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O událostech ve městě Čáslav

Elektromobil pomůže
městu při péči o zeleň

Stavba bytových domů
jde do finále

Dovolujeme si upozornit čtenáře, že vzhledem k situaci v ČR spojené s  pandemií covid-19 
mohou být akce uvedené v tomto čísle ČN přesunuty na jiný termín nebo úplně zrušeny.

Pro aktuální informace o událostech sledujte internetové stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.

PŘÍ(BĚH) JARMILY 
KRATOCHVÍLOVÉ

O krizovém řízení 
s Kateřinou Jetlebovou
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Vážení občané,
společně s našimi zaměstnanci se vám  sna-

žíme svým vstřícným přístupem zmírnit dopa-
dy omezení provozu našeho úřadu, plynoucího 
z vládních nařízení spojených s covid-19. Jsem 
velmi rád, že se nám i v této náročné době daří 
pokračovat v modernizaci IT vybavení. Dokon-
čujeme výměnu PC a propojení úřadu za využití 
Office 365, které nám umožní efektivněji využí-
vat elektronickou komunikaci nejen s vámi, 
občany našeho města, ale i komunikaci uvnitř 
úřadu samotného.

Město Čáslav bylo úspěšné v dotačním titu-
lu vyhlášeném MPSV pro územní samosprávné 
celky – Výzva č. 109 / „Efektivní veřejná správa“, 
jehož realizací vám umožníme zejména využí-
vat „Portál občana“ k elektronické komunikaci 
s městským úřadem za využití standardizova-
ných formulářů a platební brány. Informování 
našich občanů posílíme o instalaci dvou elek-
tronických úředních desek. K efektivnější sprá-

vě movitého i nemovitého majetku pak bude-
me využívat nové pojetí GIS (geografického 
informačního systému). Nadále budeme posi-
lovat informovanost našich občanů v rámci 
Čáslavských novin, centrálních webových strá-
nek www.meucaslav.cz, doplňujících webo-
vých stránek www.chytracaslav.cz, www.ze-
lencaslav.cz i nových stránek našeho infocen-
tra. Připravujeme posílení komunikace na soci-
álních sítích a velmi se těšíme na novou mobil-
ní aplikaci, na které budeme spolupracovat s 
mikroregionem Čáslavsko. Hodnota schválené 
dotace činí 7 013 288,50 Kč.

Pro veřejná projednávání záměrů našeho 
města a přenosů ze zastupitelstva plánujeme 
nahradit současný zastaralý a nevyhovující 
konferenční systém novým, kdy budete mít 
možnost on-line sledovat veřejná projednává-
ní a zastupitelstva města v odpovídající kvalitě.

O průběhu realizace a dalších vylepšení vás 
budeme průběžně informovat.

Městský úřad modernizuje IT a pokračuje v naplnění 
koncepce „Přívětivý úřad“

Ing. Martin Ronovský, DiS. 
tajemník
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První měsíc nového roku 2021 bylo na progra-
mu jednání RM ještě poměrně velké množství 
bodů souvisejících s aktivitami a hospodaře-
ním města v předchozím roce 2020. Kromě vý-
stupů účetní uzávěrky a inventur majetku byla 
RM kontrolním výborem seznámena s výsledky 
provedených revizí vlastního hospodaření 
MěÚ a městem zřizovaných organizací, a také 
s aktuálním stavem existujících pohledávek 
města u soukromých osob a právních subjektů 
za neuhrazené pronájmy bytů a nebytových 
prostor. Na návrh pracovní skupiny pro byto-
vou výstavbu byla RM projednána také otázka 
úpravy ceny nájmu v městských bytech, která 
by se u standardních nájemních bytů měla od 
1. 5. 2021 zvednout o 10 %, v případě měst-
ských bytů s pečovatelskou službou, bytů     
sociálního určení a bytů pro příjmově vymeze-
né osoby pak o průměrnou roční míru inflace 
ve výši 3,2 %. Navrhované navýšení je jedním 
z důležitých kroků k postupné modernizaci 
stávajícího bytového fondu i  jeho průběžné 
údržby.

Před prvním únorovým jednáním zastupi-
telstva města proběhla také příprava a kontro-
la prvního rozpočtového opatření pro rok 
2021, ve kterém by město mělo, podle výcho-
zích predikcí příjmů a výdajů, hospodařit s vy-
rovnaným rozpočtem ve výši okolo 309 220,31 
tis. Kč.

Další blok agendy RM tvořily doručené ná-
vrhy vlastníků pozemků na případné změny 
územního plánu města, které se nejčastěji týka-
ly převodu pozemků do kategorie ploch urče-
ných k bydlení v bytových domech či bydlení 
venkovského typu. Uvedený trend zjevně re-

flektuje dlouhodobou poptávku po novém byd-
lení, které by v budoucnosti mohlo vzniknout 
nejen v již avizovaném prostoru městské části 
Koželuhy, ale také na Pražském předměstí na 
terase nad potokem Brslenkou nebo na Jení-
kovském předměstí naproti městské nemocni-
ci na ploše bývalého kasárenského dvora, kde 
vlastník pozemku ustoupil od původního zámě-
ru výstavby nového obchodního domu. 

Jednáním RM prošel také další balík smluv 
o smlouvách budoucích na prodej bytů v byto-
vých domech v areálu bývalých kasáren Proko-
pa Holého, kde se postupně blíží do finále stav-
ba obou objektů a k zamluvení, respektive pro-
deji zbývají již poslední byty.

Stavební práce, které provádí firma PWB 
stavby, s.r.o., pokračují i na rekonstrukci domu 
č. p. 288/9 v ul. Masarykova, kde byly městem 
uzavřeny smlouvy o připojení a dodávkách 
energie od společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V rámci přípravy realizace dalších staveb-
ních a rekonstrukčních akcí v blížící se stavební 
sezóně, odsouhlasila RM zahájení zadávacích 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
rekonstrukci povrchů v ulici Jana Roháče 
z Dubé, výstavbu nové odstavné parkovací plo-
chy vedle vlakového nádraží ČD na pozemku 
2117/51, opravu pochozí střechy na ZŠ Sadová 
a rekonstrukci vnitřního vodovodu v bytovém 
domě č. p. 440 v ulici Boženy Němcové.

Vzhledem k tomu, že se městu podařilo 
úspěšně sjednat převod dotace na výstavbu 
cyklostezky Čáslav–Filipov, která by měla být, s 
ohledem na klimatické podmínky, zahájena na 
přelomu února a března, odsouhlasila RM uza-
vření dohody o zajištění technického dozoru 

s vybranou společností CS road construction, 
s.r.o. Posun nastal také u dočasně odloženého 
projektu na rekonstrukci tepelných sítí v ulici 
Žitenická, kde byl RM dán souhlas, aby ji s vyu-
žitím dotace za město realizovala společnost 
Čáslavská servisní, s.r.o., které město součas-
ně poskytne potřebnou zápůjčku ve výši             
6 000 000 Kč na spolufinancování akce. 

Před uvedenou stavební akcí, konkrétně 
od března, dojde ještě v areálu sídliště a v při-
lehlých komunikacích v ulicích Žitenická a Ha-
vlenova k dokončení v loňském roce zahájené 
rekonstrukce plynovodních řadů. Změnu by 
měly doznat také kanalizační uzávěry v histo-
rickém jádru města, kde, podobně jako v sou-
sední Kutné Hoře, společnost VHS Vrchlice-
Maleč, a. s. zajistí osazení nových poklopů se 
znakem našeho města.

V případě zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na údržbu travnatých 
ploch ve městě Čáslav pro rok 2021, odsouhla-
sila RM její zrušení z důvodu výrazného nárůstu 
nabídkové ceny. Zajištění těchto služeb v roz-
sahu původní ceny by si do budoucna, podob-
ně jako výsadbu a zahradnické práce, mělo ob-
starat město ve vlastní režii. Proto také RM 
schválila zahájení zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na nákup dvou 
žacích komunálních traktorů. Z důvodu nepl-
nění sjednaných závazků došlo také k zániku 
části sjednané dohody s firmou OK GARDEN 
s.r.o. na obnovu veřejné zeleně. S její obnovou 
souvisí i RM odsouhlasené zahájení další veřej-
né zakázky malého rozsahu na zahradní úpra-
vy a instalaci závlahového systému v parku  
u  pomníku Jana Žižky.

ZPRÁVY Z RADY Mgr. Filip Velímský, Ph. D.,  tiskový mluvčí Rady města



DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ A ZASTUPITELŮ 

Cílem této rubriky je informovat občany o prů-
běhu části zasedání městského zastupitelstva, 
v níž je dán prostor dotazům veřejnosti i zastu-
pitelů. Zápis z jednání, stejně jako jeho anony-
mizovaný zvukový záznam, jsou k dispozici na 
úřední desce oficiálních webových stránek 
města (www.meucaslav.cz).

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
Označení na Čeplově
Jako první zazněl dotaz ohledně vyhodno-

cení změny dopravního označení na Čeplově, 
ke kterému došlo v roce 2019. Místostarosta 
Martin Horský (ČPV) uvedl, že zde došlo pouze 
ke dvěma nehodám bez ublížení na zdraví. Pozi-
tivní také je, že zde od té doby nedochází ke 
stížnostem kvůli rychlosti projíždějících moto-
ristů.

Dotace na opravu pomníku J. Žižky
Druhý dotaz se týkal dotace na opravu po-

mníku Jana Žižky. Muže z řad veřejnosti zajíma-
lo, co se dělo s nevyčerpanou dotační částkou. 
Místostarosta města vysvětlil, že nevyužité fi-
nanční prostředky dotace musely být vráceny, 
protože z účelově vázané dotace není možné 
zbylé peníze využít na cokoliv jiného, a to ani v 
rámci dalších investičních akcí týkajících se 
příbuzných dotačních titulů z Ministerstva kul-
tury.

Nové ukazatele rychlosti
Také na další dotaz odpověděl Martin Hor-

ský (ČPV). Týkal se významu zaznamenání po-
znávacích značek při překročení povolené rych-
losti na nových informativních ukazatelích. 
Místostarosta zmínil, že SPZ je zapsána do sta-
tistiky, ale má pouze výchovný charakter. Měst-
ská policie vyhodnocuje analýzy, které slouží k 
vybrání konkrétních míst a časů, kde je potřeba 
provádět „ostré“ měření. Horský připustil, že 
pokud by neukázněné řidiče nedonutil přibrz-
dit ani tento způsob, lze k jednotlivým měři-
čům dokoupit modul, který pokuty generuje 
automaticky.

Ušetřená finanční částka z roku 2020
Na zastupitelstvu zazněl otázka, co je zahr-

nuto v ušetřených 103,5 milionu za minulý rok 
a zda v této částce není zahrnut úvěr na stavbu 
bytů v areálu Prokopa Holého. Místostarosta 
ozřejmil, co je součástí ušetřené položky. Úvěr 
pro výstavbu bytů do ní nespadá. 

Změny v územním plánování
Dále byl vznesen dotaz na koncept změn 

týkajících se územního plánování. Vzhledem k 
tomu, že významná část území by měla být no-
vě vyčleněna pro výstavbu bytových zástaveb, 
mělo by podle vystoupení tazatele do koncep-
tu spadat mimo jiné řešení infrastruktury. Přes-
tože na projednání jednotlivých změn územní-
ho plánování pamatovaly samostatné body 
tohoto zasedání, místostarosta odpověděl, že 
jedna z aktuálně zmiňovaných změn, která pro-
šla radou, zastupitelstvem i veřejným projed-
náváním, je řešena již od roku 2019. Dále upřes-
nil, že územní plán je výhledový dokument, 
který neřeší konkrétní detaily staveb, a žadate-
lé o změnu nemusejí předkládat projekt. Uvedl 
také, že případná realizace budoucích projektů 
bude v souladu s infrastrukturou města a další-
mi důležitými aspekty.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY ZASTUPITELŮ
Sekání travnatých ploch
Ing. Jaromíra Strnada (ČSSD) zajímalo, zda 

je počítáno s dostatečným množstvím lidí a 
techniky pro sekání veřejných ploch zeleně, 
které bude v režii města. Martin Horský (ČPV) 
uvedl, že město jde v tomto směru již prezento-
vanou cestou, když si chce vytvořit vlastní tech-
nické služby. Sekání travnatých ploch se bu-
dou věnovat dva noví zaměstnanci a jeden člen 
skupiny pověřené veřejně prospěšnými prace-
mi. Podle vyjádření místostarosty je Čáslav při-
pravena sekání travnatých ploch zvládnout 
bez problémů, mimo jiné díky zajištění odpoví-
dající techniky.

Starosta JUDr. Vlastislav Málek (ČPV) dopl-
nil, že práce budou probíhat pod taktovkou 
Odboru správy majetku města.

Svoz odpadů z ulice
Mgr. Tomáš Hasík (nezařazený zastupitel) 

položil dotaz ohledně konce svozu odpadu z 
ulice. Podotkl, že město se řídí obecně závaž-
nou vyhláškou, kde je uvedeno, kolikrát ročně 
by se měl odpad z ulice svážet. 

Místostarosta uvedl, že v březnu bude zru-
šení svozu odpadu z ulice vyhodnoceno a svoz 
bude případně v omezené formě znovu zave-
den. Připustil, že pokud se v plné míře osvědčí 
aktuální sběrné místo, je možné zmiňované 
vyhlášky zrušit.

Nemocnice
S otázkami ohledně nemocnice vystoupil 

Ing. Drahomír Blažej (ANO). Zajímalo ho mo-
mentální řešení očkování a tlumočil dotaz jed-
noho z obyvatel města ohledně ekonomické 
situace a objasnění absence ředitele nemocni-
ce na minulém zasedání. Ten měl být údajně na 
pracovní schůzce, jíž se však podle informací 
dotyčného tazatele zúčastnil až o několik dní 
později.

Starosta JUDr. Vlastislav Málek pohovořil o 
ustanovení krizového štábu, který 31. 12. 2020 
v důsledku nárůstu počtu nakažených jednal o 
možnosti rozšířený infekčního oddělení na dět-
ské oddělení. K tomuto kroku naštěstí dojít ne-
muselo. Zmínil, že 8. ledna byli naočkováni prv-
ní zdravotníci. Následně bylo zahájeno očková-
ní personálu domova důchodců a dalších orga-
nizací zajišťující sociální služby pro seniory ve 
věku 80+. JUDr. Vlastislav Málek také zmínil 
složitost celé situace způsobené například ne-
dostatkem vakcín.

K ekonomickým údajům starosta uvedl 
hospodářský výsledek za rok 2020, který skon-
čil ziskem ve výši 14 877 Kč. Na tento výsledek 
má samozřejmě vliv i dotace zřizovatele ve výši 
20 mil. Kč a covid dotace (více se o covdi dota-
cích dočtete na straně 6; pozn. red.). 

Starosta zmínil personální změny, které se 
týkají například vedoucí pozice hematologic-
ko-transfuzního oddělení, oddělení klinické 
biochemie, rehabilitačního oddělení nebo posí-
lení anesteziologicko-resuscitačního oddělení 
a chirurgie. Ke změně dochází také na pozici 
ekonomického náměstka.

