, 245, 258, 285, 331, 471, 1832.
Jablonského – čp.: 253, 254, 290, 381, 382, 386, 392, 408, 427, 
477, 478, 489, 750, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 2079
Husova – čp.: 128, 169, 387, 410, 464, 625.
Tyršova – čp.: 206, 208, 225, 242, 265, 295, 352, 373, 376, 1105, 
1327, 1328.
Pod Nádražím – čp.: 262, 286, 1951.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❺ volební místnost
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOPRAVNÍ – 
ul. Aug. Sedláčka      
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Aug. Sedláčka, Chotusická,  
Dr. Františka Škrdleho, Emila Picka, Hejdof, Hluboká cesta, Jablo-
ňová, Jasanová, Javorová, Jilmová, Kalabousek, K. Pazderského, 
Kaunického, Lochy, Na Mýtě, Nad Budínem, Nad Rezkovcem, 
Potoční, Rezkovec, Topolová, Třešňová.
Nazaret – čp.: celá ulice kromě čp. 59, 94 a 2062.
Pražská – čp.: 105, 108, 113, 116, 117, 118, 162, 166, 171, 267, 
270, 297, 338, 351, 468, 473, 475, 492, 509, 522, 523, 531, 532, 
538, 539, 540, 541, 544, 618, 668, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 
746, 751, 754, 778, 816, 857, 858, 865, 866, 904, 980, 1037, 1091, 
1098, 1124, 1125, 1129, 1142, 1201, 1253, 1350, 1460, 1686, 
1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1898, 2022.
Dr. K. Tesaře – čp.: 627, 631, 632, 633, 845, 1717.
Tyršova – čp.: 449.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❻ volební místnost 
MŠ Čeplov – ulice Jahodová     
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Břízová, Čeplova, Chrpová, Fialková, Habrová, Jahodo-
vá, Jarmily Kratochvílové, Jasmínová, Jiřinová, K Vodrantům, Ke 
Koupališti, Konvalinková, Květinová, Liliová, Lípová, Luční, Ludmily 
Formanové, Malinová, Modřínová, Na Vyhlídce, Růžová, Sluneční, 
Šeříková, U Cihelny, U Lesoparku, Vodranty, Zahradní, Žacká.
Za Rybníkem – čp.: 304, 305, 306, 307, 308, 309, 398, 401, 402, 
403, 412, 418, 422, 423, 436, 437, 438, 479, 913, 1229, 1251, 
1284, 1287, 1288, 1319, 1320, 1707, 1809, 1871.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❼ volební místnost 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA – ul. Přemysla Otakara II. 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: A. Chittussiho, Filipovská, Gen. Eliáše, J. Dobrovské-
ho, J. Jungmanna, Mat. Ulického, P. J. Šafaříka, Plynárenská, 
Pruchova, Svat. Čecha.
Celá část obce: Filipov – ulice: Ve Dvoře, Zámecká, Žlebská.
Jeníkovská – čp.: 160, 222, 348, 577, 578, 580, 581, 584, 650, 

1065, 1082, 1104, 1696, 1697, 1706, 1762.
B. Němcové – čp.: 440, 701, 702, 703, 704, 705, 715, 716, 794, 
795, 796, 802, 813, 814, 852, 1137, 1210, 2065.
Al. Jiráska – čp.: 557, 695, 711, 720, 722, 723, 724, 731, 732.
J. Kollára – čp.: 558, 575, 576, 1138.
J. Vrchlického – čp.: 566, 567, 568, 569, 707, 708, 709, 710, 721, 
815, 969, 1016, 1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1070, 1071, 1368, 
1369.

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❽volební místnost 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ul. Masarykova    
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Celé ulice: 28. října, Bojovníků za svobodu, J. Myslbeka, Forma-
nova, K. Hilberta, L. Želiny, Mikoláše Alše, Pod Zahradami.
Tyršova – čp.: 209, 211, 446, 499, 500, 521, 556, 597, 598, 605, 
610, 613, 636, 637, 685, 691, 810, 811, 887, 906, 907, 1230, 
1241, 1568.
Dr. K. Tesaře – čp.: 524, 525, 528, 529, 579.
Husova – čp.: 197, 215, 291, 318, 319, 328, 329, 526.
Masarykova – čp.: 126, 218, 229, 234, 250, 255, 257, 276, 277, 
280, 288, 292, 330, 341, 357, 413, 414, 1039, 1040.
Pražská – čp.: 185, 316, 317, 434, 443, 459, 460, 461, 592, 1219, 
1220, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 
1625.

