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O událostech ve městě Čáslav

Rekonstrukce a opravy 
pokračují

HC Čáslav má silnou 
fanouškovskou základnu

První díl seriálu 
o kostele sv. Petra a Pavla

PŘES AKTUÁLNĚ NELEHKÉ 
OBDOBÍ PŘEJEME POKLIDNÉ 
PROŽITÍ VELIKONOC

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

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



ZPRÁVY Z RADY

Obšírně se rozepisovat, jak moc do našich životů 
a každodenních aktivit zasáhla pandemie 
koronaviru, patrně nemá příliš smysl. Opatření 
přijatá vládou ČR s platností pro celé území 
státu, naše milé město Čáslav nevyjímaje, jsou 
všem jistě z médií dobře známá. O všech 
případných změnách se Vás přesto snažíme (a 
nadále se budeme snažit) informovat v 
nejkratším možném časovém odstupu v 
pravidelných denních souhrnech, které jsou 
zveřejňovány na webu a facebooku města. 
Velmi nás těší, že se řada z Vás do tvorby této 
specifické formy aktuálního „městského“ 
zpravodajství sama aktivně zapojuje, dává nám 
ve svých komentářích podněty a doporučení k 
dalším krokům, nabízí pomoc, nebo jen prostě 
vyjadřuje podporu a poděkování všem, kdo se v 
současné nelehké době starají o chod města, 
nemocnice, služeb pro veřejnost atd. Velmi si 
vážíme a oceňujeme zodpovědný přístup, se 
kterým k stávajícím omezením a nařízením 
přistupujete. Je pravděpodobné, že i díky tomu 
je ve městě hlášeno jen 6 případů s diagnózou 
Covid19. (Stav k 21. 4. 2020. Aktuální počet 
nemocných zveřejňuje každý večer na 
facebooku města  místostarosta Martin Horský - 
pozn. red.) Přestože bychom Vám občanům rádi 
co nejdříve začali opětovně přinášet jen 
pozitivní zprávy, víme, že tak prozatím 
nemůžeme učinit, protože situace nadále 
zůstává v mnoha ohledech vážná a bude se k 
normálu vracet jen velmi, velmi pomalu.

 

upravených predikcí příjmů a výdajů. plánováno, že od 20. 4. 2020 dojde k postupné-
Pozornosti se dostalo i kontrole probíhají- mu obnovení operačního provozu chirurgie, sou-

cích investičních akcí, zejména bytové výstavbě časně interní oddělení zahájí ultrazvuková vy-
v areálu bývalých kasáren v ul. Prokopa Holého, šetření a ambulantní výkony a poúrazovou a poo-
kde došlo veřejným losováním k výběru budou- perační péči obnoví rehabilitační oddělení. V 
cích majitelů části bytových jednotek, se kterými platnosti samozřejmě nadále zůstanou přísná 
budou (po schválení ZM) uzavřeny smlouvy o bezpečnostní opatření, která budou například 
smlouvě budoucí. U bytů, které si v úvodním ko- zahrnovat předoperační testování hospitalizo-
le nenašly kupce, dojde k otevření jejich prodeje vaných pacientů na Covid19, stejně jako testo-
prostřednictvím nabídky realitních služeb. Pozi- vání všech dalších pacientů nemocnice s přízna-
tivní zprávou je, že samotná výstavba bytových ky tohoto onemocnění. Zachovaná budou i hygi-
domů probíhá poměrně rychlým tempem v sou- enická opatření s cílem zabezpečit bezpečnost 
ladu s platným harmonogramem a ve sjedna- zdravotnického personálu, který se bude dle per-
ných rozpočtových mantinelech. Zdržení oproti sonálních možností vracet k dřívějšímu režimu 
časovému plánu aktuálně nehlásí ani další, pro pracovních směn. Vzhledem k průběžnému uvol-
město klíčová stavba, II. etapa rekonstrukce mos- ňování přijatých opatření ze strany vlády ČR a 
tů na obchvatu města realizovaná ŘSD. MZ, MN Čáslav nadále doporučuje občanům 

Pozastavení nenastalo ani u přípravy nových průběžné sledování vlastních webových strá-
stavebních a revitalizačních projektů (plánovaná nek, kde rovněž dochází ke zveřejňování všech 
oprava povrchů na Komenského náměstí spo- aktuálních provozních opatření. 
lečností TES, s.r.o.; oprava lávek přes Brslenku Značně nestandardním podmínkám výuky 
firmou Josef Cháma; výměna části oken na č.p. 1 čelí kvůli pandemii v posledních týdnech také 
firmou LAMAS WOOD, zahájení restaurování městem zřizované vzdělávací instituce, mateř-
pomníku J. Žižky a pomníku padlých 21. pěšího ské a základní školy a jejich učitelské sbory. Ředi-
pluku p. Josefem Pospíšilem), dotačních žádostí telé základních škol byli osloveni, aby zhodnotili 
(návrh na opravu úseku hradeb u Žižkovy brány a dosavadní způsob realizace distančního vzdělá-
další etapu rekonstrukce interiéru Dusíkova diva- vání. Z jejich reflexe vyplývá, že se jednotlivé ško-
dla v rámci výzvy - dotačního programu Fondů ly, dle svých možností, maximální snaží o udržení 
EHP a Norska; vybudování psí loučky v rámci Vý- základního rozsahu výuky. Materiální požadavky 
zvy participativního rozpočtu Středočeského na zřizovatele nebyly prozatím vzneseny. Jako 
kraje pro rok 2020), kulturních akcí (sjednání rizikovou vnímají ředitelé zejména možnost 
mobiliáře u firmy M. Braniše) a zajištění výběro- vzdělávání žáků se sociálně slabým zázemím, 
vých řízení na jejich dodavatele.Rada města se v březnu a první polovině dub- problematická je pak také ne vždy dostatečná 

Radu i občany města samozřejmě akutně asi na nadále scházela pravidelně a kromě reflexe vybavenost technického zázemí škol a nutnost v 
nejvíce zajímá stav, ve kterém se nachází Měst-aktuálního dění ve městě se snažila pokračovat i budoucnu více vzdělávat pedagogy v uvedené 
ská nemocnice, jejíž provoz byl, zejména v oblas-v obvyklé agendě, zejména přípravě rozpočto- formě výuky. Za pozitivum je považováno hod-
ti plánovaných výkonů, výrazně omezen.vého opatření č. 2/2020, jež bude předloženo na nocení vlastní samostatnosti a zodpovědnosti 

Poslední informace, kterou má Rada města k dubnovém zastupitelstvu města, které již čás- žáků a adaptibilita pedagogů, kteří se přesunuli z 
dispozici pochází z jednání vedení MN s primáři tečně reflektuje nutné úpravy a přesuny v stáva- kateder před obrazovky monitorů.
jednotlivých oddělení, která se uskutečnila v úte-jícím rozpočtu, vycházející, jednak z účetních 
rý 14. 4. 2020 a na níž se řešilo nastavení pravidel uzávěrek hospodaření městských organizací za 
pro návrat nemocnice do normálního režimu. Je rok 2019 a v prvním kvartálu roku 2020, jednak z 

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ
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Mgr. Filip Velímský, Ph. D., 
                                              tiskový mluvčí města



Vážení spoluobčané!
V tomto krátkém příspěvku bych chtěl jmé-

nem všech svých kolegů i jménem svým, jako 
předseda místní organizace Čáslav hnutí ANO 
2011, poděkovat:

Poděkovat, v této nelehké době boje proti 
šíření zákeřné nemoci Covid-19, všem lidem, 
kteří jsou vystaveni vysokému psychickému tla-
ku a nebezpečí nákazy díky své profesi, a to jak 
lékařům, zdravotním sestrám, zdravotníkům, 
pečovatelkám a pečovatelům v domově dů-
chodců, Diakonii, lidem pracujícím v potravinář-
ství, v obchodech a lékárnách, hasičům a policis-
tům, všem lidem, kteří jsou v první linii!

Nemalý dík ovšem patří i všem dobrovolní-
kům, občanům města Čáslavi, kteří se zapojili do 
šití roušek, rozvozu potravin, desinfekce, všem, 
kteří dělali cokoliv nad rámec svých osobních, 
občanských a společenských povinností!

Tato činnost je v tuto složitou dobu velice 
důležitá a zároveň představuje hezký důkaz to-
ho, že si nejsme vzájemně lhostejní a umíme si 
pomáhat. Ještě jednou všem moc děkuji, velmi 
si těchto aktivit vážím a přeji všem čáslavským 
občanům co nejvíce klidných chvil, především 
zdraví a co nejrychlejší návrat k “normálu”.

Spolu to dáme!!

                                      Ing. Drahomír Blažej MBA
                                 Zastupitel za hnutí ANO 2011

ROUŠKOMAT NAJDETE U VSTUPU NA RADNICI 
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TRANSPARENTNÍ ÚČET 
Město Čáslav covid-19

Rouškomat, který byl v Čáslavi instalován k po-
slednímu březnu u vstupu na radnici, je k dispo-
zici 24 hodin denně.

V rouškomatu lze kromě roušek zakoupit 
také 500 ml balení dezinfekce na ruce. Peníze z 
nakoupených roušek a dezinfekce z rouškomatu 
budou předány městské nemocnici na pokrytí 
aktuálně zvýšených provozních nákladů. K 17. 4. 
2020 bylo vybráno 40 278 Kč.