Ohledně absence ředitele nemocnice na 
posledním jednání zastupitelstva starosta měs-
ta uvedl, že vedení města bylo  informováno, že 
v době konání prosincového jednání zastupi-
telstva se má účastnit ředitel nemocnice jed-
nání v Brně a s ohledem na to, že rada města 
jako zřizovatel nemocnice měla veškeré infor-
mace potřebné pro zprávu o plnění usnesení 
zastupitelstva z mimořádného červencového 
zastupitelstva, netrvalo na účasti ředitele na 
jednání. To, že bylo jednání přeloženo, se sta-
rosta dozvěděl, až po jednání zastupitelstva. 

K této dezinformaci došlo z důvodu nemoci 
na sekretariátu nemocnice.

JN

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ
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Zásadní investiční akce města v hodnotě zhru-
ba 100 mil. Kč se blíží do svého finále. Dva pěti-
podlažní bytové domy se čtyřiatřiceti byty   
v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého oče-
kávají nastěhování svých majitelů na přelomu 
prvního pololetí letošního roku.

Od začátku letošního roku v objektu probí-
hají dokončovací práce v podobě pokládky dla-
žeb, plovoucích podlah, instalace zařizovacích 
předmětů koupelen, dveří a jejich obložek.

Finální práce zahrnují také úpravu venkov-
ních ploch, které jsou závislé na aktuálních kli-
matických podmínkách. Obsahují kontejnero-
vá stání, vnější parkoviště, komunikace nebo 
venkovní terasy a předzahrádky přízemních 
bytů.

Pokud únorové a březnové počasí nenaruší 
bezproblémový průběh stavby, která byla zahá-
jena na začátku minulého roku, budou bytové 
věže kompletně hotové 20. března. „Čerstvě 
napadaný sníh a teploty pod bodem mrazu by 
mohly způsobit komplikace především při 
úpravách venkovních ploch okolo bytových 
domů,“ upřesňuje vedoucí Odboru investic   
Bc. Markéta Petrová.

Po předání bude domy s byty o dispozicích 
2+kk, 3+kk a 4+kk čekat kolaudace. „V tuto chví-
li (8. února 2020; pozn. red.) nemůžeme určit 
přesný den kolaudace. Budeme o ni žádat až 
v úplném závěru stavby, pravděpodobně tedy 
někdy v polovině března,“ upřesňuje Bc. Mar-
kéta Petrová.

Po úspěšném zkolaudování budou se zá-
jemci o byty disponujícími smlouvami o  smlou-

vách budoucích řešeny finální administrativní 
úkony týkající se majetkoprávní složky, tedy 
například podepsání smluv nebo založení sdru-
žení vlastníků, po kterých již nebude nic bránit v 
nastěhování se do nového bydlení. „Uděláme 
maximum proto, aby se noví majitelé bytů moh-
li co nejdříve nastěhovat a těšit se ze svého nové-
ho domova,“ dodává místostarosta města Mar-
tin Horský.

Součástí obou budov jsou sklepy a parko-
vací stání umístěná v suterénu i venku okolo 
domů. Každý z bytů bude mít balkón nebo ven-
kovní terasu. Konstrukce domů je kombinací 
železobetonového a zděného stěnového systé-

mu. Příčky v jednotlivých bytech jsou zděné. 
Byty disponují plastovými okny s izolačními 
trojskly, předokenními elektricky ovládanými 
žaluziemi, podlahovým vytápěním a vzducho-
technikou s rekuperací.

Stavba bytových domů probíhala pod vede-
ním společnosti Trigema a. s. a náklady na vý-
stavbu se pohybují okolo 100 mil. korun.

Dokončení projektu je dílčím krokem v řeše-
ní problematiky nedostatku bytů, po němž bu-
de dle místostarosty města Martina Horského 
následovat rodinná výstavba v městské části 
Koželuhy a finalizování přípravy další bytové 
výstavby.

STAVBA BYTOVÝCH DOMŮ BUDE DOKONČENA V BŘEZNU
JNDokončení projektu je dílčím krokem v řešení problematiky nedostatku bytů v Čáslavi

Knihovna

„OKÉNKOVÝ PROVOZ KNIHOVNY“
pondělí a středa  

8:00 - 16:00
Vypůjčit je možné 

PŘEDEM OBJEDNANÉ TITULY
(knihy, CD i časopisy)

vybírejte z našeho katalogu na
https://online.knihovnacaslav.cz

Objednávejte konkrétní titul, autora nebo alespoň požadované téma!
Knihy vracejte do schránky ve dveřích.

můžete i volat na: 327 300 261 a 327 300 264

V objednávce uvádějte celé své jméno, 
případně číslo čtenářského průkazu a přibližný čas vyzvednutí.

Své objednávky pište na: mvs@meucaslav.cz, knihovna@meucaslav.cz

str. 5ZPRÁVY Z MěÚ



Pandemie covid-19 značnou měrou ovlivnila 
také letošní tříkrálovou sbírku, která Kašpara, 
Melichara a Baltazara nepustila do ulic. Přes-
tože jsme nemohli u našich dveří zaslechnout 
jejich zpěv a prožít tak tradiční zvyk naplno, 
jeho poselství zůstalo zachováno. Tři králové 
totiž po celé republice rozmístili statické po-
kladničky, na které jste mohli narazit v lékár-
nách, kostelích, sídlech charit nebo kamen-
ných obchodech. V Čáslavi bylo rozmístěno 
celkem 12 kasiček, do nichž čáslavští občané 
přispěli částkou 22 515 Kč.

Díky výtěžku bude podpořen například 
provoz Dobrovolnického centra, které koor-
dinuje práci dobrovolníků v nemocnicích, 
domovech pro seniory a střediscích charity, 
nebo budou zajištěny prorodinné aktivity 
Centra Domek a Rodinného centra Kopretina 
a další dobročinné účely nejen v Čáslavi. Ob-
lastní charita Kutná Hora, která sbírku organi-
zovala na Kutnohorsku, děkuje za podporu     
i v této nelehké době.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
PROBĚHLA NETRADIČNÍ 
FORMOU JN

Příspěvkovým organizacím města poskytují-
cím služby v sociální oblasti a zdravotnictví se 
v roce 2020 podařilo získat finanční prostředky 
pro boj s koronavirem z několika dotačních 
programů vyhlášených Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR a Ministerstvem zdravot-
nictví ČR. Peníze domovu důchodců a čáslav-
ské nemocnici pomohly ke zmírnění dopadu 
pandemie covid-19, která značně ovlivňuje 
jejich běžný provoz a zaměstnance vystavuje 
silnému psychickému i fyzickému tlaku.

1 889 248 Kč – dotace od Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR na podporu mimořád-
ného finančního ohodnocení zaměstnanců v 
sociálních službách

433 227 Kč – mimořádná dotace od Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR na kom-
penzaci vícenákladů a výpadku zdrojů posky-
tovatelů sociálních služeb a kompenzační plat-
bu pro zaměstnance sociálních služeb

2 698 312 Kč – mimořádná dotace od Mi-

nisterstva práce a sociálních věcí ČR na fi-
nancování zvýšených provozních výdajů a sa-
naci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním 
karanténních, mimořádných a krizových opat-
ření v sociálních službách.

246 325 Kč – mimořádná dotace od Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR na financo-
vání zvýšených provozních výdajů.

487 072 Kč dotace od Ministerstva zdra-
votnictví ČR na podporu mimořádného fi-
nančního ohodnocení zdravotnických pracov-
níků v sociálních službách.

23 840 620,40 Kč – dotace od Ministerstva 
zdravotnictví ČR na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení zaměstnanců posky-
tovatelů lůžkové péče.

23 367 Kč – dotace od Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR na podporu mimořádné-
ho finančního ohodnocení zaměstnanců v soci-
álních službách.

DOTACE VÍCE NEŽ 29 MILIONŮ
PRO NEMOCNICI A DOMOV DŮCHODCŮ JN

Velké díky všem, kteří v minulém roce přispěli 
na transparentní účet zřízený v souvislosti 

s pandemií covid-19.

Celková částka  byla rozdělena:160 778 Kč

53 593 Kč pro Městskou nemocnici Čáslav

53 593 Kč pro Animu Čáslav

53 592 Kč pro Domov důchodců Čáslav

Domov důchodců dosáhl na dotace 
související s pandemií covid-19 

v celkové výši 5 754 184 Kč, 
které tvořily částky:

Městská nemocnice dosáhla na dotace 
související s pandemií covid-19 
v celkové výši 23 863 987,40 Kč, 

které tvořily částky:

Čáslaváci přispěli částkou 22 515 Kč

Do tříkrálové sbírky můžete 
prostřednictvím online koledy přispívat 

až do 30. 4. 2021. 
Podrobnosti najdete 

na www.trikralovasbirka.cz

ZPRÁVY Z MěÚ
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ZPRÁVY Z MěÚ

Dne 9. 2. 2021 došlo k předání komunálního 
elektromobilu Selvo S2.DCH společností Trak-
tory Kolín s.r.o. 

Vozidlo bude využíváno při obnově a údrž-
bě květinové výsadby a trvalých porostů, pře-
vozu trávy, vody, materiálu a pomůcek k údrž-
bě zeleně a městského mobiliáře ve městě   
i jeho místních částech. Na pořízení vozidla 
bude poskytnuta dotace ve výši 173 756 Kč   
z celkových 434 390 Kč.

OKÉNKO DO ČINNOSTI 
ODBORU SPRÁVY MAJETKU Ing. Iveta Motyčková

vedoucí odboru

Odbor správy majetku se těší z nového pomocníka

Park Vala je naprosto výjimečnou lokalitou. Z 
důvodu využití jeho skrytého potenciálu bylo 
koncem roku 2020 vyhlášeno výběrové řízení 
na zpracování studie, jež by měla řešit kom-
pletní úpravy všech jeho částí – zpevněných i 
nezpevněných ploch, zeleně či osvětlení. 

Ve výběrovém řízení byla úspěšná společ-

nost Land05, s.r.o. , která vypracuje architekto-
nicko-krajinářskou studii za 462 500 Kč bez 
DPH, součástí ceny je provádění autorského 
dozoru při vzniku projektové dokumentace 
i při samotné realizaci projektu. Těšíme se na 
nové pojetí prostoru i na nové možnosti odpo-
činku a aktivního trávení volného času.

Tento projekt je spolufinancován 
Státním fondem životního prostředí 

České republiky na základě rozhodnutí 
ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

Zpracování architektonicko-krajinářské 
studie pro území městského parku Vala

Sběrné místo občané najdou v ulici Jeníkov-
ská 301/74, vedle Autoservisu Nedorost s.r.o., 
a v provozu je od 6. února 2021 každou sobotu 
v čase od 9:00 do 12:00.  

Objemné odpady –  starý nábytek 
(křesla, židle, skříně, postele apod.), podla-
hové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, 
toalety

Vyřazené elektrozařízení – televize, rá-
dia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, 
pračky, vysavače, fény, kuchyňské roboty, 
autobaterie

Kovy – železný šrot, hliníkové předměty, 
barevné kovy, plechovky, hrnce.

Bioodpady – lehce rozložitelné biologic-
ké odpady z údržby zahrad, např. tráva, pada-
né ovoce, listí. Dále pak zbytky ovoce a zeleni-
ny, čajové sáčky, kávová sedlina, dřevní štěp-
ka, větve o délce max. 30 cm.

Nebezpečné odpady – obaly znečištěné 
od barev, laků a motorových olejů, motorové 
oleje

Separovaný odpad
Jedlý olej a tuk z domácností
Oděvy a textilní materiály
Pneumatiky

Společnost AVE ve své provozovně v loka-
litě Hejdof nebude nadále bezplatně přijímat 
žádný odpad od občanů. 

Svoz objemného odpadu z domácností, 
jež nemají jinou možnost přepravy, bude pro-
vádět Čáslavská servisní na objednávku za 
poplatek 300 Kč/h.

Každé jiné odložení odpadu mimo nádo-
by kontejnerů a sběrný dvůr bude řešeno jako 
přestupek ve správním řízení. 

SBĚRNÉ MÍSTO 
OTEVŘENO           TZ

Sběrné místo přijímá 
tyto druhy odpadů:
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Zastupitelstvo města na svém zasedání 8. úno-
ra 2021 vzalo na vědomí zprávu o činnosti své-
ho finančního výboru. Ten i ve ztížených pod-
mínkách roku 2020 splnil zastupitelstvem zada-
né úkoly, jimiž byly namátkové kontroly hos-
podaření města a šesti jeho příspěvkových or-
ganizací: Domova důchodců, Domu dětí a mlá-
deže, ZŠ Sadová, ZŠ Masarykova, Městského 
muzea a knihovny a Dusíkova divadla. Při těch-
to kontrolách nebyly odhaleny zásadní nedo-
statky ani problémy s finanční situací kontrolo-
vaných organizací. Navržená opatření se týkala 
zejména zveřejňování smluv v registru smluv, 
optimalizace nastavených procesů při pořizo-
vání zboží a služeb a při správě uzavřených 
smluv, pokračování spolupráce mezi organiza-
cemi a městem v oblasti získávání dotací a kva-
lity zprávy exekutorky, která pro město vymá-
há pohledávky.

Na zmíněném únorovém zasedání zastupi-
telstvo rovněž schválilo plán činnosti finanční-
ho výboru na rok 2021. Plán nově neobsahuje 
přímou kontrolu městských organizací, proto-
že by byla duplicitní s kontrolní činností, kte-
rou ve vztahu k městským organizacím provádí 
městský úřad, jenž je k této činnosti lépe vyba-

ven jak z hlediska personálních kapacit, tak 
z hlediska zákonných pravomocí. Podle schvá-
leného plánu se role výboru v této oblasti pře-
sune k posouzení kontrolní činnosti prováděné 
městským úřadem. I nadále zůstane zachová-
na namátková kontrola hospodaření města 
a novinkou bude poskytování stanovisek výbo-
ru k materiálům projednávaným zastupitel-
stvem, které přímo souvisejí s rozpočtem 
města. Jde například o rozpočet města, roz-
počtová opatření, rozpočtové výhledy nebo 
závěrečný účet města. Tím začne výbor ve vzta-
hu k zastupitelstvu plnit poradní funkci, po-
dobně, jako je tomu i v jiných městech nebo ve 
Středočeském kraji.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem 
kolegyním a kolegům z finančního výboru za 
jejich práci v roce 2020 a za to, že dokázali svě-
řené úkoly splnit i navzdory překážkám, které 
jim přicházely do cesty a které často souvisely 
s probíhající epidemií a opatřeními na její zmír-
nění. Velmi si cením toho, že i v této náročné 
době dokázali najít čas a sílu na dobrovolnou 
práci pro naše město, a věřím, že si stejně dob-
ře poradí i s úkoly, které nás čekají v letošním 
roce. Děkuji.

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA V ROCE 
MINULÉM A LETOŠNÍM Martin Jusko, 

zastupitel za Čáslav pro všechny

19. 4. 2021

17:00
Nová scéna 

Dusíkova 
divadla

S ohledem na aktuální nouzový stav 
se bude zasedání zastupitelstva města 

řídit aktuálním nařízením vlády ČR.