Odpovědi na případné otázky v souvislosti s volbami 
je možné získat na: 

 www.meucaslav.cz (sekce volby)  nebo na:  

 jetlebova@meucaslav.cz,  

  327 300 230. 

VOLEBNÍ OKRSEK č. ❾volební místnost 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Sadová ul. – hlavní vchod   
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celá ulice: R. Těsnohlídka.
Kl. Čermáka – čp.: 45, 115, 116, 117, 198, 1599.
Jeníkovská – čp.: 252, 975, 1559, 1560, 1645, 1646, 1647.
Žitenická – čp.: 10, 1305, 1306, 1307, 1308, 1529, 1530, 1531, 
1533, 1534, 1535.
Přem. Otakara II.– čp.: 938. 

③ 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem koná-
ní voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voli-
če okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak 
označené hlasovací lístky nové.

④ 

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svo-
ji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost  
a státní občanství prokáže volič platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním pasem ČR.
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V Čáslavi dne 1. 8. 2022
JUDr. Vlastislav Málek,  v.r. starosta města Čáslav
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Vážení spoluobčané, 
vážení voliči,

z průběhu několika posledních zasedání zastupitelstva 
města a z letáků, které se nám objevují ve schránkách je 
zřejmé, že jedním z hlavních témat nadcházejících voleb 
bude čáslavská nemocnice.

Naše nemocnice má dva hlavní problémy. Prvním je 
nedostatek zdravotnických pracovníků. To ale není jen 
problém čáslavský, není to ani problém Česka, je to pro-
blém celoevropský. Proto můžeme v celé Evropě pozo-
rovat dva migrační přesuny zdravotnických pracovníku -  
z východu na západ a z jihu na sever. Každý, kdo v posled-
ních letech navštívil nějaké zdravotnické zařízení, se s tímto 
jevem určitě setkal.

Pro menší nemocnice to má nepříjemný důsledek, že do-
mácí zdravotnický personál dává přednost velkým nemoc-
nicím, kde má větší existenční jistotu a snazší odborný růst. 
Nikdo v Čáslavi, ani v jiných menších městech nemá v rukou 
zázračné řešení jak tento celoevropský nedostatek pracov-
níků vyřešit. Svědčí o tom skutečnost, že i jiné nemocnice 
v okolí kvůli nedostatku personálu dočasně zavírají některá 
oddělení, v poslední době např. Chrudim a Svitavy.

Druhým problémem, který s nemocnicí máme, je její 
populistické zneužívání v konkurenčním politickém sou-
boji. Komplikovaná situace vyvolaná personální a generač-
ní obměnou je využívána jako beranidlo, kterým se, obraz-
ně řečeno, stávající opozice snaží prolomit městské hradby. 
Prolomení hradeb aneb usednutí do starostenského křesla 
libovolnou politickou stranou ale zázračně nevytvoří frontu 
nových žadatelů o práci v naší nemocnici. Funguje to přes-
ně naopak. Čím větší jsou a budou politické šarvátky okolo 
nemocnice, tím více budou potenciální zaměstnanci naši 
nemocnici obloukem obcházet.

Přejme si všichni, aby populističtí hlasatelé jednodu-
chých řešení pro složité problémy nedostali v blížících se 
volbách prostor. Nadcházející roky budou pro nás všech-
ny složité a líbivá jednoduchá hesla nám nepomůžou. Ani  
v nemocnici, ani ve městě.