Za zprovoznění město děkuje panu Radku 
Pavlasovi, který rouškomat poskytl k dispozici 
zdarma.                                                                 JN

Vlastislav Málek
                                                         starosta města

ZPRÁVY Z MěÚ

Staráme se o nákup ochranných pomůcek pro 
naše město, lékaře, zdravotní sestry a další zdra-
votníky, myslíme na všechny naše občany. Bez 
vydatné pomoci dobrovolníků, spolků a firem by 
to nešlo. Vážíme si veškeré pomoci. Nyní můžete 
přispět i finančním darem, symbolickým nebo 
vyšší hodnoty. Finance budou striktně určeny na 
náklady spojené s krizovou situací.

a prokázal svou solidaritu s potřebnými. Nečeká 
nás klidná doba, ale můžeme z ní vyjít posíleni. V 
tyto dny a týdny vnímáme tolik projevů, kdy lidé 
myslí na druhé, vzájemně si pomáhají. Je mi ctí 
být starostou města Čáslavi, města občanů, kteří 
drží při sobě, podporují se a mohou se na sebe 
spolehnout. Pokud chcete a můžete projevit 
svou náklonnost k městu a jeho občanům ja-
kýmkoliv darem ve prospěch transparentního 

Milí Čáslaváci, účtu, který jsme založili, budeme Vám vděčni.
letošní Velikonoce byly netradiční. Bez hro- Děkuji Vám všem.

madných návštěv s pomlázkou, bez Sedlecké 
pouti, bez nejistoty, zda bude hezky nebo zima.  
Náš národ se ve zlých časech vždy dokázal spojit 

   

PODĚKOVÁNÍ ZASTUPITELE 
Ing. DRAHOMÍRA BLAŽEJE

S hlubokým 
zármutkem 

sdělujeme, že nás 
navždy opustil náš 

kolega 
MIROSLAV 

BRANDEJSKÝ,
 vedoucí odboru 

dopravy Městského 
úřadu Čáslav.



VÝMĚNA SLOUPKŮ
NA PARKOVIŠTI
Parkovišti na náměstí Jana Žižky poblíž středního 
odborného učiliště je od silnice odděleno sloup-
ky spojenými řetězy pro bezpečnost pohybu po 
parkovišti a přilehlé silnici. Tyto sloupky jsou 
však často poškozovány nepozornými a neohle-
duplnými řidiči během jejich parkování či vyjíž-
dění z parkoviště. Z tohoto důvodu město při-
stoupilo k výměně těchto sloupků. 

 

K výměně sloupků pohovořil pověřený za-
městnanec městského úřadu Jan Šulc: „Železné 
sloupky nacházející se na parkovišti ve spodní 
části náměstí budou nahrazeny se stávajícím sta-
vebním charakterem vozovky korespondujícími 
sloupky ze žulového materiálu. Nové sloupky 
budou více zapuštěné do země, budou vyšší a 
odolnější vůči nárazu.”

Přestože před samotnou realizací výměny 
bude relativně delší dobu probíhat samotné vy-
robení sloupků, které probíhá přímo v lomu, prá-
ce by měly být kompletně hotovy do konce květ-
na. Dodavatelem prací na výměně bude společ-
nost AVE Kolín s.r.o. Cena se bude pohybovat 
okolo 170 000 Kč bez DPH.

                 JN

ZPRÁVY Z MěÚ

NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 
NA BUDÍNĚ

V lokalitě zvané na Budíně sídlí zastávka městské 
hromadné dopravy, která se nyní může pyšnit 
svojí novou podobou.

Autobusová zastávka se nachází v ulici Nad 
Budínem, poblíž spojení s komunikací ulice Praž-
ská, v místě, kde dříve bylo umístěno kontejne-
rové stání, které bylo v ulici přesunuto dál smě-
rem k železničnímu přejezdu. „K realizaci výstav-
by nové autobusové zastávky jsme museli při-
stoupit vzhledem k nevyhovujícímu stavu z hle-
diska zákonem daných norem a vyhlášek, do kte-
rých spadá například povinnost vyššího nástup-
ního stupně,” sdělil k realizaci vybudování nové 
autobusové zastávky Jan Šulc z oddělení investic 
městského úřadu.

Náklady ve výši kolem 92 000 korun bez DPH 
město hradilo z vlastního rozpočtu a práce pro-
bíhaly pod taktovkou společnosti AVE Kolín s.r.o.

                                                                                                             
                                                               JN

Technicky nevyhovující část chodníku, po kte-
rém denně procházejí lidé do svých domovů ne-
bo děti docházející do keramické dílny domu dě-
tí a mládeže, byla během března opravena.

Část chodníku na konci hradební zdi před 
budovou sálu hotelu Grand nebyla v minulosti 
nikdy dokončena. Průběh chodníku byl sice vy-
mezen obrubou, avšak povrch byl hliněný, který 
se za špatného počasí měnil v blátivou louži. 
Vzhledem k tomu, že v předchozích letech došlo 
v suterénu sálu hotelu Grand k vybudování kera-
mické díly DDM Čáslav, zvýšil se zde i pohyb chod-
ců a pro jejich pohodu byl chodník upraven a do-
plněn novým asfaltem.

Dodavatelem prací byla AVE Kolín s.r.o. a ná-
klady spojené s opravou komunikace pro pěší, 
které město hradilo z vlastního rozpočtu, se vy-
šplhaly na 147 000 korun bez DPH.                                                                                                                                       

             

JN

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKU V DUSÍKOVĚ ULICI 
ZA HOTELEM GRANDEM
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REKONSTRUKCE, VÝSTAVBY A OPRAVY POKRAČUJÍ  
Přestože se může zdát, že epidemie nemoci Covid-19 paralyzovala Čáslav společně s dalšími městy nejen po celé České republice natolik, že na jiná té-
mata, jako jsou například realizace staveb a rekonstrukce, nemůže zbývat čas a  energie, opak je pravdou. I přes toto zvláštní období vedení města spo-
lečně s pracovníky městského úřadu nadále pracuje na větších či menších projektech, které mění tvář města. Pracovní ruch se během dubna nesl napří-
klad Budínem, ulicí Dusíkova nebo čáslavským náměstím. Dle harmonogramu zatím bez větších obtíží probíhají práce na výstavbě nových bytů v areálu 
Prokopa Holého, na opravách mostů obchvatu, na restaurátorských činnostech na pomníku Jana Žižky z Trocnova nebo pomníku padlých poblíž zdejší-
ho domova důchodců. V následujících měsících přijde na řadu například vybudování sociálních bytů v ulici Masarykova, výtvarné učebny na ZŠ Náměs-
tí, rekonstrukce Komenského náměstí a realizace spousty dalších projektů nejrůznějšího rozsahu. 



Samotná rekonstrukce na Komenského náměs- lem parčíku před budovou Diakonie, bude zahá-
tí, tedy přesněji rekonstrukce komunikace ko- jena v letních měsících. Podrobnosti o pracov-

ních činnostech známe již nyní.
Prostředí okolo parčíku bude přizpůsobeno 

historickému charakteru této části města. Na 
opravu povrchů vozovky a chodníků bude použi-
ta žulová dlažba a staré lampy veřejného osvět-
lení budou nahrazeny historicky laděnými lucer-
nami. Rozsah opravy bude ukončen na začátku 
ulice Jana Roháče z Dubé, která vede do středu 
pěší zóny, a která se rekonstrukce dočká pravdě-
podobně v příštím roce.

Před zahájením samotných prací na komuni-
kaci na Komenského náměstí, které je napláno-
váno na začátek července, dojde k opravě vodo-
hospodářského zařízení Vodohospodářskou spo-
lečností Vrchlice - Maleč, a.s.

Výběrovým řízením na dodavatele prací byla 
vybrána firma TES Čáslav, spol. s r. o. Za rekon-
strukci město zaplatí okolo 2,5 miliónů Kč bez 
DPH.                                                                      JN

PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 
NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

DODAVATEL PRACÍ 
PRO OPRAVU LÁVEK 
JE JIŽ ZNÁM

Opravy dvou čáslavských lávek pro pěší mohou 
být zahájeny.

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému 
stavu bude opravena lávka ve Vodrantech po-
blíž městských lázní a lávka v ulici Nazaret. Lávky 
budou nadzvednuty, budou opraveny jejich be-
tonové patky, současné pochozí povrchy nahra-
dí rošty, dojde k zesílení nosné  konstrukce, láv-
ky dostanou nový nátěr, a poté budou položeny 
zpět na místo.

Jako dodavatel prací byl na základě výběro-
vého řízení vybrán pan Josef Cháma z Horek. 
Podle Jana Šulce z oddělení investice bude sta-
veniště předáno ještě před koncem dubna. 
Opravy, které si vyžádají náklady kolem 710 000 
Kč bez DPH, budou dokončeny koncem června. 

            
                                                                         JN

STRÁŽCE LESA
STŘEŽÍ LESOPARK

Další v pořadí již třetí plastika s názvem Strážce 
lesa je již instalována na svém místě.

Socha z dílny řezbáře Jana Cypriána je vyso-
ká 3,6 metrů a váží zhruba 3 tuny. 

Pokud vás zajímá, jak taková díla vznikají, 
můžete se těšit na květen, kdy pan Cyprián bude  
přímo v lesoparku Vodranty, v místě za tenisový-
mi kurty, vyřezávat lavici představující bizona. 
Přesný termín bude uveden na FB města s ná-
zvem ČÁSLAV-město, které máme rádi nebo 
webových stránkách města www.meucaslav.cz 

Všechny plastiky jsou vyráběny ze zdravých 
částí kmene stromů, které spadly nebo musely 
být vzhledem ke špatnému stavu pokáceny.

                                                                         JN
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Městský úřad Čáslav oznamuje 
občanům, že u příležitosti

státního svátku

položí představitelé města 
a Základny taktického 

letectva Čáslav
věnce k Památníku obětí.