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

PONDĚLÍ

Odkaz na online přenos 
bude zveřejněn v dubnovém vydání ČN

  

Výběr místního poplatku 
za „komunální odpad“ 

a místního poplatku ze psů 
bude na MěÚ v Čáslavi, 

nám. Jana Žižky 1 
probíhat v termínu 

1. 3. – 30. 4. 2021
v následujících časech:

Pondělí:  
8:00–11:30  a 12:30–17:00 

  Středa:  
8:00–11:30  a 12:30–17:00 

Většina čáslavských řidičů už nejspíš zazname-
nala novinku v podobě inteligentních ukazate-
lů rychlosti. Od prosince loňského roku stojí 
u frekventovaných silnic nebo v místech se zvý-
šeným pohybem osob. Jejich jednoznačným 
cílem je větší bezpečnost chodců a obecně 
všech účastníků silničního provozu. Že mají 
v každém případě svůj význam i opodstatnění, 
ukázaly hned první výstupy, které má redakce 
Čáslavských novin k dispozici.

Desatero zařízení je nainstalováno v ulicích 
Pražská, Masarykova, Chrudimská, Na Bělišti 
a Žacká, a to vždy v obou směrech. Ukazatele 
jsou kromě snímání rychlosti a registračních 
značek projíždějících aut schopny zaznamená-
vat a sbírat nejrůznější data. Na jejich základě 
vznikají například grafy a tabulky rychlosti   
v závislosti na denní době, počtu aut překraču-
jících povolenou rychlost nebo průjezdu růz-
ných typů vozidel.

Z toho je patrné, že výsledných čísel a tvr-
dých dat jsou za pouhý jeden měsíc desítky, 
spíše stovky. Na tomto místě nemáme prostor 
všechny vypsat, nebo dokonce analyzovat, ale 
mnohé prozradí i výběr několika z nich. Měření 
za prosinec 2020 třeba ukázalo, že v Chrudim-
ské ulici ve směru na Vrdy projelo ve směru   
k měřicímu zařízení za dané období celkem 
82 493 vozidel, přičemž povolenou rychlost 
50 km/h překročilo více než 33 % z nich. Snad 
jediným pozitivem na tomto zarážejícím počtu 

je, že v ostatních lokalitách se motoristé chova-
jí přece jen zodpovědněji. Pomyslným vzorem 
může být cesta Masarykovou ulicí ve směru na 
Tylovu ulici, kde se poměr „hříšníků“ zastavil 
na hodnotě 3,6 %.

Všechny inteligentní ukazatele jsou pouze 
informativní, a pokutu tudíž žádný z řidičů čistě 
na základě jejich měření nedostane. Je ovšem 
dobré mít na paměti, že městští strážnici se 
chystají po vyhodnocení jednotlivých dat mě-
řit rychlost na nejrizikovějších místech i sami. 
A jakmile nějakého „piráta silnic“ zaregistrují, 
postihu se určitě nevyhne.

Vítězem výběrového řízení, na jehož zákla-
dě k instalaci inteligentních ukazatelů došlo, 
se stala společnost Gemos Dopravní systémy 
a. s. Celkové náklady včetně servisu na dva 
roky činí 1 814 879 korun, přičemž na projekt se 
městu podařilo získat dotaci od Státního fondu 
dopravní infrastruktury ve výši 1 364 205 korun.

                                                                                  IM                                                     

KDE SE (NE)DODRŽUJE POVOLENÁ RYCHLOST?
Akce byla spolufinancována 
z prostředků Státního fondu 

dopravní infrastruktury

ZPRÁVY Z MěÚ
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ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE PČR INFORMUJE

Ztráta obálky s lysohlávkami
Hlídka MP přijala oznámení, že zákaznice, se kterou měli konflikt v 

OD Lidl, ztratila v prodejně obálku s lysohlávkami. Nález předal hlídce 
zaměstnanec obchodu a uvedl, že se on a jeho kolegové obávali, aby 
zákaznice v OD nekradla – což už údajně v minulosti několikrát udělala. 
Dotyčná žena byla oslovena, načež zanechala nákup v prodejně a 
uprchla. A právě při útěku jí měla obálka s lysohlávkami vypadnout.                 

Řidič odmítl test na OPL
Koncem ledna prováděla hlídka MP kontrolní činnost v ulici Žacká. 

V 1:30 v noci zastavila řidiče auta značky BMW. Vyzvala ho, aby se 
podrobil dechové zkoušce. Její výsledek ukázal 0 promile. Poté byl řidič 
vyzván, aby se podrobil testu na drogy, což odmítl. Z toho důvodu byla 
na místo přivolána hlídka PČR Čáslav. Řidič bude řešen ve správním 
řízení, kde mu bude udělena pokuta ve výši 25-50 tisíc korun.

Neoprávněné užívání bytu
Strážníci MP přijali oznámení, že se v ulici Jiřího z Poděbrad nachází 

donedávna užívaný byt v majetku města, který měl být předán městu, 
ale odpovědná osoba tak dosud neučinila. Příbytek byl prázdný, ale 
oznamovatel viděl muže, který si byt odemknul a vstoupil do něj, 
ačkoliv k jeho užívání neměl oprávnění. Na místo se dostavil strážník 
MP. Muž se mu přiznal, že oprávnění k užívání bytu skutečně nemá, ale 
klíče prý dostal od původní nájemnice a v bytě chtěl přespat a vzít si své 
věci. Byl vyzván, aby byt opustil a klíče předal strážníkovi. Případ si 
převzala hlídka PČR.

Dopravní nehodovost za rok 2020
Kutnohorští dopravní policisté vyšetřovali v uplynulém roce 853  

nehod, což je o 86 méně než v roce 2019. Na kutnohorských silnicích 
zemřely tři osoby, o sedm méně než v předchozím roce. Těžké zranění 
utrpělo 11 lidí, což je o 5 méně a 105 se jich zranilo lehce, o 11 méně. Na 
automobilech vznikla škoda, která dosáhla téměř 48 milionů korun.

V uplynulém roce došlo na Kutnohorsku k největšímu počtu 
dopravních nehod na silnicích II. třídy - 242, následovaly silnice III. Třídy 
- 229, místní komunikace - 217 a I. třídy – 161. K ostatním nehodám 
došlo na účelových komunikacích.

Mezi nejčastější příčiny patří nesprávný způsob jízdy, kdy se řidič 
řádně nevěnuje řízení vozidla (344 nehod), nepřiměřená rychlost (152) 
a nedání přednosti v jízdě (91).

Nejvíce nehod měli v uplynulém kalendářním roce na svědomí 
řidiči motorových vozidel (596 nehod), dále lesní zvěř a domácí 
zvířectvo (234), řidiči nemotorových vozidel (19). Chodci zavinili 1 
nehodu. Pod vlivem alkoholu zavinilo dopravní nehodu 42 řidičů.

V měsíci lednu letošního roku se stalo již 60 nehod. Naštěstí při nich 
vznikla převážně hmotná škoda, pouze 4 lidé utrpěli lehká zranění. 
Škoda na vozidlech činila 3 miliony korun.

Policisté z Územního odboru PČR Kutná Hora se budou i nadále v 
rámci výkonu své služby snažit o to, aby se počet dopravních nehod 
snižoval, a aby ubylo nehod s vážnými následky na zdraví a životech 
účastníků silničního provozu. 

Doufáme, že svým zodpovědným chováním na silnicích přispějí 
všichni účastníci silničního provozu.

Požadavky na uchazeče: 
• státní občanství ČR 
 dosažení věku 18 let •
 způsobilost k právním úkonům •
 bezúhonnost a spolehlivost•
 zdravotní způsobilost •
 vzdělání – min. středoškolské s maturitou •
 řidičské oprávnění (B) •

Nabízíme: 
 nástup dle dohody •
 benefity vyplývající z kolektivní smlouvy •
 vhodné pro muže i ženy •
 pracovní poměr na dobu neurčitou•

Platové zařazení: 
strážník čekatel: 5. platová třída * strážník: 7. platová třída

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

  

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

POLICIE INFORMUJE str. 9



ZÁPIS PRVŇÁČKŮ PŘÍMO VE ŠKOLE?

S nadcházejícím jarem vyvstává pro rodiče 
předškoláků povinnost absolvovat s nimi zápis 
na některé ze základních škol. Někteří akceptu-
jí nejjednodušší variantu a zvolí si tu spádovou. 
Jiní si ale už dopředu zjišťují informace a snaží 
se vybrat tu, která by potřebám jejich prvňáčka 
vyhovovala nejvíce. Jaké jsou ovšem kapacitní 
možnosti čáslavských škol?

Termíny zápisů na čáslavské základní školy 
jsou jednotné a letos bude možné děti zapsat 
na jednu ze tří vzdělávacích institucí ve dnech 
16.–17. dubna. Více k tomu uvedli ředitelé        
škol. 

Základní škola Sadová
www.sadovka.cz
Ředitel této základní školy Mgr. Václav Von-

dra sdělil, že v příštím školním roce mohou 
otevřít pouze dvě třídy, přibližně po 23 žácích.  
„Matematika je v tomto případě velmi jedno-
duchá – přijmout můžeme pouze tolik žáků, 
kolik máme deváťáků, kteří už budou další rok 
ve svých studiích pokračovat na středních ško-
lách. V loňském roce jsme se dostali na hranu 
kapacity školy, a dokonce poprvé o (ne)přijetí 
rozhodoval los. Situace to nebyla příjemná pro 
žádnou ze zúčastněných stran, na druhou stra-
nu nás ale moc těší stále narůstající počet rodi-
čů, kteří mají ve vzdělávání na Sadovce důvě-
ru,“ vysvětlil ředitel instituce. 

Uvedl také, že škola má připravenou alter-
nativní variantu zápisu, jestliže protiepidemic-
ká situace neumožní potkat se s budoucím prv-
ňáčky ve škole. „Pokud bychom nemohli uspo-
řádat zápis do prvních tříd s dětmi prezenčně, 
za účasti dětí a jejich zákonných zástupců ve 
škole, chtěli bychom Sadovku budoucím prv-
ňáčkům ukázat alespoň ve virtuálním prosto-
ru. Spolupracujeme i s TV Čáslav, a tak věříme, 
že budeme moci předškoláčkům tento mimo-
řádný den i na dálku maximálně přiblížit. 
Nicméně, všechny informace budeme s rodiči 
a se školkami včas komunikovat,“ dodal k ne-
jisté situaci Václav Vondra. 

Základní školu Sadová mohou navštěvovat 
i děti se speciálními potřebami. „V případě, že 
dopředu víme, že asistenta pedagoga poradna 
doporučuje, zajistíme ho. Pokud se speciální 
potřeby dětí projeví až při nástupu do školy, 

doporučíme rodičům návštěvu poradny a po-
stupujeme dle jejich pokynů,“ uvedl ředitel. 

Základní škola Náměstí
www.zscaslav.cz
Rovněž tato základní škola plánuje v příš-

tím roce otevřít dvě první třídy. „Třídními uči-
telkami budou paní Mgr. Miloslava Klímová  
a Mgr. Soňa Kubová. Stávající kapacita školy 
dovoluje pro příští rok přijmout všechny zá-
jemce až do zákonného limitu, který je pro 
všechny školy 30 žáků na třídu. Děti z jiných spá-
dových oblastí přijímáme a rádi je u nás přivítá-
me. Vzhledem k umístění školy uprostřed měs-
ta máme běžně děti z jeho různých částí,“ vy-
světluje ředitel školy Mgr. Tomáš Hasík.

I ZŠ Náměstí pracuje s alternativou, že se 
zápisy nemusí letos konat prezenčně, a o tako-
vé situaci bude rodiče s předstihem informo-
vat. Na otázku, co musí budoucí prvňáček     
u zápisu prokázat, reaguje následovně: „Zápis 
rozhodně nepojímáme tak, že by dítě, které se 
dostává do zcela nové situace a neznámého 
prostředí, mělo něco prokazovat. Nenásilnou 
cestou ho motivujeme k tomu, aby se pochlu-
bilo tím, co umí. Zároveň ho směřujeme k to-
mu, abychom zjistili, jak je na tom v klíčových 
oblastech pro další vzdělávání. Vodítkem je pro 
nás např. to, jak dítě komunikuje, jak poznává 
barvy, zda zvládá počítat do pěti, zda raději na-
kreslí obrázek či se nestydí přednést básničku. 
Přitom sledujeme nejen dovednosti (motorika, 
výslovnost apod.), ale i emoční stránku dítěte. 
Během zápisu již naše paní učitelky předávají 
poznatky rodičům a doporučují, na co se zamě-
řit, aby byl vstup do první třídy pro dítě co nej-

snadnější.“ Uvádí tak na pravou míru podstatu 
tohoto setkání a dodává, že i na této škole půso-
bí řada asistentů pedagoga. „V případě, že má 
nový žáček doporučení z poradny na konkrétní 
typ podpory, zajišťujeme ji, a to včetně podpo-
ry asistence. Stejně tak v případě, kdy během 
docházky do školy zjistíme, že inkluzivní pod-
pora by pro dítě měla smysl, pomáháme rodi-
čům s potřebnými kroky a podporu následně 
zajistíme,“ uzavírá. 

 
Základní škola Masarykova
www.1zscaslav.cz
Podle ředitele školy Mgr. Jaroslava Vostrov-

ského budou pro prvňáčky otevřeny z kapacit-
ních důvodů jen dvě třídy. „V minulosti se nám 
skutečně stalo, že jsme vzhledem k naplněné 
kapacitě školy museli několik prvňáčků odmít-
nout,“ zareagoval na otázku, zda se na některé 
děti nemusí dostat. Zároveň uvedl, že protože 
ze zákona musí zápis proběhnout do 30. dub-
na, zvažovali by v případě nepříznivé situace 
v souvislosti s koronavirem posunutí termínu. 
„Vlastní organizace zápisu závisí, tak jako loni, 
na epidemiologické situaci. Vycházíme z poky-
nů MŠMT ČR, vládních nařízení a komunikace 
se zřizovatelem,“ vysvětlil Jaroslav Vostrovský. 
Zároveň rodiče budoucích prvňáčků odkazuje 
na Desatero, které vydalo MŠMT ČR a které shr-
nuje, co má předškolák před nástupem do  
1. třídy zvládat. „Tento dokument od nás do-
stávají rodiče s dokumenty k zápisu a i při od-
kladu školní docházky. Navíc je zveřejněn na 
našich webových stránkách a stránkách MŠMT 
ČR,“ dodal.

dušInformace pro rodiče budoucích prvňáčků
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Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav 
centrem kolegiální podpory ředitel školy Mgr. David Tichý 

a realizační tým IKAP II GaSOŠPg Čáslav

Gymnázium a Střední odborná škola pedago-
gická Čáslav jsou od září 2020 zapojeny do tříle-
tého projektu IKAP II (Implementace krajského 
akčního plánu Středočeského kraje). Cílem pro-
jektu je podpora prohlubování kompetencí 
pedagogických pracovníků a zajištění zvyšová-
ní kvality výuky.

V rámci svého zapojení má GaSOŠPg za cíl 
vytvořit centrum kolegiální podpory a umožnit 
tak vzájemné sdílení dobré praxe a inovativ-
ních přístupů ve vzdělávání mezi pedagogický-
mi pracovníky mateřských, základních a střed-
ních škol v Čáslavi a okolí. Centrum kolegiální 
podpory se zaměří na tři vzdělávací oblasti: 
čtenářskou, digitální a přírodovědnou gramot-
nost.