Miroslav Richter
ODS Čáslav

Komunální volby 
23. a 24. září 2022

ČISTÁ
• staráme se
• uklízíme
• třídíme

BEZPEČNÁ
• chráníme
• předcházíme
• zabezpečujeme

ZDRAVÁ
• pečujeme
• léčíme
• zajišťujeme

CHYTRÁ
• studujeme
• sportujeme
• kulturně žijeme

VSTŘÍCNÁ
• stavíme
• komunikujeme
• umožňujeme

 „Spolu jsme to zvládli, 
                                                        spolu to zvládneme!“

Přijďte nás podpořit svým hlasem 
v záříjových komunálních volbách.

f Čáslav pro všechny

kandidati.caslavprovsechny.cz program.caslavprovsechny.cz

Čáslav



6  | PŘÍLOHA ZÁŘÍ 2022   

je sdružení lidí, kterým jde o naše město
usiluje o rozvoj kvalitních škol a školek pro naše děti
podporuje dostupná a moderní zdravotnická zařízení ve městě
vytváří prostor pro sport, kulturu i odpočinek
pečuje o životní prostředí

MUDr. Michaela Mandáková

Mgr. Jana Přibylová

Pavel Lněnička

 
Čáslav je město, na kterém nám záleží. 

Je to místo, kde jsme se rozhodli vychovávat děti a předat jim důležité hodnoty do života: 
respekt, úctu a vstřícnost, umění vzájemné komunikace a naslouchání a především 

smysl pro čest, pravdu a zodpovědnost.
 

Šance pro rodinu

Jako maminka s velkou rodinou vnímám naše město jako místo, které je pro život velmi příjemné. 
Máme tady veškerou vybavenost – školky, školy, lékaře, nemocnici, divadlo,

kino, sportovní zařízení všeho druhu… a především úžasné lidi. 
Žije se nám tady hezky a záleží nám na tom, aby naše děti vyrůstaly v přátelském prostředí.
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1. Zdravá a rozumná politika bez osobních sporů

2. Hospodárnost, transparentnost  
a podpora projektů pro Čáslav  
mít možnost rozhodovat v referendu o nákladných 
investicích a závažných záměrech města

3. Stálý dohled a hlavně zajištění funkčního  
provozu nemocnice

4. Péče o životní prostředí 
funkční kontrola místní skládky odpadu, trvalá 
kontrola kvality pitné vody a ovzduší, ekologická  
a odborná péče o veřejnou zeleň

PRIORITY NAŠEHO SDRUŽENÍ 
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

NAŠE ČÁSLAV
SDRUŽENÍ ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 
A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

DĚKUJEME, ŽE PŘIJDETE K VOLBÁM 

5. Výstavba nových a cenově dostupných bytů  
pro mladé a nových domovů pro seniory

6. Podpora drobného podnikání 
využití nebytových prostor ve vlastnictví města

7. Vyvíjení tlaku na centrální úrovni ohledně 
zastropování cen energií

8. Ve školách a školkách podpora tradiční rodiny  
a komunikace škola + rodiče + veřejnost

9. Vyvážená a kultivovaná podpora sportovních,  
kulturních a dalších volnočasových aktivit

10. Odborná obnova památek, které jsou ve  
vlastnictví města

11. Zřízení více parkovacích míst

je sdružení lidí, kterým jde o naše město
usiluje o rozvoj kvalitních škol a školek pro naše děti
podporuje dostupná a moderní zdravotnická zařízení ve městě
vytváří prostor pro sport, kulturu i odpočinek
pečuje o životní prostředí

MUDr. Michaela Mandáková

Mgr. Jana Přibylová

Pavel Lněnička

 
Čáslav je město, na kterém nám záleží. 

Je to místo, kde jsme se rozhodli vychovávat děti a předat jim důležité hodnoty do života: 
respekt, úctu a vstřícnost, umění vzájemné komunikace a naslouchání a především 

smysl pro čest, pravdu a zodpovědnost.
 

Šance pro rodinu

Jako maminka s velkou rodinou vnímám naše město jako místo, které je pro život velmi příjemné. 
Máme tady veškerou vybavenost – školky, školy, lékaře, nemocnici, divadlo,

kino, sportovní zařízení všeho druhu… a především úžasné lidi. 
Žije se nám tady hezky a záleží nám na tom, aby naše děti vyrůstaly v přátelském prostředí.



SPOJILI JSME SE 
PRO ČÁSLAV

MUDr. Julie Provazníková

LÉKAŘKA

Ing. Jaromír Strnad

SENÁTOR

ČSSD   NEZÁVISLÍ

pro záchranu nemocnice

aby se lidé dozvídali 
pravdu o dění ve městě

pro opravené komunikace 

pro bezpečí ve městě

pro zklidnění napětí
mezi lidmi

pro další rozvoj
Čáslavi

Spojili jsme se 

máme řešení
TEĎ A TADY
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