Vzpomínka se bude konat ve čtvrtek

Srdečně zveme k účasti 
na tomto slavnostním aktu.

     

Dne vítězství

7. května 2020 v 11.00 hodin
v parku u budovy Gymnázia 

v Čáslavi, Mahenova ul.

JUDr. Vlastislav Málek
 starosta města

 Martin Horský                                     
   místostarosta města                                       



SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Ti jsou v současné době mnohdy nuceni zejmé-
na využít cizí pomoci. Tou může být pomoc od 
blízké osoby, souseda, ale také od různých dob-
rovolnických organizací, které se do pomoci seni-
orů aktivně zapojují.

V případě, že musíte využít službu z řad dob-
rovolníků, měli byste být obezřetní!

- Pokud potřebujete pomoc, 
neobracejte se na neznámé lidi. 
Snažte se vyhledat oficiálně zří-
zené krizové linky pro seniory.

- Vždy mějte předem připra-
Bohužel ne každý, na koho se obrátíte s žá- vený seznam věcí, které potře-

dostí o pomoc, ji poskytuje v dobrém úmyslu. O bujete nakoupit a pokud možno 
to více je potřeba, aby v současné době byli také i přesnou finanční hotovost.

- Nikdy nepůjčujte svou pla-senioři dostatečně informováni, aby více mysleli 
tební kartu.na své bezpečí a nenechali se zbytečně okrást.

- Při převzetí nákupu ne-Pokud senior potřebuje pomoc a je to jen 
pouštějte cizí osoby do bytu, k trochu možné, doporučujeme obrátit se na zná-
tomu využijte společné prostory mé osoby. Těmi mohou být blízcí příbuzní, rodi-
domů, u rodinných domů využij-na, dobří známí, ale i sousedé, kterým senior 
te možnosti předání nákupu důvěřuje.
přes plot.

- Pokud jste na ulici osloveni 
- Pokud se jedná o organizace zřízené přísluš- cizí osobou s nabídkou pomoci, 

nou městskou částí, nebo neziskovou organizací, slušně odmítněte. V případě, že 
verejnych-sbirek/.požadujte předložení průkazu o tom, že se sku- potřebujete pomoc, sami oslov-

V případě podezření, že jste se setkali s pod-tečně jedná o zaměstnance takové organizace. te prověřenou organizaci.
vodníkem, neprodleně kontaktujte Policii České - Zároveň upozorňujeme, že v současné Nebojte se vyžádat si telefonní kontakt, na kte-
republiky na tísňové lince 158.době neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by rém si můžete danou osobu ověřit.

- Aby nedocházelo k zneužívání poskytova- se zaměřovala na výběr peněz v souvislosti s 
ných služeb, mohou dobrovolníci vyžadovat opatřeními proti COVID – 19. Veškeré vyhlášené 
předložení dokladu totožnosti. Postačí jim tento veřejné sbírky si můžete ověřit na oficiální 
doklad pouze ukázat, nedávejte ho z ruky a měj- internetové stránce Ministerstva vnitra České 
te ho vždy na očích! republiky: https://aplikace.mvcr.cz/seznam-

JAKÝ MÁ NÁKAZA COVID – 19  Z HLEDISKA KRIMINALITY? DOPAD NA SENIORY

Další důležité rady najdete na: 
https://prevencekriminality.cz/

preventivni-rady-seniori/

Praha, 1. dubna 2020: V reakci na aktuální mimo-
řádný stav způsobený koronavirem nabízí Hnutí 
Pro život ČR v rámci projektu „Nesoudíme. Pomá-
háme“ mimořádnou finanční pomoc až do výše 
50 tisíc korun každé ženě, která nečekaně otě-
hotněla a je ve složité životní situaci. Hnutí Pro 
život ČR se obává, že stres z koronaviru a nejisto-
ta mohou zapříčinit unáhlená rozhodnutí a ná-
růst umělých potratů. 

Tyto ženy v nouzi se mohou obracet na Linku projektu „Nesoudíme. Pomáháme“, a dodává: 
pomoci, na číslo 800 108 000. Finanční pomoc je „Nebojte se zavolat. Virus odejde, děti 
určena na okamžité řešení situace v případech, zůstanou.“ Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ 
které nedokáže řešit stát svými sociálními ná- p o d p o r u j í  d e s í t k y  o s o b n o s t í ,  m ě s t ,  
stroji.  Pokud budou finanční prostředky vyčer- zdravotnických zařízení a odborníků. 

Hnutí Pro život ČR se podpoře nečekaně pány, požádá Hnutí Pro život ČR o další pomoc 
těhotných žen věnuje dlouhodobě a kromě tisíce dárců, kteří spolek dlouhodobě podporují. 

 „Vítáme tuto sociální pomoc nečekaně těhot- přímé pomoci se obrací na státní správu a 
ným, které jsou ve složité životní situaci a mohly samosprávu s návrhy na účinnější pomoc pro 
by podstoupení interrupce později litovat," řekl těhotné ženy a rodiny s dětmi, které se dostanou 
k nabídce Hnutí Pro život ČR MUDr. Vladimír Dvo- do obtížné životní situace. 
řák, předseda České gynekologické a porodnické 
společnosti.

Finanční pomoc je nevratná. Příjemkyně 
pomoci pouze podepisuje smlouvu o daru, ve 
které na sebe bere morální závazek obdobně 
pomoci ženám, které nečekaně otěhotní, a to v 
době, kdy si to bude moci finančně dovolit. 

„Na Lince pomoci pracují  zkušené 
konzultantky specializované na krizovou 
intervenci. Kromě finanční pomoci jsou schopny 
ženám poradit se všemi ostatními aspekty jejich 
obtížné situace. Linka funguje již čtrnáct let a 
každý rok pomůžeme zhruba čtyřem stům 
ženám,“ říká Jaroslava Trajerová, vedoucí 

MIMOŘÁDNÁ FINANČNÍ POMOC TĚHOTNÝM ŽENÁM V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Více informací zde: 

Kontakt: 

Hnutí Pro život ČR pomáhá nečekaně 
těhotným ženám. 

Připomíná mužům jejich odpovědnost 
za ženu a dítě a usiluje o obnovu 

společenského respektu 
k nenarozeným dětem. 

Richard Štrégl, 

https://hnutiprozivot.cz/

richard.stregl@litigocommunications.cz
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DOBA JE „ZVLÁŠTNÍ”, DEJME DĚTEM MOŽNOST NÁS UKLIDNIT, ŽE BÝVALO DALEKO HŮŘ
Jedním z důležitých výstupů Místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav je 

, jehož první 
ročník mohli diváci zhlédnout v červnu 2019 v 
zahradě Diakonie a v divadelním sále zámku Kači-
na. Festival vznikl jako snaha podpořit v dětech 
zájem o divadlo, region a zatím neobjevené, po-
zapomenuté i ty obecně uznávané osobnosti 
Čáslavska.

Divadelní festival základních škol

Realita dnešních dnů, kdy se většině z nás 
obrátil život „vzhůru nohama“, je pro nás i pro 
děti velkou výzvou. Ne snad ve smyslu, že by-
chom z této „zvláštní“ situace chtěli či měli něco 
vytěžit, ale že by nám právě naše děti mohly při-
pomenout, že není tak zle, jak by se nám na první 
pohled mohlo zdát. Není tak zle, když se dokáže-
me pro něco nadchnout a když máme stále chuť 
tvořit. A jak bude vypadat festival 2020?

Na začátku asi nikoho z nás nenapadlo, že Korona zhatila naši radost z toho, že jsme již 
projekt Divadelního festivalu základních škol v lednu domluvili termíny letošního festivalu, a 
získá rozměr a pestrost, kterých jsme se dočkali zastavila proces tvorby. Ale to není v tuto chvíli 
v jeho prvním ročníku. Předpokládali jsme, že podstatné. Podstatné je to, že festival bude. Ko-
půjde především o školní dramatizace děl lokál- lik měsíců ztratíme, tolik měsíců nahradíme. Di-
ních autorů apod. V loňském roce jsme se však vadelní festival se tedy s největší pravděpodob-
všichni mohli přesvědčit, že dětské divadlo může ností uskuteční koncem kalendářního roku. Bo-
mít mnoho podob a že není radno je podceňo- hužel ne v letní atmosféře amfiteátru či zámec-
vat. Dětské divadelní skupiny z pěti škol v mikro- kého divadla. O místě konání vás budeme včas 
regionu totiž pro diváky připravily dramatizace informovat, a proto neváhejte přijít, i v kabátech 
Karafiátových Broučků, místní pověsti Dívčí ká- to bude stát za to!

Těšit se můžete na přehlídku přímo men či životního příběhu Jana Václava Sticha – 
„neuvěřitelnou“. Naše obzory dozajista rozšíří Punta a dvě autorské inscenace, z nichž jedna na 
dramatizace nové knihy Karla (Kovy) Kováře základě výpovědí pamětníků z čáslavského do-
iPohádka, v níž se děti pokusí propojit mova důchodců zachytila momenty, kdy se je-
pohádkový příběh s naším regionem („Za jich soukromých životů dotkly velké historické 
devatero horami, devatero řekami a jednou události 20. století.
čáslavskou skládkou  …“). A to je teprve začátek!

ŽIVOT VE MĚSTĚ

V divadelním souboru víceletého gymnázia „Víte, že kolem připomínek obětí z řad stu- kamarády a víckrát se s nimi nesetkal. Dva kan-
se na začátku letošního školního roku udála veli- dentů a učitelů našeho gymnázia chodíte každý toři češtináři, kteří dovedli své třídy ke květnové 
ká proměna. Třináct studentek primy až tercie, den?“ Nevěděly. Chtěly po nich pátrat ve skry- maturitě 1942, aby o dva týdny později byli po-
které v loňském roce nechtěly ani slyšet o tých zákoutích stoleté budovy. Když zůstaly v praveni za schvalování atentátu na Heydricha. 