V uplynulých měsících se v popředí zájmu 
ocitla zejména digitální gramotnost. Všichni si 
zřejmě uvědomujeme, že možné deficity v digi-
tální gramotnosti nás v uplynulém roce dostih-
ly tam, kde bychom to ani nečekali. A tak je nyní 
podpora rozvoje digitálních dovedností a jejich 
zvládání ze strany pedagogických pracovníků 
aktuálnější než kdykoliv v minulosti. Proto          

i GaSOŠPg v rámci projektu IKAP II nabídla na 
podzim pomocnou ruku v této oblasti nejen 
čáslavským základním školám, ale také kole-
gům z okolí. Spolupráce již byla navázána se 
základními školami ve Žlebech, Zbýšově 
a Krchlebech. Kromě řešení aktuálních výzev 
spojených s přesunutím vzdělávání do online 
prostředí, by se v budoucnu měla pozornost 
zaměřit také na práci s pomůckami na virtuální 
realitu a jejich možné využití ve výuce nebo 
kroužky robotiky.

V současné době probíhají přípravy na čte-
nářské dílny, které budou vytvářet příležitosti 
pro setkávání pedagogů se zájmem o prohlou-
bení znalostí v přístupu k podpoře čtenářské 
gramotnosti. Zaměření čtenářských dílen bu-
de velmi různorodé, stejně jako má čtenářská 
gramotnost přesah do všech dalších oborů, 
jelikož úspěšné porozumění textu je základním 
předpokladem pro osvojování si jakýchkoliv 
poznatků.

V rámci přírodovědné gramotnosti budou 
samozřejmě sdíleny poznatky pro výuku biolo-
gie, fyziky a chemie, ale také budou propagová-

ny prostředky k uplatňování badatelské výuky 
a podpoře enviromentálního smýšlení. V budo-
vě školy GaSOŠPg navíc vzniknou tři nově vyba-
vené laboratoře, které nabídnou moderní pří-
stupy s možností využít pro výuku měřicí pří-
stroje Pasco, digitální trinokulární mikroskop, 
sady preparátů nebo stavebnice pro výuku che-
mie.

Pro úspěšnou realizaci vzájemné kolegiální 
podpory je důležité navazování dlouhodobých 
vztahů. Není tedy cílem GaSOŠPg jen vytvářet 
sérii školení, které budou navštěvovány jedno-
rázově, ale spíše se zaměřit na kontinuální spo-
lupráci dle potřeb a požadavků zapojených 
kolegů z ostatních škol. Vítáni jsou kolegové z 
jakéhokoliv typu školy napříč vzdělávací        
soustavou – MŠ, ZŠ i SŠ.

Těšíme se na spolupráci!

ČÁSLAVSKÉ GYMNÁZIUM STÁLE OSLAVUJE
26. ledna 2021 oslavila paní Mgr. Božena Glad-
ková, dlouholetá obětavá profesorka Gymná-
zia a Střední pedagogické školy v Čáslavi, krás-
né 90. narozeniny.

Gratulanti v rouškách očekávali v nouzové 
době učitelku unavenou po všech prodělaných 
zdravotních potížích. Ale rok 1931 byl zřejmě 
dobrý ročník. Paní profesorka ruského jazyka 
se zotavila natolik, že její elán a především per-
fektní paměť vyrážely dech. Se svým pověst-
ným laskavým rozzářeným úsměvem se sezná-
mila s Mgr. Davidem Tichým, ředitelem Gymná-
zia a Střední odborné školy pedagogické 
v Čáslavi, a přijala od něj blahopřání s kyticí 
květin. Další dárečky a gratulace předaly její tři 
bývalé žákyně: Mgr. Eva Drábková za Komisi 

pro občanské záležitosti Městského úřadu v 
Čáslavi, maturantka 1960, Mgr. Jana An-
drejsková, dlouhé roky kolegyně a také matu-
rantka 1970, a do třetice autorka tohoto textu, 
maturantka 1989.

Naší milé a trpělivé paní profesorce přeje-
me ještě hodně let alespoň v takové kondici, 
v jaké jsme ji zastihli, mnoho příjemných setká-
ní a vzpomínání a hlavně dobré zdraví. Je pro 
nás, někdejší žáky s různým odstupem od matu-
rity i bývalé kolegy, motivací, vzorem člověka, 
který se snaží překonávat i v tak požehnaném 
věku obtížné překážky.

Všechno nejlepší, paní profesorko Božen-
ko!       

       Za gratulanty Mgr. Lada Marková
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Od příštího školního roku 2021/2022 rozšiřuje 
čáslavská „Průmyslovka“ výuku technického 
oboru Strojírenství o nové zaměření. Kromě 
stávajících zaměření na Mechatroniku/Roboti-
ku, Stavbu a provoz automobilů a 3D modelo-
vání je pomyslným novým směrem „Pr-
ogramování CNC strojů“.

Výuka bude probíhat na moderním vyba-
vení získaném v rámci projektu nazvaném    
„VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení 
dílen a odborných učeben“, v rámci kterého 
byla mimo jiné pořízena i nová CNC obráběcí 
soustružnická a frézovací centra včetně špičko-
vé pětiosé frézky EMCO MaxxMill 400.

Absolventi zaměření na CNC programování 
budou kvalifikováni pro nejnáročnější aplikace 
v dnešní době stále více zdůrazňovaného Prů-
myslu 4.0. Najdou uplatnění jako programátoři 
CNC strojů, jako kvalifikované obsluhy více-
osých obráběcích center, jako programátoři 
automatizace a robotizace, mohou být kvalifi-
kovanými technology a konstruktéry v CAD apli-

kacích. Mohou pracovat jako technici kontroly 
na 3D měřicích strojích. Také mohou pokračo-
vat ve studiu na vyšších odborných školách 
nebo vysokých školách; obvykle ve strojíren-
ských oborech.

VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ 
 na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Ing. Jan Novák, učitel odborných předmětů

www.sps-caslav.cz

CO JE NOVÉHO V HOLUBNÍČKU?

Lednové dny v Holubníčku se nesly ve znamení 
zpěvu známých písniček, např. Kolo, kolo mlýn-
ský… Dostalo se i na koledu My tři králové, kte-
rou jsme pomyslně zakončili nedávné sváteční 
období.

Tématem měsíce ledna bylo „Paní Zima 
okolo nás“. Společně s dětmi jsme si povídali o 
proměnách přírody, o tom, kde bydlí zvířátka a 
čím se živí. Děti sypaly ptáčkům do krmítka dob-
roty a s nadšením sledovaly, jak jim chutná. 

Připomněli jsme si také, jak je důležité se teple 
oblékat, mít teplou čepici a rukavice, aby nás 
nezábly ruce třeba při stavění sněhuláka nebo 
také při zimních sportech, které mají děti ob-
zvlášť rády. U nás vede sáňkování a bobování, 
ale i dovádění na ledě. V rámci tohoto tématu 
děti vyráběly papírové brusle. A také se učily 
básničku o sněhulákovi:

V únoru jsme se zase učili o Integrovaném 
záchranném systému ČR, o tom, kdo nám po-
může, když se zraníme, jak si přivoláme pomoc 
apod. Tématem února byla také hudba, kon-
krétně jsme se zaměřili na hudební nástroje 
a na poznávání melodií a zvuků.

Dále si s dětmi povídáme o profesích nejen 
našich rodičů. A možná si na některé z nich za-
hrajeme i na plánovaném masopustním karne-
valu, který bude plný soutěží a písniček.

za DS Holubníček chůvička Petra Jiráková

„Na sebe tři koule dám,
sněhuláka přece znám,
oči, pusu, z mrkve nos,
žádné boty, chodí bos.“
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V Čáslavi poskytují sociální služby příspěvková 
organizace města Domov důchodců Čáslav, 
obecně prospěšná společnost ANIMA ČÁSLAV, 
o. p. s. nebo Diakonie. Snad nikdy nebyly orga-
nizace tohoto typu tolik potřebné jako dnes, 
když nejohroženější skupiny obyvatel často 
sužuje strach z nákazy koronavirem, který prá-
ci neulehčuje ani rodinným příslušníkům peču-
jícím o své blízké. Představujeme proto pře-
hled neziskových organizací, které sice nesídlí 
přímo v našem městě, ale jejich služby dosahu-
jí až do Čáslavi. 

DEMENTIA I.O.V., z.ú.
www.dementia.cz
Jednou z nich je například berounská     

DEMENTIA, která pečujícím čáslavským obča-
nům nabízí možnost individuální osobní či 
vzdálené konzultace se sociálním pracovní-
kem a dalšími odborníky. „Jsme tu pro pečují-
cí, aby nebyli na toto náročné období sami. Po-
radíme se vším, co souvisí s péčí o blízkého člo-
věka trpícího poruchami paměti: od výběru 
pomůcek, přes řešení náročných situací až po 
péči o vlastní duševní zdraví. Za normálních 
okolností nabízíme v Čáslavi také setkávání 
pečujících, moderované odborníkem. Nyní se 
tyto osoby setkávají virtuálně přes videokonfe-
rence. Všechny naše služby jsou zdarma,“ říká 
koordinátorka služeb společnosti Petra Kab-
rielová, kterou je možné kontaktovat na tel. 
605 484 824 a emailu: caslav@dementia.cz.

I když paní Kabrielová potvrzuje, že posky-
tování služeb v této době není jednoduché, na-
skýtají se i nové příležitosti: „Rozvinuli jsme 
vzdálené způsoby podpory jako chat s odbor-
níky, virtuální svépomocné skupiny a online 
konzultace. Tato situace nás donutila najít no-
vé přístupy, které budeme uplatňovat i nadá-
le.“

Naštěstí není nouze ani o chvíle, kdy psy-
chické vypětí náročných dní rozptýlí úsměvný 
okamžik nebo zážitek „Vybavuji si příběh jedné 
ženy, která se stará o otce s demencí. Paní se 
obávala, že se nedokáže připojit k online kon-
zultaci, protože počítače nepoužívá. Její tatí-
nek dříve pracoval v oboru výpočetních tech-
nologií, takže okamžitě nalezl s naším IT speci-
alistou společnou řeč a samotné připojení za-
jistil sám navzdory omezením, která mu de-

mence přináší,“ vypráví Petra Kabrielová o si-
tuaci, která všem zúčastněným zvedla náladu. 

DIGNO (Důstojnost) z.s.
www.digno.cz
DIGNO působí převážně v Kutné Hoře. 

Čáslavi nabízí osobní asistenci zejména klien-
tům, kteří potřebují vícehodinové až celodenní 
sociální služby. Poskytuje svým klientům pře-
pravu autem k lékaři, a to i vozíčkářům.

Předseda spolku Josef Dytrych pohovořil 
o pracovním vypětí asistentek, radostných od-
měnách, které jim předávají klienti, a pomoci 
od státu. „Po celý uplynulý rok asistentky pra-
covaly bez přestávky. Pravidelně absolvují anti-
genní testy na covid-19 a probíhá také jejich 
očkování.

V souvislosti s koronavirovým obdobím 
nám stát i kraj pomáhaly zvládat mimořádné 
situace ať, poskytnutím ochranných pomůcek 
nebo příspěvkem na mzdy za ztíženou službu 
a poskytováním antigenních testů asis-
tentkám.“

Radostnou odměnu dostávají asistentky 
od babiček a dědečků téměř vždy, když přijdou 
na návštěvu do jejich domovů, kde přeruší je-
jich samotu vyplňovanou strachem, které při-
náší sledování televizního vysílání.”

LCC domácí péče, s.r.o.
www.lccdp.cz
LCC domácí péče nabízí zdravotní péči do 

domácího prostředí a terénní sociální služby 
nejen v Čáslavi. Pečovatelská služba, osobní 
asistence, odborné sociální poradenství jsou 
bezplatnými službami pro všechny osoby    
v krizi. Lidé se mohou obracet na telefonní číslo 
724 810 714  paní Mgr. Marií Bílkové, která říká: 
„Poskytujeme takovou míru zdravotní a sociál-
ní péče, aby osoby i přes svá zdravotně sociální 
omezení mohly zůstat žít doma. Posoudíme, 
spolupracujeme, vyjednáváme, podáme po-
mocnou ruku, abychom společně vytvořili zá-
chrannou síť, která našim klientům zajistí indi-
viduální potřeby a přinese celé rodině pomoc, 
podporu a péči.“ 

Paní Bílková pohovořila také o střídání 
smutných a veselých chvil a o poslání společ-
nosti: „Každý den se střídají smutné a veselé 
chvíle. Humor je něco, co nám dovoluje uvolnit 

se a získat nadhled. Každý den narážíme na 
tolik maličkostí, které nás naplňují štěstím    
a přítomným okamžikem. Zlepšení stavu, po-
stavení se z lůžka na vlastní nohy, polknutí sou-
sta, zatopení v kamnech, úklid sněhu, čtení kni-
hy někomu, kdo nevidí, nahrazení nohy něko-
mu, komu neslouží, záchrana života, zahojení 
rány, která krvácí. Nejen toto jsou situace lehké 
i těžké, které tvoří život, kde jeden druhému 
pomáháme. Snažíme se poskládat malé kous-
ky životních střípků a složit z nich obraz.“ 

SC domácí péče, o.p.s
www.scdomacipece-kh.com
Společnost byla založena v roce 2012 s pů-

sobností v okrese Kutná Hora a v současné do-
bě nabízí služby převážně pro seniory. Spadá 
mezi ně domácí zdravotní péče, hospicová pé-
če a sociální služby (pečovatelské služby, osob-
ní asistence).

O těžké koronavirové době na jaře a dnes 
hovoří zástupce ředitelky Ing. Miroslav Beneš: 
„Těžké koronavirové období se nevyhnulo ani 
naší organizaci, bylo nutné rychle a operativně 
řešit situace, které tu ještě nebyly. Museli jsme 
řešit a zvládnout hygienická opatření při jar-
ním nedostatku ochranných pomůcek a desin-
fekčních prostředků. Cílem bylo nenakazit se-
be, protože by následovalo omezení služeb a 
činnosti společnosti, a pochopitelně ani naše 
klienty a jejich blízké. 

V současnosti je situace jiná. Máme dosta-
tek ochranných pomůcek, desinfekčních pro-
středků, průběžně testujeme zaměstnance 
antigenními testy a testy na prokázání protilá-
tek a začátkem druhého únorového týdne bylo 
zahájeno očkování zaměstnanců v přímé péči.“

Závěrem jsme také pana Beneše požádali 
o pár pozitivních aspektů složité situace: „Na 
počátku pandemie byla fantastická semknu-
tost lidí s cílem překonat nesnáze. Vzpomeňme 
na šití roušek, výrobu plastových štítů, každý 
na své úrovni se snažil pomoci ochránit sebe 
i ostatní, to vidím jako pozitivní.

Úsměv na tváři klienta a jeho nejbližších je 
pro nás to nejdůležitější, je to známka dobře 
odvedené práce, jak ve zdravotní péči, tak i v 
sociálních službách. Toto ocenění je pro nás 
zvlášť důležité v této složité, psychicky nároč-
né koronavirové době.“

JN

NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 
JEJICHŽ SLUŽBY JSOU DOSTUPNÉ I V ČÁSLAVI
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SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Ačkoliv vakcín proti nemoci covid-19 je v České 
republice stále nedostatek, očkování seniorů 
se konečně zahájilo i v našem regionu. V Čásla-
vi ho zajišťuje městská nemocnice, která s vak-
cinací začala sedmého února. 

Očkovací místo pro tento účel bylo zřízeno 
v prostorách Hematologicko-transfúzního od-
dělení Městské nemocnice Čáslav. Aktuálně se 
dočkají vakcín občané spadající do kategorie 
80+. „Doposud se registrovalo asi 550 obyvatel 
a naočkováno jich je současně 80 (ke dni uzá-
věrky 11. 2. 2021; pozn. red.). Je to vždy o přidě-
leném množství vakcíny,“ vysvětluje ředitel 
nemocnice Ing. Rudolf Bubla, který dodává, že 
o nadcházejícím víkendu naočkují asi 200 dal-
ších lidí a pokračovat se bude i v následujícím 
týdnu. 

Vakcíny i pro první linii
Kromě civilního obyvatelstva se očkovací 

látky dočkali i ti, kteří jsou nákazou profesně  

nejohroženější. „Byl naočkován personál ne-
mocnice podle prioritizačních kritérií, dále za-
městnanci domova důchodců, domova pro 
seniory v Horkách, Animy apod. Dále někteří 
lékaři, ambulantní specialisté, praktiční lékaři, 
kteří nám pomáhají na infekčním oddělení  
s covid-19. Toto očkování stálo mimo rezervač-
ní systém Reservatic a nebylo zaměřeno na ka-

tegorii 80+, ale na prvoliniové pracovníky,“ uve-
dl situaci na pravou míru ředitel nemocnice. 
Zároveň doplnil, že nemocnice v současné do-
bě využívala vakcínu Comirnaty od Pfizer BioN-
Tech a vakcínu Moderna. „V nejbližších dnech 
budeme mít k dispozici stovky dávek,“ sdělil. 
Termíny pro očkování jsou podle jeho slov uvol-
ňovány podle množství dodané vakcíny.  

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 ZAČALO 
Termíny se uvolňují postupně duš

Od 12. října 2020 rozšířilo RC Kopretina své služby o lesní klubík. Jedná se o dopolední 
hlídání dětí v přírodě. V současné době navštěvují klubík děti ve věku 2–3 roky, které 
společně s Luckou B. a Patrikem M. každé ráno vyrážejí do parku Vodranty – lokalita 
Hrádek. Zde si společně hrají, zpívají, pozorují přírodu a její proměny během ročních 
období. Všichni doufáme, že ještě v tomto školním roce budou moci děti navštívit i diva-
delní představení nebo zajímavou výstavu.

S blížícím se létem opět připravujeme Týdny prázdninových aktivit: od 12. do      
16. července (výlety) a od 26. do 30. července (řemesla).                         Bc. Terezie Tichá, 

INFORMACE Z RODINNÉHO CENTRA KOPRETINA
Kostelní nám. 186, 327 323 327, 733 741 171, www.kh.charita.cz, FB stránky
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TAJEMNICE BEZPEČNOSTNÍ RADY KATEŘINA JETLEBOVÁ:

Situace kolem koronaviru je z hlediska krizové-
ho řízení od počátku pandemie v České repub-
lice řešena na celostátní úrovni. Pracovníci kri-
zových řízení v jednotlivých městech a obcích 
s rozšířenou působností, jako je Čáslav, ovšem 
nemají na růžích ustláno a koordinace vlád-
ních nařízení po jednotlivých územích není jed-
noduchou záležitostí. Jednou z hlavních po-
stav, která figuruje v krizovém řízení v Čáslavi, 
je tajemnice bezpečnostní rady starosty obce s 
rozšířenou působností Kateřina Jetlebová. Že-
na, která přes rok čelí značnému pracovnímu 
náporu, jenž jí neubral na pozitivní energii a 
úsměvu na tváři.

Co konkrétně obsahuje práce v rámci kri-
zového řízení? 

Když se před někým zmíním, že mám na 
starosti krizové řízení, tak si většina lidí myslí, 
že se připravuji na válečný stav, buduji kryty 
a počítám ochranné plynové masky (smích). 

S krizovým řízením se člověk setkává v běž-
ném každodenním životě. Analyzujeme rizika 
na celém území ORP Čáslav a vyhodnocujeme, 
jakým způsobem bychom tyto situace řešili.

Vládou je stanoveno 22 druhů nebezpečí, 
na které jsou zpracovány typové plány na úrov-
ni státu, a jedním z bodů pracovní činnosti je 
spolupráce s hasičským záchranným sborem 
na rozpracování těchto plánů na úroveň ORP. 
Spadají sem například situace spojené s ptačí 
nebo prasečí chřipkou, dále povodně, dlouho-
dobé sucho, extremní vítr, rozsáhlý výpadek 
dodávky elektřiny a další.

Předpokládám, že toto usnesení pama-
tuje také na pandemickou situaci …

Ano, typ krizové situace spojené s pande-
mií například chřipky v plánu máme, ale roz-
hodně ne zpracovanou tak, abychom dokázali 
být připraveni na to, co přišlo.

Kdy jste začala soustředit svoji energii 
na situaci kolem koronaviru?

Začátkem roku, když se v médiích začaly 
objevovat první informace o koronaviru v Číně, 
jsme svolali mimořádné zasedání bezpečnost-
ní rady. Radili jsme se například s krajským úřa-
dem, jaký dopad by to mohlo mít všeobecně na 
Českou republiku a následně na nás jako měs-
to a okolní obce. Nikdo nečekal, že bude mít vir 

takovou sílu, aby se k nám dostal v takovém 
rozsahu jako vidíme dnes, a pokud ano, ve hře 
byla varianta, že budeme postupovat podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví, nikoliv 
podle krizového zákona. 

1. března byli ohlášeni první nakažení v Čes-
ké republice a 3. března jsme na zasedání bez-
pečnostní rady pozvali hygieničku z Kutné Ho-
ry paní Ing. Kroupovou a snažili jsme se zjistit, 
co bychom jako město Čáslav měli přijmout za 
opatření. Krátce poté se celá situace začala ře-
šit na celostátní úrovni.

Pamatujete si okamžik, kdy vám došlo, 
že přichází složité období?

Když byl 12. 3. vyhlášen nouzový stav, vědě-
li jsme, že to bude velké, především kvůli nedo-
statku ochranných prostředků na území ČR.

Můžete porovnat jarní období, které se 
neslo ve znamení první vlny pandemie,          
s obdobím které začalo na podzim?

Přijde mi, jako by se z hlediska mojí práce 
jednalo o dvě zcela odlišné situace. Jaro se nes-
lo ve znamení roušek, desinfekce a dalších 
ochranných prostředků. Od podzimu je to pře-
devším o vysokém počtu nakažených a zajiště-
ní personálu v sociálních zařízeních a zdravot-
nictví.

Jak podle vás ovlivňuje atmosféra ve spo-
lečnosti šíření viru? 

Na jaře měla společnost obecně větší re-
spekt a snažila se dodržovat nařízená opatření. 
Omezili jsme osobní kontakty, měli rozpraska-
né ruce od desinfekce a hromadně dělali vše 
pro to, abychom to měli rychle za sebou. Když 
se po rozvolněném létě opět vrátila omezení, 
společnost už neměla tolik síly, přestala se bát 
a atmosféra se začala měnit – a s ní bohužel i 
počty nakažených a rychlost šíření viru. To je 
ale pouze můj osobní názor.

Již přes rok jste ve velkém pracovním 
nasazení. Říkala jste si třeba někdy, že už je 
toho opravdu tolik, že už to nemůžete udržet 
pod kontrolou?

To si říkám každý den. Vyčerpávající je pře-
devším chaos ve vládních nařízeních. Moje prá-
ce je teď neustálé studium toho, co aktuálně 
platí, co neplatí nebo co se ruší. Když zjistím, že 
dané opatření ještě nenabylo účinnosti a už je 
to zase jinak, tak si vždycky říkám, že toho je 
opravdu moc, a bojím se, že něco přehlédnu 
a že nezareagujeme správně a včas. 

Co je podle vás tím pověstným světlem 
na konci tunelu?

Věřím, že pomoci nám může očkování.

JN„Vyčerpávající je především chaos ve vládních nařízeních.“
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TEMNÉ OBDOBÍ PRO ČÁSLAVSKÉ KINO A DIVADLO
JNLada Bartošová: „Doufáme, že v létě budeme moci otevřít nové letní kino  “

Kina a divadla v České republice prožívají 
těžké období. Jejich hlediště zejí prázdnotou, 
stejně jako příjmová položka na jejich bankov-
ních účtech. Jak následující období vidí vedení 
čáslavského kina a divadla? 

Současný provoz kina a divadla
„Současná situace kultuře obecně vůbec 

nepřeje. Čáslavské kino i divadlo jsou veřejnos-
ti zavřené a nepředpokládám, že by se na tom 
v dohledné době něco změnilo. Dopady to má 
zejména finanční. Divadlo přišlo o velkou část 
svých příjmů a již utržené finance za prodané 
lístky budeme s největší pravděpodobností  
vracet. Mandatorní výdaje spojené s běžným 
provozem budov jsou téměř stejné ať hrajeme 
nebo ne, takže po finanční stránce je to pro nás 
velmi nepříjemné a bude hůř. 

Provoz jsme upravili, včetně pracovních 
náplní zaměstnanců. Všichni tu už ale máme 
pocit marnosti, přesouváme, měníme, rušíme 
a znovu a znovu domlouváme. Pořád dokoleč-
ka,“ pohovořila ředitelka čáslavského kina a 
divadla Lada Bartošová, která dále uvedla, že 
zastavení provozu kina bylo využito alespoň  
na opravy, výmalbu, čištění čalounění a další 
údržbu budovy. 

K chodu divadla Lada Bartošová říká:       
„Provoz divadla je omezen výrazně, ale nestojí. 
Z Nové scény Dusíkova divadla se streamují 
přednášky, koncerty, na hlavní scéně děláme 
dokonce i pravidelné nedělní pohádky pro děti. 
Vše ale vzhledem k epidemiologickým opatře-
ním jen online a za dodržení přísných hygienic-
kých opatření. Diváci mohli v poslední době z 
bezpečí svého obývacího pokoje vidět např. 
Maxipsa Fíka, který měl jednu z největších ná-
vštěvností.“

 
Nové letní kino?
Přes veškerou frustraci Lada Bartošová na-

chází energii na plánování pro letní měsíce. 
„Na léto chystáme novinku. Chceme otevřít 
nové letní kino. Místní možná překvapí, že bu-
de  v centru města, a to přímo na dvoře Dusíko-
va divadla. Návštěvníci letního kina si tak bu-
dou moci vychutnat nejen film v centru Čáslavi 
se skvělým ozvučením, ale rovnou se občer-

stvit v místní kavárně. Moc se na setkávání na 
divadelním dvoře těšíme.

Program alespoň díky online přenosům
Na březen divadlo chystá živé přenosy ne-

dělních pohádek. Jedné trochu strašidelné 
loutkové a druhé klasické hrané. Online po-
hádku O začarovaném mlýně 7. března mohou 
diváci zhlédnou za dobrovolné vstupné. Stačí, 
když si pustí stream na YouTube kanálu Dusíko-
va divadla a budou tak s tvůrci alespoň na dál-
ku. Ve foyer divadla je díky spolku Třiatřicet od 
minulého roku instalována výstava malíře Ja-
na Pištěka. „Doufám, že veřejnost ji bude moci 
vidět osobně. Když ne, tak malá ochutnávka se 
slovem kurátora vznikne alespoň díky TV 
Čáslav,“ dodává paní ředitelka.

Na březnovém programu Dusíkova divadla 
je Minipárty Karla Šípa nebo Irská taneční show 
a na apríla náhradní termín Líbánek na Jadra-
nu. Tato představení ale budou realizovaná jen 
v případě, že se změní epidemiologická          
situace. 

Kino dle slov Lady Bartošové momentálně 
programovat ani nejde, většina filmů byla sta-
žena z distribuce. Distribuční společnosti už 
evidentně nepočítají s otevřením kin dřív než 
v dubnu. Jedním z prvních filmů, který bude 
v premiéře uveden, je Gump – pes, který nau-
čil lidi žít. 

Nejistá budoucnost
„V Dusíkově divadle se neustále snažíme 

držet termíny již dohodnutých představení. Ale 

postupně nás opouští optimismus. Pokud do-
jde k otevření divadel a kin za podmínek, které 
avizovala vláda, tak nejspíš divadlo neotevře-
me. Nebyli bychom schopni za daných omeze-
ní představení vůbec zaplatit. Nemluvě o tom, 
že nevíme, jak se k situaci postaví diváci. Zkusi-
la jsem na FB Kina Miloše Formana udělat anke-
tu na téma: Šli byste do kina za předpokladu, že 
byste museli mít platný negativní test na covi-
d? Výsledek byl ještě horší, než jsem předpo-
kládala, 85 % lidí odpovědělo, že rozhodně NE. 
Proto nezbývá než doufat, že se situace co 
nejdříve vrátí alespoň trochu do normálu. Na 
naše diváky už se moc těšíme,“ zmínila závě-
rem Lada Bartošová.

 www.muzeumcaslav.cz
 FB: Městské muzeum Čáslav 

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

V případě nepříznivé 
epidemiologické situace 

bude přednáška streamována 
na YouTube kanále našeho spolku. 

úterý 9. 3. 2021 od 17:00 
Nová scéna Dusíkova divadla
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Vážení čtenáři, dovolte mi, abych tímto člán-
kem věnoval malou vzpomínku paní Danuši 
Čechové.

Paní Čechová, dlouholetá občanka našeho 
města, zemřela v listopadu minulého roku ve 
věku 91 let. Zemřela v této kritické zdravotní 
situaci v nemocnici a byla pochována bez smu-
tečního obřadu.

Paní Čechová pro mne byla výraznou osob-
ností. Nebylo možné ji přehlédnout. Byla to 
dáma, která se prezentovala jako malířka. Jako 
bohémka se také oblékala. Její pončo, šála, 
klobouk, čepice, ale i kabelka – to vše, spolu s 
její elegancí, tvořilo její image. Bylo obdivu-
hodné, že v takovémto oblečení jezdila i na ko-
le, které měla doplněné o opěrku pro záda. V 
pozdějším věku ji takto bylo možné potkat na 
invalidním vozíku.

Já osobně jsem při setkání s ní hovořil     
o našem malování a výstavách. Dnešní genera-
ce už neví, že byla dobrou malířkou i portrétist-
kou a že v Čáslavi měla několik výstav. Často 
jezdívala do zahraničí nejen na poznávací zá-
jezdy, ale také malovat. Jejím velkým přítelem 
byl malíř Josef Peca, kterého navštěvovala v 
jeho ateliéru v Praze. Malování ji provázelo po 
celý její život, přičemž své práce neprodávala, 
ale vždy ráda darovala.

Byl bych velice rád, kdyby naše město pro-
jevilo zájem o získání jejího autoportrétu pro 
doplnění naší galerie.

Zemřela v osamocení, v tichosti a bez roz-
loučení. Touto vzpomínkou chci uctít její pa-
mátku, jako její spoluobčan, a také připome-
nout tuto smutnou událost starším vrstevní-
kům z našeho města, k nimž se tato informace 
nedostala.