Nejdřív jsme jim nechtíc komolily jména a čáslavské historii a které regionální tematika zají- samém srdci školy stát před zasklenou nástěn-
pletly si fašismus s komunismem, stále hledáme mala výhradně v souvislosti s budoucností v du- kou s černobílými fotografiemi dvou kantorů a 
cestu, jak se vůbec vcítit do příběhů zprostřed-chu sci-fi, prosmýčilo na první hodině dramaťá- pěti studentů, po níž jim bez povšimnutí klouže 
kovaných spíše faktografickými články ve škol-ku školní půdu, našly reliéf letopočtu 1943 a od zrak několikrát denně, bylo najednou ticho. Tako-
ním almanachu. Našly jsme jevištní obrazy a ver-té chvíle bylo o námětu inscenace pro druhý roč- vých okamžiků v pedagogické praxi moc nezaži-
še Jiřího Ortena, vzpomínky maminky Iva Eng-ník Divadelního festivalu základních škol rozhod- jete.

Jaroslav Pacák, Alexandr Hliněný, Ivo Englän- ländera a jednu píseň, jež je velmi soudobá a na-nuto.
Střípky znalostí o holocaustu, heydrichiádě der, Jiří a Miloš Eisnerovi, Václav Cemper, Jan še a zároveň vypovídá o melancholii 80 let sta-

či odboji jsme skládaly z knih, filmů a internetu Černý. Osudy, které se odehrávaly na stejných rých fotek, na kterých se zastavil čas.
V březnu se zastavil čas i druhého ročníku do prvních představ o druhé světové válce dlou- chodbách a v týchž učebnách jako ty naše, dva 

Divadelního festivalu a nám došlo, že je to jedi-hé týdny. A střádáme dál. To nejpodstatnější, kluci ze sekundy a kvarty, které poslali do trans-
nečná příležitost dozvědět se možná ještě víc, příběhy skutečných lidí jsme však měly na dosah portu, třináctiletý budoucí pilot RAF, jenž musel 
pochopit o něco hlouběji životní příběhy, které ihned … pro lepší budoucnost v Anglii opustit rodiče a 
chceme prostřednictvím divadelní koláže vzkří-
sit. Proto prosíme všechny Čáslavské: víte-li o 
někom, kdo by si mohl pamatovat profesora 
Pacáka a jeho studenty Iva Engländera a Jiřího 
Eisnera a kdo by byl ochoten nám o nich vyprá-
vět či napsat, ozvěte se nám. Budeme velice 
vděčné i za vzpomínky jiných pamětníků doby 
druhé světové války v Čáslavi. 

 Klára Fidlerová, tel. 777 001 838, 
 koresp. adresa je 

Čáslavské noviny, nám. Jana Žižky z Trocnova 
1/1, 286 01 Čáslav.

Kontakt:
klara.fidlerova@centrum.cz,

                   Norbert Kobela a Klára Fidlerová

                   

Pamatujete si profesora Pacáka, Iva Engländera nebo Jirku a Minku Eisnerovy?

prof. Jaroslav Pacák Ivo Engländer

„Divadelní festival základních škol je jedním 
z výstupů projektu Místní akční plán (MAP) 

rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II, 
r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051“
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GYMNÁZIUM CHYSTÁ OSLAVY
„V sobotu 14. listopadu 2020 oslavíme 140 let 
založení gymnázia a 45 let pedagogické školy“, 
můžeme číst na www.gymcaslav.cz. Od počátku 
tohoto kalendářního roku odpočítávadlo zobra-
zuje dny, hodiny, minuty a sekundy, které do 
těchto oslav zbývají. 

Čáslav je městem studentů Slavíme 140 let nejvýznamnější vzdělávací 
instituce města

Historie gymnázia 

Z historie oslav gymnázia 

Logo oslav 

14. listopadu budeme slavit!

rá plně vyprodala Dusíkovo divadlo. Oslavy výro-
čí školy na jaře roku 2010 s motivačním názvem 
„To je let“ zahrnovaly křest stejnojmenného al-
manachu, odhalení sochy na dvoře školy, pietní 
akt u pomníku obětí totalit, výtvarné výstavy ve 
městě. 

Město může nabídnout různé typy středo-
školského vzdělání a v letošním roce máme Proč slavíme 140 let gymnázia? Na logu výro-
hned několik jubilantů! Sedmdesátiny slaví čí se objevuje „jen“ stočtyřicítka a mohlo by se 
čáslavská „dopravka“, svou stovku „zemědělka“ zdát, že pedagogická škola je upozaděná. „V le-
a „gympl“ bude oslavovat 140. výročí a „peďák“ tošním roce slavíme 140 let vzniku gymnázia ja-
si připomene 45 let svého trvání. ko nejstarší a nejvýznamnější vzdělávací institu-

připomínka významných absolventů školy. ce města Čáslavi. Vždyť i sám název se proměňo-
Současně jsou naplánované další akce: od 11-13 val během doby: gymnázium, jedenáctiletá 

Prestižní otázkou města Čáslav bylo od po- hodin proběhne v obřadní síni na radnice Zlatá střední škola, dvanáctiletá střední škola, všeo-
čátku 19. stol. otevření střední školy.  Tato touha maturita pro maturitní ročník 1970 SVVŠ a becně vzdělávací škola a možná si nevybavuji 
byla naplněna v roce 1880 založením nižšího Stříbrná maturita pro maturitní ročník 1995 vše. V rámci této instituce vznikaly během této 
gymnázia. V budově měšťanské školy (dnes ZŠ střední pedagogické školy. Vyvrcholením dlouhé doby různé obory: nižší gymnázium, vyš-
Náměstí) byl 15. září 1880 slavnostně otevřen slavnostního dne by měla být od 14 hodin ší gymnázium, reálné gymnázium, matematiko-
jeho první ročník. Čáslavská záložna začala se slavnostní akademie pro abiturienty a hosty s fyzikální zaměření, přírodovědné zaměření, hu-
stavbou nové školní budovy (dnešní gymnázi- názvem „Abiturienti sobě", kde vystoupí manitní zaměření, zaměření na výtvarnou nebo 
um), která byla dokončena v červnu 1881 a byla významní absolventi školy: herci, zpěváci, hudební výchovu, střední pedagogická škola, 
nazvána RUDOLFINUM na počest sňatku korun- hudebníci, pěvecký sbor ABIS a další. Plánujeme střední odborná škola pedagogická, pedagogic-
ního prince Rudolfa. také využití čáslavské Gumárny jako prostor pro ké lyceum. Byly zde i různé formy studia. Samo-

nezávislé divadlo, film, výtvarné umění a zřejmě, že stěžejní bylo vždy studium denní, ale 
sportovní aktivity. A pokud nám okolnosti existovalo i večerní nebo dálkové studium, kurz Jsou mezi námi pamětníci, kteří si vzpome- budou přát, v plánu jsou od 16 hodin taneční přípravy k maturitě např. pro důstojníky,“ ko-nou na velkolepé oslavy stého výročí školy v červ- čaje, taneční zábava a diskotéka abiturientů a mentuje svůj záměr ředitel školy Mgr. David Ti-nu 1981. Kromě slavnostního průvodu na ná- studentů ve společenském sále hotelu GRAND.chý a dále zdůrazňuje: „Jsme jeden pedagogický městí Jana Žižky z Trocnova a slavnostní akade-

sbor, jedna budova. Pro mě osobně je velmi důle-mie v Dusíkově divadle, probíhaly atletické závo-
žité specifické klima školy, které je dáno propo-dy ve Vodrantech, byl vydán sborník, pamětní K oslavám školy vzniklo logo, které bude zdo-jováním jednotlivých studijních oborů, které se odznak, poštovní razítko. Po Sametové revoluci bit veškeré tiskoviny. Jeho autorkou je Mgr. Pet-vzájemně velmi pozitivně ovlivňují. A za pět let – se k výročí školy uskutečnily zajímavé projekty. ra Kratochvílová, na grafickém řešení se podílela v roce 2025 – oslavíme padesátiny význačného Byly to tematicky motivované akademie pro ško- MgA. Karla Kučerová. Úkol to nebyl jednoduchý, oboru – pedagogické školy. A tato oslava bude ly a veřejnost v Dusíkově divadle: na jaře roku neboť bylo nutné respektovat kruhovou kompo-věnována jen a jen pedagogické škole, dokonce 1996 „Dělání aneb Škola na cestách“, na podzim zici pro použití návrhu na buttony a zároveň vyu-Asociace středních pedagogických škol ČR plá-roku 2000 „Zvoní aneb Život je muzikál“. Zatím žít současné logo školy. Jaké konotace nám ná-nuje valnou hromadu na podzim 2025 právě v poslední velká akademie „O létání aneb Jak jsme vrh nabízí? „Centrální kompozice může být chro-Čáslavi.“(ne)naletěli televizi“ byla realizována v roce nometrem, který připomíná výročí, ale i terčem, 

2005 dokonce třemi dopolední představeními směřováním, cestou ke vzdělání. Výseče jsou 
pro školy a dvěma večerními pro veřejnost, kte- střípky času a vzpomínek, které při bilancování Jaké oslavy plánujeme na 

vyvstávají na povrch. Řešení můžeme chápat i letošní rok? Seznámíme vás se 
jako kaleidoskop, který nám nabízí pozitivní po-současným plánem, který 
hled do barevných odlesků světla,“ dodávají au-samozřejmě bude akceptovat 
torky a realizátorky loga.vzniklou situaci, bezprostředně 

budeme reagovat tak, abychom 
O přípravách oslav a aktualizacích budeme nikoho zdravotně neohrozili.  

pravidelně informovat na stránkách novin a na Hlavním dnem oslav bude 14. 
webových stránkách listopad. V době od 9 do 16 

hodin je naplánován Den 
otevřených dveří pro abiturienty 
a veřejnost, jehož součástí bude 
prezentace školy, jednotlivých 
učeben, promítání v aule školy, 

http://140.gymcaslav.cz/

Mgr. Jana Andrejsková, 
emeritní pedagog G a SOŠPg Čáslav, 

autorka projektu oslav
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Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary 
(uniformované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli 
podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet 
na bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

Nástupní služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků, 
 Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) slu-

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

základní doby služby (37,5 hod/týden), možnost kariérního růstu, pravi-
delná lékařská péče, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, po pat-
nácti letech služby má policista nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a 
doživotní výsluhový příspěvek.