VZPOMÍNKA A ROZLOUČENÍ 
S PANÍ DANUŠÍ ČECHOVOU František Tesař

Foto:
Miroslav Lepeška

Vzhledem k epidemické situaci naleznete aktuální informace 
o činnosti jednotlivých institucí na jejich webových stránkách.

Dusíkovo divadlo   
www.divadlocaslav.cz

Muzeum a knihovna    
www.muzeumcaslav.cz

Kino Miloše Formana  
www.kinocaslav.cz

Dům dětí a mládeže
www.ddmcaslav.cz
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V minulém roce došlo k rekonstrukci bašty za 
evangelickým kostelem, která zabodovala 
v krajském kole soutěže Památka roku 2020 
vyhlášené Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska (SHS ČMS) a postoupila do 
celostátního kola.

Stavba, která je součástí čáslavského měst-
ského opevnění a dotváří typické panorama 
města při pohledu od Podměstského rybníka, 
získala první místo v krajském kole. Čáslavská 
památka zvítězila v 1. kategorii, které se mohly 
zúčastnit projekty s náklady na rekonstrukci do 
2 mil. Kč. Výsledky celostátní kola budou zve-
řejněny 25. března 2021.

Farářka evangelického sboru Drahomíra 
Dušková Havlíčková k úspěchu dodává: „Má-
me velkou radost, že se bašta č. 8 stala Památ-
kou roku 2020 ve Středočeském kraji, že se líbí 
nejen nám, ale i ostatním, a ještě větší radost 
budeme mít, až se v ní budeme moci scházet 
a zvát širokou veřejnost na různé akce a setká-
vání. Plánů máme spoustu…“

Cílem soutěže Památka roku 2020 je ocenit 
nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i 
nemovitých věcí, které mají významnou pa-
mátkovou, architektonickou nebo urbanistic-
kou hodnotu a jsou nositeli specifického cha-
rakteru prostředí.

Dlouhá cesta k realizaci
Bašta byla původně určena jako byt pro 

kostelníka evangelického sboru. V devadesá-
tých letech minulého století se stala středis-
kem skautského oddílu a dále ji využívaly mlá-
dež a děti pro svá kulturní setkání.

Nápad opravit baštu se v čáslavském evan-
gelickém sboru zrodil již v roce 2016, kdy došlo 

k odstranění přístavků, které byly součástí bu-
dovy. V následujícím roce pod taktovkou archi-
tektky Radky Neumanové vznikl architektonic-
ký návrh. Samotnému zahájení rekonstrukce 
bránil již jen nedostatek finančních prostřed-
ků. V roce 2019 byla evangelickému sboru 
schválena žádost o dotaci z „Programu 2019 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočes-
kého kraje na obnovu památek určených ke 
společenskému využití“ ve výši 1 511 587 Kč, 

která by umožnila zrealizovat rekonstrukci   
v plném rozsahu dle navrženého projektu. Stře-
dočeský kraj se však rozhodl všechny dotace 
v tomto programu zkrátit. Na obnovu čáslav-
ské bašty bylo poskytnuto o téměř půl milionu 
méně. Sboru se však podařilo zbytek financí 
sehnat vlastními silami. A tak se i díky sponzor-
ským darům, grantům nebo dotaci města 
Čáslav mohl v březnu 2020 pustit do práce. Slav-
ností otevření proběhlo 4. října.

STAVBA BAŠTY U EVANGELICKÉHO KOSTELA SLAVÍ ÚSPĚCH
V krajském kole soutěže Památka roku 2020 získala 1. místo JN

Středy 3., 10., 17. a 24. března od 17:00 - 17:30 hod.  POSTNÍ MEDITACE

Květná neděle BOHOSLUŽBY pro malé i VELKÉ  28. břetba v 9:00 hod.  

Velký pátek PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY 2. dubna v 9:00 hod.   s Večeří Páně

Velký pátek VELKOPÁTEČNÍ HUDEBNÍ NEŠPORY  2. dubna v 18:00 hod. 
Hudbou bude provázet písničkář Karel Vepřek, slovem farářka Drahomíra Dušková H.

Velikonoční neděle SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ s Večeří Páně  4. dubna v 9:00 hod 

Zelený čtvrtek ČTENÍ PAŠIJÍ 1. dubna v 17:00 hod.   - velikonočního příběhu 

v evangelickém kostele v Čáslavi

2021
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SVĚTOVÁ REKORDMANKA JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ:

Příběh Jarmily Kratochvílové (70), která v led-
nu oslavila významné jubileum, by mohl připo-
mínat pohádku. Kdyby za ním nestála nesku-
tečná dřina. Držitelka světového rekordu sama 
přiznává, že se za fenomenálním úspěchem 
skrývají i slzy. Jenže běhání milovala, a i když 
na stadionech byly její doménou krátké         
a střední tratě, povahou byla vždycky běžkyní 
těch dlouhých. Nevzdávala se!

Kdyby vás tenkrát vaše spolužačka Ma-
ruška na střední škole neupozornila, že má-
te k běhání vlohy, našla byste si k němu ces-
tu i tak? 

Ve skutečnosti mě na to jako první upozor-
nil můj učitel tělocviku na základní škole v Jení-
kově. Říkal mi, že jsem docela šikovná a že bych 
se tomu někde na střední měla víc věnovat. Pro-
tože v Golčově Jeníkově nebylo tenkrát nic. 
A pak mě už v prvním ročníku na gymnáziu 
v Čáslavi přemlouvala spolužačka, ať to zku-
sím. Sama konstatovala, že je zvláštní, že už 
chodí čtyři roky do atletického kroužku, ale já ji 

během tělocviku většinou předběhnu nebo 
přeskočím. Tenkrát se mi moc nechtělo. Začala 
jsem až na jaře ve druhém ročníku. 

Jaké pak byly začátky na stadionu v 
Čáslavi?

Zařadila jsem se k panu Miroslavovu Kváčo-
vi, který trénoval holky, a pak u něj vlastně zů-
stala celý život. Ze začátku jsem sem chodila 
víc za partou. Nebyla jsem vyloženě talent, kte-
rý přijde a okamžitě skvěle běhá. Ale trenér mi 
vždycky říkal, že jsem měla něco z toho venko-
va. Takovou sílu a chuť. To jsem si pak ověřila 
sama, když jsem trénovala Lídu Formanovou 
a Hanku Benešovou, které byly obě z venkova 
a měly k tomu také trošku jiný přístup. Musely 
totiž doma také něco dělat. 

Kdy tedy začínalo být jasné, že ve vás ta-
lent opravdu dřímá?

Přišlo to někdy kolem maturity. Uvědomila 
jsem si, že když budu víc trénovat, že bych moh-
la něco dokázat. Upozorňoval mě na to i trenér, 
ale nenutil mě. A já jsem si pak po maturitě ře-
kla, že mě to vlastně moc baví. To je zásadní! 

Samozřejmě tomu pomohly i moje výsledky 
v soutěžích. Od té chvíle jsem začala trénovat 
několik hodin denně, často i dvakrát denně. Ale 
cesta to byla mnoholetá. Musela jsem se všech-
no učit. Třeba i takové základní věci, že po tré-
ninku nesmím pít studenou vodu a musím si 
svléknout propocená trička. 

Netajíte se tím, že jste z nesportovní rodi-
ny. Měli doma pro takové životní nastavení 
pochopení?

Měla jsem štěstí na spolužačku Marušku, 
na trenéra Kváče, ale i celou moji rodinu. Pomá-
hali mi. Neměla jsem pak už na nic jiného čas. 
Od rána do večera jsem byla na tréninku a když 
jsem přijela domů, ještě jsem se učila, protože 
jsem studovala dálkově ekonomickou školu v 
Praze. Až do olympiády jsem chodila i do práce! 

To jste zvládala?
Musela jsem. Možná bylo dobře, že jsem 

odsud neodešla. Že jsem zůstala s rodinou, kte-
rá mě podporovala, s trenérem. Ač tady nebyd-
lím, mám k Čáslavi silný vztah. I s gymplem 
jsem tu vlastně už 55 let. A na rodinu jsem velmi 

duš„Největším sportovním zklamáním byla zrušená olympiáda.“
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silně vázaná! Neuměla jsem si představit, že 
bych byla jinde. Po olympiádě, kde jsem neče-
kaně získala stříbrnou medaili, jsem přestala 
běhat za Čáslav a začala běhat za Vysoké školy 
Praha. Dala jsem si ale podmínku, že budu tré-
novat tady! Pomohlo mi, že jsem byla v domá-
cím prostředí a nezažívala stresy z těch velkých 
pražských oddílů. Potřebovala jsem mít klid 
a kolem sebe partu holek, na které jsem už byla 
zvyklá. 

Jak to tenkrát vlastně bylo, když jste za-
běhla dosud platný světový rekord?

Bylo to v Mnichově asi dvanáct dní před mis-
trovstvím světa. Tenkrát to pro atlety bylo his-
toricky první mistrovství světa. Do té doby ho 
nikdy neměli. Byla jen olympiáda jednou za 
čtyři roky a jednou za čtyři roky mistrovství Ev-
ropy. Z toho důvodu jsme se intenzivně připra-
vovali. Běhala jsem 400 metrů. Tréninky byly 
náročné, někdy až děsivé. Shodou okolností 
zrovna v té době ještě běhala závodnice z NDR, 
která byla nejlepší na světě. Nikdy ji nikdo nepo-
razil. A i já jsem byla pořád druhá. Což byla pro 
mě velká motivace. Neznala jsem její tréninko-
vý plán. Němci si to velmi hlídali. Jenže i já jsem 
chtěla někdy vyhrát.

Jak jste to nakonec dokázala?
Ještě dva dny před Mnichovem byl v Praze 

takový meeting, kde jsem zaběhla druhý nej-

lepší čas na světě na 400 metrů. Ale zase za Mari-
tou Kochovou. Pak jsme odjeli do Mnichova a já 
po tom závodě pořád cítila takovou křeč v no-
ze. Ono je to fakt rychlé. Je to nejdelší sprint 
a člověk pak už nemá kyslík. Zdá se mu, že ne-
zvedne ruku ani nohu. Je to hrozně náročný! 
V Mnichově jsem měla běžet 200 metrů, ale tre-
nérovi jsem přiznala, že se bojím, že se mi na-
trhne sval. On mi odpověděl, že něco ale běžet 
musím, i když tuhle vzdálenost tedy nebudeme 
riskovat. A dal mi na výběr, jestli 800, nebo  
1500 metrů. Vybrala jsem si kratší trasu s tím, že 
poběžím jen tak, v pohodě… A zaběhla jsem 
světový rekord. Ani mi tam nikdo netleskal. Až 
když jsem doběhla na cílovou rovinku a měla 
hrozný náskok, tak se lidi roztleskali. Běželo se 
mi to tak dobře, protože jsem tam neměla tako-
vé to, že „musím“! 

Tento fenomenální úspěch pak ale za rok 
vystřídala obrovský šok! Zrušená olympiá-
da.

Nakonec nás tam z politických důvodů ne-
pustili. Ve sportovním světě to pro mě bylo nej-
větším zklamáním. Člověk se nepřipraví za dva 
roky, ani za čtyři. Trvá to neskutečná léta. A my 
jsme nakonec neodjeli. Myslím, že tenkrát Čes-
koslovensko přišlo o hodně medailí, nejen         
z atletiky. V té době to nebyla jen show, nešlo 
pouze o peníze. Z toho důvodu jsme všichni 

opravdu dřeli. 
Na další olympiádu jste už jet nechtěla? 
Hodně jsem se rozmýšlela, trenér mě pře-

mlouval. Přesvědčoval mě, že to už bude jiné. 
Jenže už jsem trénovala hrozných let. Už mě 
občas pobolívala záda a neměla jsem už takový 
morál to všechno vydržet. Opravdu to není jen 
o hodině tréninku denně. Bylo to pět hodin den-
ně. Atletika je krásná. Ale tím, že je to indivi-
duální sport, že jste většinou jen sám se sebou, 
je náročná. A výsledky nepřijdou hned . 

Dá se říct, že jste sportu musela do jisté 
míry obětovat osobní život?

Když už jsem to měla ráda, nevnímala jsem 
to tak. Navíc jsme neměli zdaleka tolik mož-
ností, jako mají mladí lidé dnes. Nemohli jsme 
nikam vyjet. Tak jsme trénovali. 

Kdybyste měla možnost, šla byste do to-
ho všeho znovu? 

Když si vezmu, jak dlouho mi trvalo dostat 
se na vrchol, někdy si říkám, že nevím. Ale na 
druhou stranu, cesta je potřeba. Za dva roky se 
nestanete ani mistrem republiky. Cesta je důle-
žitá, ale občas jsem si taky tajně pobrečela… 
Někdo mi občas připomene, že kvůli sportu 
nemám děti. Ale já mám kolem sebe tolik dětí! 
Mám spoustu synovců a neteří a ti už mají do-
hromady 14 dětí. A pořád jsme jako rodina po-
hromadě!

FK Čáslav

Čáslav – Fotbalový klub Čáslav získal na rok 
2021 licenci Sportovního střediska mládeže 
Krajského fotbalového svazu (SpSM KFS). Při-
dělení licence na letošní rok potvrdil Výkonný 
výbor fotbalové asociace České republiky 
svým rozhodnutím na konci ledna. FK Čáslav je 
tak mezi devětatřiceti kluby z celé České repub-
liky, které se mohou statutem Sportovního stře-
diska mládeže Krajského fotbalového svazu 
pyšnit.

FK Čáslav prošel licenčním řízením Tri-
bunálu talentované mládeže Fotbalové         
asociace České republiky a navazuje tak na po-
slední sezóny 2018/2019 a 2019/2020, kdy mu 
byl statut SpSM rovněž udělen. „Tento statut 
byl FK Čáslav přidělen jako jedinému klubu v 
okrese Kutná Hora, jako jediný v regionu tedy 

fotbalový klub v Čáslavi splňuje vysoké nároky 
na fotbalovou výchovu mládeže stanovené 
pomocí kritérií FAČR a dostal se tak do úzké sku-
piny 39 fotbalových klubů v České republice se 
shodným hodnocením,“ konstatoval šéftrenér 
čáslavské mládeže Miroslav Paták a připom-
něl: „Klub spolupracuje s regionálními akade-
miemi v Pardubicích a v Jihlavě. Tato spoluprá-
ce zajišťuje tréninkovou návaznost pro talento-
vanou mládež v žákovském věku do vyšších, až 
reprezentačních, družstev a zároveň ukazuje 
na výbornou práci s mládeží v čáslavském fot-
balovém klubu.“  

Na zabezpečení pravidelné organizované 
sportovní činnosti dětí a mládeže se podílí tři-
cetičlenný tým odborných pracovníků kvalifi-
kovaných pro sportovní pohybovou přípravu 
s různými specializacemi. „Trenéři jsou pravi-

delně školeni, čímž je zajišťována kvalitativní 
úroveň výstupů tělovýchovné práce s dětmi a 
mládeží,“ doplnil Miroslav Paták.

Hlavními podmínkami pro získání SpSM 
KFS jsou tyto náležitosti:    

a) smlouva o spolupráci s minimálně jed-
nou základní školou ve svém regionu (ZŠ Sado-
vá Čáslav), minimálně po dobu platnosti licen-
ce; 

b) zabezpečená účast v mistrovských sou-
těžích organizovaných FAČR nebo jejími po-
bočnými spolky pro věkové kategorie U9–U15; 

c) zajištěný sportovně-výchovný proces 
pro věkové kategorie U7 a U8; 

d) zajištěná návaznost na minimálně jeden 
tým kategorie mladšího dorostu a minimálně 
jeden tým kategorie staršího dorostu.