Hlavní podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování přijímacího říze-
ní, které se skládá z osobnostní, fyzické a zdravotní způsobilosti. Dalšími 
podmínkami přijetí jsou:

činí 24 
220

29 240

Nově příchozí policisté v rámci Středočeského kraje získají náborový 
příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Výplata náborového příspěvku je vázá-
na šestiměsíční zkušební dobou a závazkem služby v délce trvání šesti 
let.

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

SENIORKA SE PO PÁDU ZRANILA VE SVÉM BYTĚ   

ŘIDIČ POD VLIVEM ALKOHOLU ODMÍTAL SVOJI VINU

Nehoda se stala koncem března ve 4:00 hodiny ráno. Žena městským 
strážníkům telefonicky oznámila, že upadla, bolí ji levá ruka a nemůže se 
zvednout. Ženě bylo okamžitě nabídnuto zavolání rychlé záchranné služ-
by, což odmítla se slovy, že si přeje pouze městské strážníky. 

Hlídka vyrazila k bytu, kam byl přivolán také hasičský záchranný sbor, 
kvůli odemčení bytu. Zraněná seniorka byla nalezena na zemi u balkóno-
vých dveří v obývacím pokoji. Vzhledem k poranění ruky byla převezena 
rychlou záchrannou službou do městské nemocnice.

Obsluha městského kamerového systému kolem půl druhé v noci zpo-
zorovala motorové vozidlo, které v ulici Jeníkovská najelo do odbočovací-
ho pruhu a následně odbočilo doleva k obchodnímu domu Kaufland, aniž 
by dal řidič světelné znamení o změně směru jízdy. Následně přejel přes 
podélnou svislou čáru, otočil se a vjel opět na hlavní silnici do ulice Jení-
kovská. Řidič se během tohoto manévru nechoval ohleduplně, přejel přes 
podélnou svislou čáru protějšího odbočovacího pruhu, přes šikmé rovno-
běžné čáry a zhruba 40 metrů pokračoval prostředkem komunikace smě-
rem do ulice Masarykova, kde během jízdy nadále porušoval pravidla sil-
ničního provozu.

Hlídka na vozidlo čekala na kruhovém objezdu „Ostrý roh”, ze kterého 
se řidič bez světelného znamení o směru jízdy vydal do ulice Pražská. Měst-
ská policie nebezpečnou jízdu ukončila na křižovatce ulic Pražská a 28. říj-
na. Řidič hlídce předložil požadované doklady. Na žádost o vysvětlení své 
nebezpečné jízdy odpověděl, že si není vědom, že by porušil pravidla sil-
ničního provozu. 

Středočeská policie hledá nové policisty a policistky na základní útvary 

·   

Pokud jste o uvedené nabídce začali přemýšlet a máte zájem zjistit 
další podrobnosti, věnujte pozornost následujícím důležitým informacím. 

V případě zájmu kontaktujte pracovníky Územního odboru Kutná Ho-
ra na tel. číslo 974 875 400, 974 875 208 nebo pište na e-mail
 

trestní bezúhonnost,
·   české občanství,
·   minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
·   nebýt členem politických stran nebo hnutí,
·  nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nebýt čle-
nem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají 
podnikatelskou činnost.

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

Muž podstoupil dechovou zkoušku s tím, že před jízdou alkohol nepo-
žil. Zkouška však ukázala výsledek 2,61 promile. Řidič s výsledkem nesou-
hlasil a odmítl ho podepsat. Druhou dechovou zkoušku již nechtěl pod-
stoupit. 

Problém nastal také v případě, kdy strážníci dotyčného požádali o setr-
vání na místě do příjezdu Obvodního oddělení PČR Čáslav.  Strážníci muse-
li řidiči pod vlivem alkoholu pohrozit donucovacími prostředky. Muž na 
jejich výzvy nereagoval, otočil se k nim zády a snažil se z místa odejít se slo-
vy, že nemá čas. Jeden ze strážníku poté musel dotyčného uchopit za ruku, 
aby po další výzvě pochopil, že bez prošetření z místa odejít nemůže.

Tísňové volání:      112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

POLICIE INFORMUJE

MĚSTSKÁ POLICIE
Čáslav

156

Projekt najdete také  BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  NA FACEBOOKU!

stránka 10 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2020  



ŠKOLSTVÍ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2020/2021 proběhne v souladu s právními před-
pisy, ale se změnami nebo upuštěním od někte-
rých tradičních postupů (z důvodu mimořád-
ných opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva v 
souvislosti s koronavirem a onemocněním COVI-
D-19). 

Vzhledem k mimořádným opatřením situa-
ce vyžaduje: 

je možné doručit do jednotlivých středisek ma-
teřské školy těmito způsoby: 

- Do datové schránky Mateřské školy Čáslav, 
ID datové schránky: pgtxif3 

- E-mailem s uznaným elektronickým podpi-
sem (nelze poslat prostý e-mail) 

- Poštou (s razítkem data podání 4. 5. – 6. 5. 
2020) 

- Osobní podání ve výše uvedených středis-
cích MŠ a v termínech (je nezbytné organizovat  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncent-lávání, Evidenční / matriční list dítěte a Čestné 
raci osob, každý bude mít svoje psací potřeby). bit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se prohlášení rodičů o řádném očkování dítěte bu-

netýká dítěte, které plní povinné předškolní de uveřejněn na webových stránkách mateřské 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných vzdělávání (tzn. v posledním roce docházky do školy http://www.mscaslav.cz/ v sekci Ředitel-

technických prostředků (např. e-mailem bez MŠ před nástupem do ZŠ). ství nebo lze vyzvednout v podatelně Městské-
uznávaného elektronického podpisu apod.), je V současné situaci nouzového stavu nena-ho úřadu, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, Čáslav od 6. 
nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce vštěvujte osobně dětského lékaře. Pro doložení 4. do 4. 5.2020 v čase od 9:00 do 11:00 hodin. 
potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. této povinnosti zákonný zástupce:  

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz Všechny 3 shora uvedené vyplněné a pode-
- Jakékoli dotazy k zápisu zodpoví vedoucí přiložený soubor na webu školky vzor Čestného psané tiskopisy a dále: 

učitelky jednotlivých středisek MŠ na výše uve-- kopii očkovacího průkazu dítěte, prohlášení), 
dených tel. číslech v termínech zápisu 4. 5. – 6. 5. - u dítěte s odkladem školní docházky kopii 2. doloží kopii očkovacího průkazu. 
2020. Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s Rozhodnutí o odkladu školní docházky, 

- Při rozhodování o přijetí dítěte k předškol-- u dítěte se speciálními vzdělávacími potře- očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě 
nímu vzdělávání bude ředitelka MŠ Čáslav roz-bami písemné vyjádření školského poradenské- bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho vě-
hodovat dle platných dříve vydaných kriterií ho zařízení (pokud je máte k dispozici), ku má mít. 

- Zákonní zástupci dítěte nebudou dokládat - u cizinců kopii dokladu o právu pobytu na V případě, že dítě nebylo očkováno podle 
výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu dítě-území ČR na dobu delší než 90 dnů očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce 
te v Čáslavi. Mateřská škola po dohodě se zřizo- kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat 
vatelem sama prověří trvalý pobyt dítěte, který si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní 
zákonní zástupci uvedou v Žádosti o přijetí dítě- nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
te k předškolnímu vzdělávání a v Evidenčním / kontraindikaci. 
matričním listu dítěte. Z tohoto vyplývá, že po doložení dokladu o 

- Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 očkování dítěte nemusí zákonný zástupce pro 
zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění účely správního řízení o přijetí do mateřské ško-
povinnosti podrobit se stanoveným pravidel- ly dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrze-
ným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti ní lékaře.                                                 
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podro-

ul. Jahodová 1454 (Čeplov), telefon 327 313 968 

ul. R. Těsnohlídka 1628 (Bašta), telefon 327 312 057

ul. Masarykova 224, telefon 327 313 143  

ZMĚNA V ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČÁSLAV
Zápis do Mateřské školy Čáslav na školní rok 2020/2021 se uskuteční 

v pondělí 4. 5. od 9:00 do 12:00 hodin, 
v úterý 5. 5. od 13:00 do 17:00 hodin,
ve středu 6. 5. od 9:00 do 12:00 hodin    

ul. Husova 526, telefon 313 109 410 

ul. Bojovníků za svobodu 1547 , telefon 327 312 070

www.mscaslav.cz 
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DO POZICE ŘEDITELKY ANIMY ČÁSLAV, o.p.s. NASTOUPILA 
Mgr. MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ
V minulém čísle Čáslavských novin jsme se roz-
loučili s dlouholetou ředitelkou společnosti Ani-
ma Čáslav, o.p.s. Mgr. Evou Medkovou, která kon-
cem března odešla do důchodu. Na její místo 
nastoupila Mgr. Markéta Dvořáková. Novou paní 
ředitelku představujeme v rozhovoru. 