FK ČÁSLAV ZÍSKALA LICENCI SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE KRAJSKÉHO 
FOTBALOVÉHO SVAZU NA ROK 2021 
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JEDNU Z NEJLEPŠÍCH ČOKOLÁD NA SVĚTĚ VYRÁBÍ 
ŘEDITELKA ČÁSLAVSKÉHO DIVADLA JN

V polovině roku 2020 nastoupila do funkce ředi-
telky zdejšího kina a divadla Lada Bartošová. 
Přestože si divadelní historička vzhledem ke 
koronavirové době nemohla naplno užít po-
hled do vyprodaných hledišť, udržuje si dobrou 
náladu díky čokoládě, kterou vyrábí se svým 
manželem Pavlem v Kutné Hoře, kde mají ote-
vřené muzeum čokolády. Čokoláda pod obno-
venou značkou Lidka z dílny Bartošových v mi-
nulém roce získala 7 medailí v soutěži Inter-
national Chocolate Awards.

Semínko vize otevřít muzeum čokolády 
a následně obnovit značku Lidka a vařit 
vlastní čokoládu bylo zaseto během psaní 
vaší dizertační práce v místnosti, kde se vyrá-
běla čokoláda. Jak je možné, že vás to takto 
pohltilo? Měla jste k čokoládě nebo její výro-
bě zvláštní vztah i dřív? 

Nikdy jsem nebyla vášnivý milovník čoko-
lády, jsem spíš milovník historie. A historie kut-
nohorské čokolády Lidka je neskutečná a záro-
veň velice signifikantní pro celé českosloven-
ské dějiny. Slavila obří úspěchy za první repub-
liky, s neskutečnou houževnatostí a typicky 
českou schopností se přizpůsobit ustála složité 
poměry za 2. světové války, pak ji znárodnili 
a využívali její silnou značku ve svůj prospěch 
komunisti a v divokých devadesátých skončila 
v zámoří. Popravdě, na začátku mě nikdy nena-
padlo, že budu čokoládu vyrábět – to vzniklo až 
pár let po založení muzea. Kdyby mi někdo ješ-
tě před pěti lety řekl, že budu vyrábět čokoládu, 
a navíc jednu z nejlepších na světě, nejspíš se 
mu vysměji. Ale asi to tak všechno mělo být. 

Můžete nám zjednodušeně přiblížit, jak 
se čokoláda vyrábí? 

Je to dost složitý a zdlouhavý proces. Velice 
zjednodušeně: čokoláda (tzv. kakaové pody) 
roste na stromech, takže nejdřív ji pro nás far-
máři musí vypěstovat, sklidit, fermentovat  
a usušit. Poté si semínka z podů, kakaové boby,  
přivezeme k nám do výroby, tam je ručně třídí-
me, upražíme, nadrtíme a odslupkujeme. Od-
slupkované jadřince kakaových bobů se melou 
v obřích kamenných mlýnech přibližně           
100 hodin. V průběhu mísení můžete podle po-
třeby přidat cukr, případně sušené mléko 
(chcete-li dělat mléčnou čokoládu). Hotová 

čokoládová hmota se sleje, nechává zrát po-
dobně jako sýry. Poté se rozbije na kameny, ty 
se rozpustí a temperují (ohřátá čokoláda se mu-
sí ohřát, zchladit, ohřát – každý druh čokolády 
na jiné teploty), dobře natemperovanou čoko-
ládu naplníme do forem a dáme zachladit do 
konzervátoru. Když čokoláda stydne, zmenšu-
je svůj objem, takže vychlazenou čokoládu 
snadno z formy vyklepneme, zabalíme do sta-
niolu a do obalu. A je hotovo. Celý proces od 
bobu po tabulku zabere asi půl roku.

Stěžejní ingrediencí jsou tedy právě ka-
kaové boby. Čím se od sebe jednotlivé druhy 
liší? 

Úplně vším. Chutí, barvou, vůní. Je to úplně 
stejné jako s vínem. Jiná odrůda, jiná země, 
jiná nadmořská výška, jiný druh zpracování = 
úplně jiná chuť. 

Jakou čokoládu máte vy osobně nejradě-
ji?

Tmavou 70% – to je moje hladinka, nejra-
ději z kakaových bobů z Guatemaly a Domini-
kánské republiky.

S čím si dáte čokoládu nejraději v rámci 
párování?

Nejraději asi s portským, ale je výborná i na 
párování s rumy a třeba i s pivem, čemuž jsem 
přišla na chuť před nedávnem – a to pivo nor-
málně nepiju.

Jakou nejvzácnější a nejdražší čokoládu 
jste ochutnala? 

Pro mě osobně nejvzácnější čokoláda byla 
čokoláda z oblasti Chuao, kde se kakaovníky 
zavlažují velmi specifickým způsobem a je to 
na tolik odlehlá oblast, že se boby přepravují 

po staru pralesem na zádech, jiná cesta není. 
Nejdražší čokoládou, kterou jsem ochutna-

la, byla čokoláda To'ak. Je to tabulka, která se 
vyrábí z geneticky nejčistší odrůdy kakaa, tako-
vé prapůvodní, více než 5000 let staré odrůdy. 
Cena byla necelých 300 dolarů. 

Čokoláda může mít několik podtónů, 
které se v ústech rozvolňují postupně. Jak 
jich lze docílit třeba v případě ovocné chuti?

Boby samy o sobě můžou mít výrazné tóny 
květů či ovoce (jejich chuť a vůni ovlivňují i rost-
liny, pod kterými rostou). S tóny si můžete po-
hrávat i v průběhu výroby, a to pražením kakao-
vých bobů. Můžete je upražit tak, že ucítíte oříš-
ky nebo třeba rozinky. Do čokolády není třeba 
nic přidávat – kvalitní čokoláda sama o sobě 
má tak výrazné chuťové tóny, že cokoliv přidá-
vat je skoro hřích.

Údajně existuje i čokoláda s příchutí sla-
niny. Co se do této čokolády přidává? 

To nevím. To už je divočina, kterou bych já v 
životě nevyráběla, a to jsem masožravec. Kaž-
dopádně ryze technologicky, když chcete do 
čokolády cokoliv přidat, tak to musí být vždy 
sušené nebo na bázi tuku, takže jestli slaninu, 
tak sušenou.

Plánujete do budoucna vytvořit nějaké 
další speciální příchutě?  

Určitě! Na letošní rok chystáme hned něko-
lik novinek. Specialitkou, na kterou jsem zvě-
davá, je čokoláda s chmelem, kterou momen-
tálně ladíme s Přátelským pivovarem Malešov, 
ale bude toho víc, takže doporučuji sledovat FB 
a Instagram Muzea čokolády Kutná Hora.

Lada a Pavel Bartošovi
foto: Kateřina Hanušová
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Rozhodli jsme vám nově každý měsíc krátce 
připomenout trojici osobností, které jsou 
s Čáslaví a jejím okolím pevně spjaté. Jejich 
životní osudy se navíc budou pokaždé nějakým 
způsobem vázat na měsíc, v němž noviny vy-
cházejí.

Jaroslav Letnianský
10. 3. 2021 – 136 let od narození
20. 3. 2021 – 94 let od úmrtí
Malíř Jaroslav Letnianský se sice narodil 

10. března 1885 v Mníšku pod Brdy v okrese Pra-
ha-západ, rovněž akademii absolvoval v hlav-
ním městě a v roce 1911 podnikl studijní cestu 
do daleké Itálie. Jeho osud je přesto spjat pře-
devším s Čáslaví. Působil jako učitel na zdejším 
gymnáziu a nesmazatelnou stopu zanechal 
také v kulturních dějinách města. Počátkem 
dvacátých let minulého století totiž společně 
s Rudolfem Matesem vytvořil portál loutkové-
ho divadla. Proslavil se obrazy z prostředí Vyso-
kých Tater, které dokonce vyšly jako pohledni-
ce. V Čáslavi ve věku pouhých 42 let i zemřel.  

Václav Vančura
1. 3. 2021 – 75 let od jmenování prvním 

českým biskupem obnovené Jednoty bratr-
ské

V Čáslavi se nejen narodil, ale také zde vy-
studoval evangelický učitelský ústav. Později 
se Václav Vančura jako učitel v Horní Čermné 
na Pardubicku blíže seznámil s Jednotou bratr-

skou, protestantskou církví, jejíž počátek sahá 
až do doby husitských válek. Jejím členem se 
stal v roce 1893. Časem byl považován za člena 
jejího nejužšího „vedení“, což dokládá fakt, že 
když se v roce 1946 začalo jednat o volbě první-
ho biskupa po jejím znovuobnovení, na zákla-
dě tajné volby se této pozice chopil právě 
čáslavský rodák. Své funkci zůstal věrný až do 
26. května 1952, kdy v 89 letech zemřel.

Bohumil Špaček
16. 3. 2021 – 110 let od narození
Zakladatel moderní experimentální chirur-

gie v tehdejším Československu Bohumil Špa-
ček se rovněž narodil v Čáslavi, ale proslavil se 
především pracovními úspěchy v hlavním 
městě. V roce 1959 stál u vzniku Ústavu klinické 
a experimentální chirurgie v Praze-Krči, jíž ná-
sledujících více než deset let řediteloval. Byl 
přednostou chirurgické kliniky Lékařské fakul-
ty hygienické v Praze-Vinohradech nebo čle-
nem prezidia Československé lékařské společ-
nosti. Jako vedoucí redaktor přispíval do mě-
síčníku Rozhledy v chirurgii. Za stěžejní jsou 
považovány například jeho práce z oblasti re-
suscitace.

OSOBNOSTI ČÁSLAVSKA IM

Nekouřit. Nepít přesmíru alkohol. Sportovat. 
Udržovat se ve fyzické i psychické kondici. Ome-
zit tučná jídla a sladké nápoje. „Zaručených“ 
rad, jak se dožít vysokého věku, existuje bezpo-
čet, ale tyto zpochybňuje málokdo. Jenže!

Za nejdéle žijícího člověka je obecně pova-
žována Francouzka Jeanne Louise Calmento-
vá. Narodila v roce 1875 v nevelkém městě Ar-
les a tady taky v roce 1997 zemřela. Oficiálně se 
tak stalo po 122 letech, 5 měsících a 14 dnech. 
A jaký byl její životní styl? Věnovala se šermu 
a ještě jako stoletá si ráda vyrazila na kole. Oli-
vový lej používala nejen jako přísadu do větši-
ny jídel, ale také si s ním natírala kůži. S tradič-
ními „neduhy“ si příliš hlavu nelámala. Pila 
portské víno a čokolády byla schopná zkonzu-
movat až kilogram týdně. Zdaleka nejvíc pak 
vyráží dech skutečnost, že až do svých 117 let 
kouřila! Nutno ovšem poznamenat, že se 
striktně držela počtu dvou cigaret denně.

Mezi pomyslnými rekordmany mezi nej-
staršími lidmi světa hrají jednoznačně prim 
ženy. Výjimkou nejsou ani Češi. Budeme-li věřit 
tabulce sdružující naše nejdéle žijící krajany na 
Wikipedii, nejpožehnanějšího věku ze všech 
českých mužů dosáhl voják Josef Flandera, 
který zemřel 6. března 2010 po 107 letech           
a 258 dnech od svého narození. Celkově mu 
ovšem ve zmíněné tabulce patří až 21. místo! 
Na úplném čele tabulky figuruje jméno rodač-
ky z táborského Chýnova Marie Míkové, jež na-
posledy vydechla 17. listopadu 1994, po 112 
letech a 178 dnech. Jelikož zemřela ve Vídni, za 
rekordmanku ve stejné „disciplíně“ ji považují i 
Rakušané.

A jak je to momentálně v Čáslavi? Podle 
Libuše Křížové, která má na starosti evidenci 
zdejších obyvatel, se nejstarší žijící občan měs-
ta narodil už v roce 1921, a letos tudíž oslaví 
krásných 100 let. Kvůli zákonu na ochranu oby-
vatel nemohla být paní Křížová konkrétnější, 

tak alespoň pro zajímavost dodejme, že v roce 
1921 přišli na svět třeba spisovatel Ludvík Aške-
nazy (zemřel 1986), komik Felix Holzmann 
(2002) nebo italská herečka Giulietta Masina 
(1994). 

Buďte zdrávi!

NEJSTARŠÍ LIDÉ SVĚTA, ČESKA I ČÁSLAVI IM

Václav Vančura
zdroj: www.jbcr.cz
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Tupadly převzala 30. října 2020 nový DA-L1Z 
Ford Transit Custom. 

Dopravní automobil pořídila obec Tu-
padly za přispění dotace od MV, GŘ HZS ČR ve 
výši 450 000 Kč a od Středočeského kraje ve 
výši 300 000 Kč. Zbylou částku – tedy 215 904 
Kč – uhradily Tupadly ze svého rozpočtu. Auto-
mobil dodala firma Auto Trutnov s.r.o.

Veřejné slavnostní předání zásahového 
vozidla se konalo 11. prosince 2020 za dodr-
žení platných hygienických nařízení.

TUPADELŠTÍ HASIČI 
MAJÍ NOVÝ AUTOMOBIL 

Ves Zehuby se nachází ve Středočeském kraji, 
okrese Kutná Hora, jihovýchodně od Čáslavi. 
Původ názvu Zehub je nejasný. Jedná se o úze-
mí s nejstarším osídlením, kde je třeba počítat 
s lidovou úpravou jmen předslovanských. Osíd-
lení zdejší krajiny na levém břehu řeky Doubra-
vy patří k nestarším v českých zemích. Doklá-
dají to četné archeologické nálezy kamenných 
předmětů u Ze hub i Markovic. Směrem k Fili-
povu se nacházejí rozsáhlá popelnicová pole. 

První písemná zmínka je z roku 1284, kdy 
již ves Zehuby patřila vilémovskému Klášteru. 
Bližší datum založení vsi a dvora není známo. 
Roku 1307 vilémovský Klášter prodává ves Ze-
huby s poli, loukami, pastvinami, potoky a veš-
kerými výnosy Hynkovi z Lichtenburka a jeho 
ženě Matyldě. Tehdy se Zehuby 
poprvé připojily ke žlebskému 
panství. Další majitel, Anežka 
ze Žleb, nechala pod hradem 
roku 1370 zbudovat špitál pro 
chudé a vesnici Zehuby tomuto 
špitálu od kázala. 

Násilná rekatolizace po 
skončení třicetileté války, válka 
sama a odchod obyvatel z ná-
boženských důvodů způsobily, 
že ves zůstala téměř liduprázd-
ná. Na počátku 18. století zís-

kává žlebské panství se vsí Zehuby hrabě Josef 
František Šenfeld, jehož dcera Kateřina si roku 
1746 bere Jana Adama z Auerspergu. V majetku 
tohoto rodu zůstává část obce - dvůr až do 20. 
let 20. století. V nejstarším soupisu majetků 
„berní rule“ z roku 1654, která byla prvním po-
bělohorským katastrem v Čechách, o Zehu-
bech víme, že zde byli čtyři hospodařící rolníci, 
obdělávající celkem 222 strychů polí (1 strych = 
0,28 ha) a jeden hospodařící chalupník s 12 
strychy polností. V dalším soupisu, který násle-
doval téměř o 100 let později v roce 1757 tzv. 
tereziánském katastru, se dozvídáme: V Zehu-
bech je 14 hospodářů obdělávajících 437,1 
strychů polí. 