Paní ředitelko, mohla byste se nám prosím v 
krátkosti představit?

Jaké jsou Vaše dosavadní studijní a profesní 
zkušenosti?

Jak jste se dostala do Čáslavi?

Jak se Vám ve městě líbí?
Dala by se brigáda v domově pro seniory 

označit jako prvotní podnět, který Vás přivedl k 
práci v této oblasti?

Vezmu to stručným přehledem tak, jak jsem 
se představila svým novým kolegyním na první 
seznamovací schůzce. Pocházím z Ledče nad Sá-
zavou, kde jsem prožila většinu svého života. Po-
sledních deset let žijeme s rodinou v rodinném 
domku v Kožlí, je to menší obec blízko Ledče, tak-
že jsem stále v rodném kraji. Jsem vdaná, letos to 
bude 14 let. S manželem se známe ze střední ško-
ly, žijeme spolu 20 let. Máme tři syny, 15, 13 a 9 
let a spolu s námi sdílí domácnost šestiletý 
osmák Špíček. To by myslím jako krátké předsta-
vení mohlo stačit.

Ještě na základní škole jsem si přála být uči-
telkou v mateřské školce. Začala jsem kvůli tomu-
to snu i hrát na klavír. Ale v době blížících se přijí-
maček na střední školy byly mateřské školy hro-
madně rušeny a sjednocovány třeba i do jedné či 
dvou tříd, proto jsem se rozhodla studovat na 
zdravotní škole s tím, že bych mohla fungovat 
jako sestřička na porodnici. Ovšem realita nako-
nec byla zcela odlišná. V Ledči nad Sázavou jsem 
vystudovala místní gymnázium a posléze Vyso-
kou pedagogickou školu se zaměřením na výuku přilnutí k pomáhajícím profesím ve mne vzklíčilo lo úspěšné, resp. nebyl vybrán žádný kandidát. 
biologie - zeměpis pro druhý stupeň základních v ranném dětství. Na vysvětlení, má babička, Jelikož jsem se netajila s tím, že už delší dobu uva-
škol. A zase došlo k úplnému převratu v mých vedle své práce v zemědělství, ještě ve volném žuji o změně pracovního místa, začala jsem pát-
profesních představách. Během studií na gym- čase obcházela jako ošetřovatelka pod Červe- rat. Výzva k výběrovému řízení na pozici ředite-
náziu jsem dostala příležitost brigádničit v Domo- ným křížem sousedy a pomáhala jim s domác- le/ředitelky společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. 
vě důchodců Smrčná. Když jsem tam poprvé na- ností nebo nákupy. Pamatuji si to proto, jelikož na stránkách města Čáslav mi dodala odhodlání 
stoupila, bylo mi šestnáct a mé působení v této mě často brávala sebou a mě ty společné ná- zkontaktovat přímo paní Medkovou, abych se na 
organizaci ukončil až vstup do Animy. Ale to hod- vštěvy hrozně bavili. Kdo ví? rovinu zeptala, jak to doopravdy je. Paní Medko-
ně předbíhám. Ještě na vysoké škole jsem se při- vá mi potvrdila své rozhodnutí rozjet novou eta-
hlásila do výběrového řízení na sociální/aktivi- pu svého života a můj troufalý návrh přihlásit se 
zační pracovnici. Tenkrát tyto pozice nebyly tak  do výběrového řízení na její pozici podpořila. 
tak striktně rozdělené, jako dnes. No a státní Mohla jsem si dovolit jít přímo k věci, protože 
zkoušky jsem již dělala při zaměstnání v Domově paní Medkovou jsem znala již z dob, kdy mi po-
důchodců Světlá nad Sázavou, kam byl přestě- máhala s transformací pečovatelské služby ve 

Když se nad Vaší otázkou zamyslím, mohu hován kompletně celý domov důchodců ve Smrč- Světlé nad Sázavou
říci, že to byla velká náhoda. Kolegyně ze spřáte-né.
lených služeb se přede mnou zmínily o odchodu Líbí. Vážně se mi líbí. Dokonce pro nás s man-
paní Medkové do důchodu, což bylo těžké k uvě- želem byla Čáslav jednou z variant, kde bychom 
ření. Zmínily se také o tom, že proběhlo výběro- chtěli žít. Nakonec jsme se přiklonili k variantě 
vé řízení na pozici ředitelky společnosti, ale neby-Pravděpodobně ano, ale možná, že semínko být co nejblíže našim rodičům a postavili si do-

ROZHOVOR

„V sociálních službách pracuji dvacet let 
a nehodlám to měnit”

Mgr. Markéta Dvořáková
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mek blízko Ledče nad Sázavou. Během svého 
působení ve společnosti budu město Čáslav po-
znávat mnohem víc a podrobněji, ale i tak věřím, 

Je pravda, že jsem ve funkci velmi krátce, ale Terénní služba pomáhá a umožňuje lidem že má odpověď na otázku „Jak se Vám ve městě 
„čáslavskou Animu“ jsem znala již z dřívějších zůstat ve svém domácím prostředí, zůstat tam, líbí?“, bude i v budoucnu stejná.
dob.  Před jedenácti lety jsem byla přímo v Ani- kde jsou zvyklí žít třeba jen pár let anebo také 
mě na stáži a poté jsem pár let spolupracovala s celý svůj život. Pro některé může být představa 

Přestože jsem vystudovaná učitelka, nikdy paní Medkovou jako s konzultantkou našich slu- stěhování se do pobytové služby těžkým psy-
jsem tuto profesi nevykonávala a je to asi dobře. žeb.  Animu jsem převzala v neskutečné době, to chickým blokem, něco zcela nepředstavitelné-
Tedy konstatuji to na základě výroku mých synů, by jeden opravdu nevymyslel. A právě tato doba ho. Což platí i o lidech s handicapem, kdy zdra-
kteří tvrdí, že bych byla moc přísná paní učitelka. přinesla to pozitivní překvapení, vlastně ne pře- votní problémy jim během života postaví pře-
Práce v domově důchodců a posléze v pečova- kvapení, spíše potvrzení toho, co jsem slyšela a kážku přes životní plány, kterých se nemusíte 
telské službě a v denním stacionáři mne tak pohl- myslela si. Totiž, že v Animě je skvělý, profesio- vždy vzdát, když je nastavená pomocná ruka 
tila, že jsem ani nikdy nezalitovala, že jsem se nální tým. ochotná s vámi vaše plány uskutečnit. A tuto po-
učitelkou nestala. Jediné, co jsem si vyzkoušela mocnou ruku terénní služby nastavují a podávají 
bylo vedení praktikantů sociální školy při výuko- všem, kdo to potřebuje a kdo o ni stojí. Dovolím 
vé praxi v pobytovém zařízení. Ovšem i v sociální si právě v tento okamžik pouze doplnit, že tuto 

Samozřejmě, že určité vize v hlavě mám. Tý-sféře jsem si vyzkoušela nemálo profesí, které pomyslnou pomocnou ruku nenastavuje v Ani-
kají se především odlehčovací služby. Ale na tyto byly mimo mou pracovní náplň sociální pracov- mě pouze pečovatelská služba, ale i denní staci-
úvahy je brzy. Mým hlavním úkolem je provést nice. Od instruktora rehabilitačního cvičení, er- onář a samozřejmě i odlehčovací služba. 
„Animu“ tímto těžkým obdobím, a hlavně se de-goterapeuta, projektanta, no prostě vše co bylo 
tailně seznámit se vším, co pozice ředitelky Ani-třeba, jsem se snažila řešit v rámci svých, mnoh-
my obnáší. Jak jsem hned v úvodu zmínila, žiji v domác-dy laických možností.

nosti plné mužů, hladina testosteronu kolem 
V sociálních službách pracuji dvacet let a ne- mne je opravdu vysoká a udržovat tuto skuteč-

hodlám to měnit. Mám potřebu být v kontaktu s nost v harmonickém souladu mi zabere poměr-
lidmi, a to že se tento kontakt odehrává v pomá- ně dost volného času. Ale rozhodně si neodepřu 
hající profesi, tak to už mi asi bylo dáno do vínku.  zkrášlovat si zahradu výsadbou dalších a dalších 
Nechci použít to velmi často citované „klišé“, že trvalek. Zahrada je pro mne ohromným relaxem, 

Nemyslím si, že základním předpokladem mne práce naplňuje, tak raději řeknu, že jsem stejně tak jako jóga.
pro úspěšnou činnost manažera v jakémkoliv týmový pracovník a práce v kolektivu a s lidmi Ovšem jednu pikantnost na sebe prozra-
oboru je právě profesní příslušnost. Nicméně, mne velmi baví. Stále mne nepřestává mile pře- dím… jsem vášnivá sběratelka obalů od čokolád, 
vzhledem ke specifikům společnosti Anima, tím kvapovat při pracovních schůzkách, jak se celý a to již od šesti let. Svou „sladkou papírovou“ 
myslím např. omezený počet THP pracovníků, je pracovní tým snaží přicházet s nápady pro ty, co sbírku mám poměrně rozsáhlou a její nekoneč-
detailní znalost problematiky určitě výhodou a potřebují pomoc a podporu, jak jim záleží na  né urovnávání, tak to je taky skvělý relax.
popravdě i předpokladem.  Právě v této souvis-      tom, aby jejich pomoc padla právě tam, kde je 
losti jsem za své praktické zkušenosti osudu vděč-potřeba a byla účinná.
ná.

ce, ale jistě jste již měla možnost seznámit se ale- Co byste označila za nejdůležitější aspekt   
spoň okrajově s jejím chodem. Stačilo Vás již ně- pečovatelské služby, tedy jedné ze tří služeb, kte-
co překvapit? ré Anima nabízí?

Vyzkoušela jste v rámci profese i jiná odvětví 
nebo se pohybujete pouze v sociální oblasti?

S jakou vizí vstupujete do pozice ředitelky? 
Můžete případně zmínit, jakým směrem byste 
ráda Animu vedla?

Co ráda děláte ve volném čase, když zrovna 
nejste v pracovním procesu?

Je podle Vás důležité, aby ředitel či ředitelka Co pro Vás práce v této sféře znamená?
znali problematiku profese ze všech úhlů? Měli 
by si podle Vás vyzkoušet všechny nebo alespoň 
většinu pozic v dané společnosti, než zasednou 
do ředitelského křesla nebo to podle Vás není 
nutné? 

Ve funkci ředitelky čáslavské Animy jste krát-
JN, 

foto: archiv Mgr. Markéta Dvořáková

Zdravotnictví je oblast, která byla pro VOŠ, SPŠ a 
OA Čáslav dosud vzdálená. Ale situace se na chví-
li změnila. Naše 3D tiskárny byly v běhu zatím 

A co konkrétně tiskneme? pouze ve výuce strojírenských předmětů. Nyní 
je jejich využití ještě více užitečné. Může za to 
spolupráce s MAP (Místní akční plán) Čáslavsko.

 

 

Nejsou to sice tisíce kusů, ale jak řekl pan Mgr. 
Kobela: „ Každý kus je dobrý.“

Jsou to držáky ochranných průhledných štítů 
určených zdravotnickému personálu. Využívá-
me materiál, se kterým máme bohaté zkušenos-
ti při 3D tisku, a to bioplast s označením PLA. Tisk Naše škola byla oslovena panem Mgr. Nor-
provádíme na našich školních 3D tiskárnách, bertem Kobelou, manažerem tohoto projektu, o 
jejichž parametry jsou školní, nikoliv profesio-zapojení do nové aktivity formou výpomoci. 
nální. Ale pro daný účel jsou naprosto postačují-Vzhledem k nedostatku bezpečnostních a 
cí. ochranných pomůcek ve zdravotnictví je potře-

Jsme rádi, že v současné, nezvyklé situaci ba každý kus těchto pomůcek, který by zajistil 
můžeme být alespoň trochu nápomocni.vyšší bezpečnost při náročné práci zdravotníků. 

Tímto nedostatkovým výrobkem je ochranný 
štít. A právě na části výroby štítů se podílíme. 

                                 
                                 

POMOC ZDRAVOTNICTVÍ
3D tiskárny nezahálí, ale pomáhají 

ŠKOLSTVÍ

 Ing. Bc. Vlastimil Andrle, 
                                    zástupce ředitelky pro VOŠ
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CHRÁM sv. PETRA A PAVLA V ČÁSLAVI

Kdokoliv přijíždí do široce rozevřeného zálivu po-
labských rovin, rozprostírajícího se v nejvýchod-
nějším cípu Středočeského kraje, zcela bezpo-
chyby se zrakem nejprve pozdraví s vysokými 
siluetami čáslavských kostelních věží. Tyčí se pří-
mo v jeho středu a zejména vyšší z nich je ostře 
vbodnuta do prostoru co osamělý výkřik do ti-
cha. V někom možná vyvolá i představu majáku, 
vzpřímeného nad ostrůvkem hrotitých skal měst-
ských střech, nad holohlavými balvany panelá-
ků, nad šumícím příbojem lidského ruchu. Majá-
ku lákajícího na kolkolem rozprostřenou a lehce 
rozvlněnou pláň vlídných polí, olemovanou ze 
severovýchodu strmým pobřežím Železných hor 
a z jihu povlovnými svahy Hornosázavské pahor-
katiny.

Tak je tomu již odedávna. Už pět století. 
Vždyť čáslavská věž se zvedla nad městem i kraji-
nou už roku 1497.

Čáslav a její bezprostřední okolí však bylo 
lidmi vnímáno co pohostinná dlaň a přirozené 
územní centrum už mnohem, mnohem dříve. Už 
před několika tisíci lety. Jeho polohu v těch dáv-
ných, pradávných časech však pocestným ukazo-
val dým, svědčící zprvu jen o lidské přítomnosti, 
později o velké osadě a nakonec o městě. Dým, 
prozrazující cestu ke kousku země, obdařenému 
přírodou a božstvy zvláštní a těžko definovatel-
nou přitažlivostí. Nejsilněji pak tento génius loci, 
čili „duch místa“, působil přímo tam, kde nyní 
stojí nejmohutnější chrám města. Čáslavský 
chrám sv. Petra a Pavla.

školy a nadšenému amatérskému archeologovi kultury řivnáčské (2900 až 2700 př. Kristem), kdy 
Klimentu Čermákovi, provést pod kostelní dlaž- se obyvatelé české kotliny museli chránit, nikoli 
bou alespoň dílčí vykopávky. Jeho zájem se poprvé ani naposledy, před různými tlupami ná-
upnul především na nejstarší dochované části – jezdníků. Nicméně je zřejmé, že od pátého tisíci-
na presbyterium a hlavně na maličký románský letí před Kristem lidé už Čáslavsko nikdy neopus-
kostelík, který je dnes užíván jako sakristie. A prá- tili a zmiňované opevněné hradiště se jaksi při-
vě pod jeho podlahou se mu pak podařilo obje- rozeně stalo nepopiratelným civilizačním stře-
vit nejen několik středověkých hrobů, ale také dem celé okolní krajiny.

Osídlení Čáslavska, dosti husté už před vzni-zvláštní, v křesťanské svatyni skoro nepatřičnou 
kem hradiště, se v průběhu té spousty let samo-věc – ptačí kosti. Nález, který naznačoval, že se 
zřejmě měnilo. Jak už to bývá, v dobách přízni-tu kdysi mohlo nacházet dějiště pohanských ná-
vých a klidných tu žilo lidí hodně, v nejistých a boženských obřadů. Protože domněnku o exis-
krutých zase málo. Kupříkladu v čase, kdy z bu-tenci takového kultovního místa podporovalo i 
doucí vlasti Čechů odešly germánské kmeny původní zasvěcení kostelíka sv. Michalovi, které-
Markomanů (zhruba v konci druhé poloviny 4. ho středověk vnímal jako bojovníka s temnými 
stol.) a Langobardů, tu mnoho osadníků nezby-silami, nešlo ji kategoricky zavrhnout. Navíc to 
lo. Dokonce ani první Slované, kteří na území byla stavba v centru území, jehož trvalé a čas od 
české kotliny přišli před polovinou 6. století, času i značně husté osídlení je doloženo již od 
úrodné Čáslavsko hned neobjevili. Ne, že by zde raného neolitu. Doby, od které nás dělí neuvěři-
nežili, ale bylo jich poskrovnu. Z Hrádku a jeho telných šest tisíc let. Bylo by tedy více než podiv-
bezprostředního okolí však život nezmizel ani v né, kdyby tu v pravěku a starověku místní osad-
chaosu tak zvaného stěhování národů. Kolem níci nikdy neměli posvátná místa pro svá bož-
hradiště se sice nacházelo jen několik málo osad, stva.

První zemědělce nepochybně lákalo k zalo- nicméně lidé tu byli. Tento stav pak trval až do 
žení zdejších sídlišť jak příjemné klima, typické 10. století, kdy v Čechách začaly soupeřit dva 
pro polabské nížiny, tak úrodná půda, slibující mocné rody – Přemyslovci a Slavníkovci. Vzhle-
možnost dobré obživy. K významu místa přispí- dem k tomu, že Slavníkovci ovládali především 
vala i dávná obchodní stezka, spojující Moravu a východní a jižní Čechy, stalo se pro ně Čáslavsko 
jihovýchodní část Evropy s centrem pozdějších strategicky výhodným propojením obou území. 
Čech. Není divu, že si tu lidé záhy povšimli i návr- Začali zdejší osídlení výrazně podporovat a v 
ší, příhodně se zvedající nad bažinatým mean- úrodné rovině kolem řeky Doubravy pak velmi 
drem říčky, které přímo vyzývalo k založení opev- rychle vyrůstalo početné množství osad. Přitom 
něného hradiště. Neolitická keramika ukázala, si nemohli nepovšimnout příznivé polohy hra-
že tento ostroh, nyní zvaný „Hrádek“, byl osídlen diště v jejím středu přímo předurčeného k úloze 
už v období kultury Lengyelské (asi 4400 až 4300 místního správního centra. Není rozhodně bez 

V letech 1905 až 1910 umožnila celková rekon- př. Kristem). zajímavosti, že právě v těchto dobách dostalo 
strukce čáslavského chrámu sv. Petra a Pavla teh- V jakých časech se tu zbudovalo první opev- Čáslavsko i hradiště své jméno a to podle jedno-
dejšímu řediteli místní dívčí obecné a měšťanské nění se zatím neví; jednou z možností je období ho z pěti synů knížete Slavníka, jejichž jména by-

SERIÁL 

na své pouti časem                                                               I. díl

Ozvěna hlubin nejhlubších
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la, dle Kosmovy kroniky, Soběbor, neboli 
Soběslav, Spytimír, Pobraslav, Pořej a Čáslav.