Kamenné Mosty je malá ves na soutoku 
Doubravky, Hostačovky a Zehubského potoka, 
která leží na hranici krajů Středočeského, Par-
dubického a Vysočiny, jihovýchodně od Čásla-
vi. V „berní rule“ není osada Kamenné Mosty 
zaznamenána. Je pravděpodobné, že tehdy 
zde stála u mostu při „libětické stezce“, kterou 
můžeme charakterizovat jako spojnici mezi 
Čechami a Moravou a přiřadit ji geograficky      

k toku Doubravy, pouze hospoda a obecní cha-
lupa. Osada je poprvé doložena až v roce 1702 
a nazvaná podle kamenného mostu přes 
Hostačovku. Původní název byl Kamenný Most 
(někdy též Mostky). 

Teprve v 19. století se obec začala nazývat 
Kamenné Mosty. Pozoruhodné je, že osada ne-
má vlastní katastr a byla částí obce Zehuby. To 
vede k úvaze, že obyvatelé Zehub vykonávali 

v dávných dobách u přechodu 
(mostu) potřebnou službu pří-
spřeže (do návrší a při velké 
vodě) a později se zde i usadili. 
Přestože starší soupisy ka-
tastrů o Kamenných Mostech 
mlčí, sčítací operát z roku 1843 
uvádí 25 čísel popisných,     
2 7 6  o b y v a t e l  a  v r c h n o s -
tenskou hospodu. 

HISTORIE ZEHUB A KAMENNÝCH MOSTŮ
Vesnice jsou součástí obce Žleby

Městys Bílé Podolí, jehož součástí jsou i vesni-
ce Lovčice a Zaříčany, leží zhruba 8 km seve-
rovýchodně od Čáslavi.

První písemná zpráva o Bílém Podolí po-
chází ze zakládací listiny města Ronova nad 
Doubravou ze dne 16. 5. 1307. V dokumentu 
se píše, že Oldřich z Lichtenburka (Lichnice) 
povolal na pomoc rychtáře Gottfrieda z Podo-
lí, aby přivedl lid k založení města Ronova nad 
Doubravou.

Prvním známým majitelem Podolí byl ve 
14. století Markvart z Wartenberka, který sou-
časně vlastnil Žleby. Po smrti Karla IV. se 
vzbouřil proti vládě krále Václava IV. a opevnil 
své hrady. Žleby byly ale královskými vojsky 
dobyty a Markvart uvržen do vězení. Jeho ma-
jetek připadl královské koruně. V r. 1393 daro-
val král Bílé Podolí a Brambory Čáslavi.

Majitelé se poté střídali, až r. 1500 měs-
tečko koupil Mikuláš Trčka z Lípy a začlenil ho 
do svého východočeského panství. Jeho dě-
dic Jan Trčka ale městečko v r. 1536 opět pro-
dal. Od r. 1618 bylo Bílé Podolí součástí žleb-
ského panství a po nějaký čas sdílelo jeho osu-
dy.

PODOLŠTÍ POMÁHALI 
ZAKLÁDAT RONOV 
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Obec Vlkaneč leží na rozhraní Středočeského 
kraje a Vysočiny. Skládá se ze tří částí, obcí Vlka-
neč, Kozohlody a Přibyslavice. V okolí se roz-

prostírá mírně kopcovitá krajina, která je místy 
pokrytá hlubokými lesy vhodnými k procház-
kám a houbaření. Nadmořská výška se pohy-
buje mezi 350–460 m n. m. Současný stav oby-
vatel je 616.

Pro občany, kteří tu žijí, je k dispozici pošta, 
základní a mateřská škola, vlakové a auto-
busové stanice, pohostinství, obchod se smí-
šeným zbožím, sportovní a dětské hřiště. Na 
společenském životě v obcích se podílejí 
všechny místní spolky a organizace. Ve všech 
třech obcích působí s dlouholetou tradicí spol-
ky SDH. Ve Vlkanči pak spolek myslivců, Český 
svaz chovatelů a tělovýchovná jednota. Obce 
jsou napojeny na rozvody plynu, vody a kanali-
zace, v obci Přibyslavice je kanalizace řešena 
soustavou domácích čistíren odpadních vod, 
vybudovaných v loňském roce.

V současné době probíhá v obcích Vlkaneč 
a Přibyslavice výstavba nových rodinných do-
mů.

Během letních měsíců byla dokončena prv-
ní fáze výstavby silnice „Za Kovařákem“ ve Vl-
kanči. Problémy s dokončením způsobily časté 
a vytrvalé deště. Nyní již majitelům parcel nic 
nebrání v tom, aby s výstavbou pokračovali.

1. Nejoblíbenější místo  
vlastní zahrada

2. Nejoblíbenější jídlo 
klobása, hořčice a čerstvé pečivo  

3. Nejoblíbenější film 
spíše seriál Bratrstvo neohrožených

4. Nejoblíbenější písnička 
Tears of the Dragon v podání Bruce 

Dickinsona pro relax. 
Pro práci něco dynamičtějšího typu Metal 

Heart s naprosto dokonalo kytarou Wolfa 
Hoffmanna, ze žánru metal a rock beru 
všechno. , , ,Kabát  Amon Amarth  Epica  Iron 
Maiden  Powerwolf, .

5. Nejoblíbenější kniha 
K žádné jsem se opakovaně nevrátil. 

6. Nejoblíbenější část šatníku 
Nemám žádné konkrétní preference.

7. Nejoblíbenější barva 
zelená v přechodu do žluté

8. Nejoblíbenější sport 
Rybolov, ač v současnosti zanedbávaný.

9. Nejoblíbenější část roku 
časné léto

10. Nejoblíbenější zvíře  
V  .současnosti se věnuji hlavně včelaření

PŘEDSTAVUJEME
  

VOLNÝ ČAS

Základní škola Krchleby je vesnická škola ma-
lotřídního typu. První zmínky o její existenci se 
datují k r. 1809. 

Škola je dvoutřídní, od 1. ledna 2003 pra-
cuje v právní subjektivitě. Její součástí je škol-
ní družina, jednotřídní mateřská škola a školní 
jídelna, resp. výdejna. Zřizovatelem školy je 
obec Krchleby. 

Budovy základní i mateřské školy jsou 
umístěny na okraji obce směrem na Čáslav, 
stranou od hlavní silnice, což zvyšuje bezpeč-
nost dětí. Obě budovy byly v nedávné době 
kompletně zrekonstruovány.

Krchlebskou základní školu aktuálně na-
vštěvuje 27 žáků od prvního do pátého roč-
níku. Jedná se o děti z Krchleb, Chedrbí, Hra-
běšína, Třebonína, Žák, Souňova, ale i Čáslavi.

Do mateřské školy dochází celkem 18 dětí 
z Krchleb i okolních obcí.

KRCHLEBY SE MOHOU 
POCHLUBIT VLASTNÍ 
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKOU ŠKOLOU

OBEC VLKANEČ

Kostel v Kozohlodech

Proustův dotazník

Čtvrtým respondentem je vedoucí Odboru životního prostředí RNDr. Michal Ryšán.
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VOLNÝ ČAS

TAJENKA: BŘEZEN,                                    VLEZEM

1) Doplňte: První jarní den nastává 21. ...
2) Jak se nazývá staročeský postní pokrm z 

naklíčeného hrachu, který se připravoval 
během předvelikonočního půstu? 

3) Jak se jinak říká větvičkám vrby jívy? 
4) Kteří tažní ptáci se k nám vracejí z teplých 

krajin?
5) Tradičním rituálem praktikovaným i dnes 

je vynášení smrtky, její upálení a posléze její 
utopení. Jak se této postavě říká jinak?

6) Doplňte: Na jaře se ze země probouzejí 
první sněhobílé ...

7) Patří mezi symboly jara a vyskytuje se 
kolem polí a luk. Co je to?                      

1

2

3

4
5

6

7

P

O

JARNÍ SOUTĚŽNÍ TAJENKA PRO DĚTI

SUDOKU OMALOVÁNKA

Když přineseš v týdnu od 8. 3. do 12. 3.  
správně vyplněnou tajenku do Informačního střediska Čáslav nebo ji spolu s tvojí adresou zašleš 

na e-mail: noviny@meucaslav.cz, dostaneš dárek. Rodiče ti jistě rádi pomohou :)  
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Úmrtí:  celkem 36, z toho Čáslav 15
Narození: Sňatky:  celkem 57, z toho Čáslav 7 celkem 5

LEDEN 2020

Dne 12. 3. 2021 uplynou 4 roky 
od chvíle, kdy nás náhle opustila

milovaná 
manželka, maminka, babička 

a prababička,
paní

Stále vzpomínají 
manžel a dcery s rodinami.

Margita Fojtíková

Dne 1. března uplyne 10 let ode dne, 
kdy navždy odešla 

paní

Monika Koláčná
 

Stále vzpomínají manžel, synové, 
otec, bratr s rodinou, 

tchyně a ostatní příbuzní. 

Dne 4. března 2021 tomu bude 
už čtrnáctdlouhých let, co navždy odešel 

náš milovaný manžel, 
otec a dědeček,

pan

Zároveň jsme si 29. ledna připomněli 
jeho nedožité 75. narozeniny.

S bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka Irena a syn Jaroslav s rodinou.

Jaroslav Ciner

Dne 27. března 2021 uplyne 
17 let ode dne,

kdy nás navždy opustil
pan

S láskou stále vzpomínají
manželka Jana

a děti Milan, Jana a Václav.

Miloslav Pospíšil

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínky na Tebe však stále bolí...

Dne 27. 2. 2021 uplyne 
11 let od chvíle, co nás náhle opustil

pan

Anton Predný
z Čáslavi 

S láskou a úctou vzpomíná manželka. 

Dne 29. března oslaví krásné 
99. narozeniny 

paní 

Vše nejlepší, hodně zdraví a životního 
optimismu do dalších let přejí 

dcery Vlasta, Jára s manželem,
vnoučata Martin s manželkou, 

Ilona s manželem a Dana s manželem. 

Velikou pusu posílají také pravnoučata Štěpánek, Ondrášek, 
Matýsek a Vojtíšek.

Vlasta Meszárošová
z Čáslavi

Jen ten, komu neúprosně smrt vzala to nejdražší, ví, co je bolest.

Dne 30. 3. 2021 uplyne 20 let od chvíle,
co nás navždy opustila 

naše milovaná manželka, 
maminka a babička,  

paní 

Blahoslava 
Janouchová
S láskou vzpomínáme. 

Manžel a dcery s rodinami.

Dne 27. března 2021 uplynou 3 roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan

Antonín Langr
z Vodrant

S krásnou vzpomínkou a bolestí v srdci 
stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 8. 2. 2021 by oslavil 50. narozeniny 
náš milovaný syn, bratr, otec a strýc  

pan 

 

Vzpomínají otec 
a sestry Iveta a Edita s rodinami.

Martin Horák
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Chceme tímto MOC, MOC poděkovat praktickým lékařům 
panu MUDr. Beznoskovi a panu MUDr. Nulíčkovi 

včetně jejich setřiček 
za obětavost, vstřícnost a pochopení pro pacienty.

Jsou to zkrátka nejlepší praktici 
„Sluneční soustavy a okolí“.

Ještě jednou MOC, MOC děkujeme a přejeme vše nejlepší,
hlavně hodně zdraví v novém roce.

Jaroslav a Milada Černí

Dne 9. března by se dožila 90 let
paní

Marie Formanová

Stále vzpomíná
synovec Oldřich Kašpar.

Dne 29. 3 uplynou 2 roky od chvíle, 
kdy nás opustil 

pan

Petr Langr
z Vodrant

Nikdy nezapomeneme 
Milada s rodinou

Neodešel, jen tiše spí...

PODĚKOVÁNÍ

 22. 4. vzpomeneme 
10. výročí úmrtí 

paní 

Boženy Langrové
z Vodrant

1. 5. vzpomeneme 
2. výročí úmrtí 

pana

Antonína Langra
z Vodrant

Nikdy nezapomeneme, Milada s rodinou

Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou milou tvář, 
jen na chviličku sevřít Tvou dlaň a pošeptat Ti slůvka, 
jak moc chybíš nám...

Dne 10. 2. 2021 
uplynul 1 rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan

Stále vzpomíná syn Lukáš. 

Kdo žije v myslích svých drahých, není mrtev,
jenom je daleko. Mrtev je ten, kdo byl zapomenut.

Dne 24. března by se dožil 70 let
pan

 14. dubna uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil.

  S díky a láskou stále vzpomínají 
manželka s dětmi a vnoučaty.

Jaroslav Bohatý
z Čáslavi

Dne 1. března 2021 uplynou 4 roky
ode dne kdy nás navždy opustil 

pan

Pavel Král
z Čáslavi

S láskou stále vzpomínají 
manželka Libuše, dcera Ivana s rodinou 

a syn Pavel s rodinou.

Objednávky inzerce do společenské 
rubriky přijímá Informační středisko Čáslav.

info@meucaslav.cz
 327 300 265

Děkuji tímto kolektivu Městské nemocnice Čáslav, 
oddělení interna covid, za příkladné ošetřování 

po dobu mé hospitalizace na tomto oddělení. 

Všichni pracovníci si zaslouží veliký obdiv 
a uznání za péči, kterou věnují všem pacientům 

v neskutečně těžkých podmínkách. 

Milena Bahenská

PODĚKOVÁNÍ NEMOCNICI

Lukáš Vyhlídal
z Filipova
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Objednávky inzerce přijímá Informační středisko Čáslav.
info@meucaslav.cz, 

Máte pro nás 
námět 

na článek, 
děje se u vás 

něco 
zajímavého?

Napište nám na: 
noviny@meucaslav.cz

nabízí k pronájmu nebytový 
prostor 30 m²

ideálně: masáže, pedikúra 
a podobné služby

možnost i kanceláře

KOSMETICKÝ SALON – JEANNETTE

Bližší informace 
na telefonu 776 570 100

327 300 265
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PRONÁJEM
„Ošetřovna + přípravna praktického lékaře“
2x20 m², Čáslav, ul. Pod Nádražím 1208
prostory jsou zkolaudované 
jako zdravotnické zařízení:
– lze měnit zdravotnický účel
– bezbariérový přístup
– v blízkosti je velké parkoviště
Kontakty pro zájemce o pronájem:
E-mail: fenix@fenix-doprava.cz
Mobil: 606 603 455
Tel: 327 311 048

PRONÁJEM
„KOMERČNÍCH PROSTOR, 30 m²“
Čáslav, ul. Pod Nádražím 1208
prostory jsou zkolaudované 
jako kancelářské prostory:
– lze měnit účel užívání
– bezbariérový přístup
– v blízkosti je velké parkoviště
Kontakty pro zájemce o pronájem:
E-mail: fenix@fenix-doprava.cz
Mobil: 606 603 455
Tel: 327 311 048