Houstlo i osídlení kolem Hrádku a záhy se 
stalo natolik rozlehlým, že je Čáslav v listině, 
odkazující se k roku 1052, již označována jako 
„urbs“, čili město. Tedy více než 200 let před 
svým skutečným založením králem Přemyslem 
Otakarem II., uskutečněným až někdy kolem 
roku 1260. 

mu klasu. Tak se stavělo v období předromán- dit i hroby. V kostelíku sv. Michala byly nalezeny 
ském a raně románském, takže je možné, že tu čtyři. Tři z nich záhadně mlčí, jeden ale ochotně 
řemeslníci pracovali už někdy kolem roku 1100. vypovídá. Škoda, že o časech poněkud mlad-
Mimochodem, kvádříkové zdivo je skutečně z ších, než jaké jsou zrodu kostela připisovány. Jde 
kamenů opracovaných do tvaru malých kvádrů. o hrob uprostřed lodě, na němž býval náhrobní 

Vnitřek tohoto kostelíka byl (a stále je) velmi kámen jednoho pánů z Chlumu. Jméno tohoto 
prostý a malý. Šlo o obdélnou loď (místo pro šlechtice není úplně jasné, nejčastěji se uvádí 
shromáždění věřících) s plochým stropem, Jistislav, často také Mstislav. Dráha jeho života se 
zakončenou na východní straně půlkruhovou ale začala až v první polovině 13. století               

Z ů sta ň m e  a l e  j e š tě  c hv í l i  v  o n é  apsidou (zde byl oltář) a na západě věží. Důleži- a skončila někdy na samém počátku 14. století. 
„předčáslavské“ Čáslavi, vznikající samovolným té je, že ve věži byla tzv. „tribuna“, což je Asi tak před rokem 1310. A v těch časech koste-
spojováním mnoha osad, rozrůstajících se vyvýšené místo, určené majiteli kostela ke lík už nepochybně stál. Někteří badatelé se 
kolem Hrádku. Vesnic a vesniček, které jsou sledování bohoslužby. Proč je to důležité? domnívali, že zakladatelem kostela mohl být 
archeologicky doloženy v četných místech Protože to znamená, že v blízkosti kostela se jeho otec, jemuž byl připisován hrob, nacházejí-
současného města - kupříkladu nad dnešním nacházel dvůr šlechtice, který dal kostel při svém cí se těsně před oltářem kostelíka. Důvodem 
rybníkem Zemánkem, u areálu středního sídle postavit. Nepředstavujme si ale nějakou takové úvahy byla nejen uvedená poloha hro-
odborného učiliště dopravního, v Koželuhách, tvrz. V té době šlo téměř výhradně o dvorce bu, zvaná „zakladatelská“, ale rovněž významné 
na Čeplově, v místech ulice Na Svornosti ... a hospodářské, jejichž opevnění příliš účinné postavení Jistislavova otce v dějinách Čáslavska  
také tam, kde jsou nyní ulice Na Kozinci, nebývalo. Rovněž hrady vznikaly v naší zemi až i Hrádku. Nicméně antropologické posouzení 
Mahenova a Žižkovo náměstí. Neboť právě         později. Ale zmíněné spojení šlechtického sídla   pozůstatků obou mužů ve vztahu otec - syn tuto 
v této dávné Čáslavi, v Čáslavi „předčáslavské“, a kostela nebylo v raně románském období ni- hypotézu nepodpořilo.  Přesto si Jistislav a jeho 
se začal odvíjet příběh její nynější nejstarší a jak neobvyklé. Dokonce naprostá většina úplně otec alespoň krátkou poznámku zaslouží.
nejvzácnější stavby. Historie chrámu sv. Petra a prvních kamenných staveb na českém venkově Rod pánů z Chlumu pocházel z Litoměřicka   
Pavla. patří právě malým, tzv. „panským“ či a po přesídlení na Čáslavsko na počátku           

„vlastnickým“ románským kostelíkům, které 13. století se jeden z jeho členů, vladyka Bleh, 
jsou z přelomu 11. a 12. století. Tedy opět z do- stal správcem tehdejší Čáslavské župy, což bylo 
by kolem roku 1100. Proč by k nim neměl patřit území o značné rozloze. Bleh sídlil na čáslavs-

Nikdo dnes ani náznakem netuší, kolik je kostel sv. Michala v Čáslavi? kém Hrádku a měl, skoro jako v pohádce, tři sy-
chrámu sv. Petra a Pavla let. Neví se, kdo položil Jen malá poznámka - stavba kostela byla pro ny – Buna, Sezemu a již zmíněného Jistislava. 
jeho základní kámen, známa není ani chvíle, kdy tehdejší, teprve vznikající šlechtu značně přínos- Roku 1276 mu ale král, jímž byl Přemysl Otakar 
se tak stalo. Tajemství jeho zrodu zůstává záhad- ná – ideologicky, právně a kupodivu i vojensky. II., úřad správce odňal a jako náhradu mu 
né a zatím se ho rozluštit nepodařilo. Všichni, Hlásila se tímto činem k církvi i k panovníkovi, daroval lesnatou krajinu jižně od Čáslavi, kde 
kteří se o to snažili, nakonec jen skončili u sloví- který v křesťanství viděl sjednocující státní ideo- poté on nebo některý z jeho synů postavili hrad 
ček asi, možná, pravděpodobně... Lze jen usuzo- logii, upevňovala si tím právo k držbě území a Chlum. Zbytky tohoto hradu stojí dosud              
vat, číst z náznaků. Nechme tedy chvíli promlou- zároveň získávala i skutečně pevnou kamennou u stejnojmenné obce a to blízko Čáslavákům 
vat ty, kteří pro člověka nezasvěceného mají jen stavbu, kterou bylo možno využít v čase ohrože- známé rekreační oblasti Zbýšov.
mlčení. Kameny, hroby, střepy. Protože archeo- ní. Komu patří pozůstatky uložené u oltáře, za-
logům a historikům se občas něco málo z jejich Půlkruhová apsida (slovo pochází z řeckého tím známo není. Možná to zakladatel kostela je, 
němého poselství uslyšet podaří. hapsis, což je v překladu oblouk či zaoblení) je možná není. Kdo ví? Že kostelík je z časů kolem 

Románský kostelík sv. Michala, který je dnes rovněž typická pro zmiňované období. Román- roku 1100 však mnoho pochybností není.
do monumentálního architektonického díla ský sloh ji převzal z římské architektury, v níž slou-
chrámu sv. Petra a Pavla vložen jak vzácný kámen žila v podobě půlkruhového výklenku k umístění 
do šperku, je ochotný na sebe prozradit mnohé. soch bohů. V latině nesla označení apsis. Křes-
O jeho stáří například hovoří typ zdiva, jemuž se ťanství ji ve svých časných fázích využilo jako 
říká „kvádříkové“ a dokonce dochovaná část zdi- prostor pro oltář. Gotika ji nepřevzala.
va „klasového“, skutečně se podobající obilné- Archeologům jsou ochotné mnohé prozra-

Pokračování najdete v červnovém 
vydání Čáslavských novin

Vladimír Hořejší

Zrození

Nejstarší vyobrazení kostela - Willenberg 1602
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OBDOBÍ PANDEMIE COVID-19 V ČÁSLAVI
FOTOREPORTÁŽ

Zavřené restaurace, školy a školky, většina obchodů, sportoviště, omezení pohybu na veřejnosti, povinné nošení roušek na veřejnosti, dobrovolníky 
zřízené šicí dílny pro výrobu roušek, zákaz otců u porodu - to je jen část z mimořádných opatřeních, která vláda zavedla v České republice v době, kdy celý 
svět zasáhla epidemie nemoci Covid-19. V následující fotogalerii přibližujeme atmosféru v Čáslavi, ze které je v těchto nelehkých chvílích ve společnosti 
cítit neklid, strach, frustrace, ale také sounáležitost, solidarita, láska.

stránka 16 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2020  



 stránka 3 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018    stránka 17 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2020   



MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE A TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ
Začaly jsme si s paní farářkou českobratrské círk- ře, a ženy – farářky na sborové společenství? Pře-
ve evangelické Mgr. Drahomírou Duškovou ce jen role muže a ženy jako vůdčích osobností 
Havlíčkovou povídat v březnu a rozhovor jsme ve skupině mohou být nazírány – a i tak prožívá-
ukončily začátkem dubna – svět kolem nás se ny – jako role otce či matky?
během těch pár dní radikálně proměnil. Otázky, 
které jsem měla připravené, se postupně stávaly 
aktuálnějšími – a odpovědi na ně už vlastně rea-

Co vše předcházelo tomu okamžiku, když govaly na situaci, která zcela neočekávaně za-
jste poprvé stála jako farářka v evangelickém sáhla naše životy.
kostele před věřícími?

Milá Drahomíro, čím jste chtěla být, když jste 
byla malá?

Kdy jste si poprvé v životě uvědomila, že exis-
tuje síla, která přesahuje vše živé na Zemi, kte-
rou lze nazývat Bohem?

Jaká byla Vaše cesta do Čáslavi?

Vnímáte rozdíl mezi působením muže – fará-

Jak lze vytvořit společenství lidí, kteří spolu 
dokáží hovořit, pomáhat si, sdílet své životní pří-
běhy? Zdá se mi, že v Čechách se tato sousedská 
pospolitost vytratila.

jsem uvěřila, byl Velký pátek a bohoslužby ve 
ztemnělém kostele v Klášteře nad Dědinou.

Je to zajímavá otázka, občas si ji také kladu, 
ale zároveň nemám ten odstup, abych na ní do-
kázala odpovědět. Asi by bylo zajímavé se zeptat 
lidí, kteří sborové společenství tvoří, zda vidí či 
pociťují nějaký rozdíl mezi působením muže fará-
ře či ženy farářky – samotnou by mě to zajímalo. 

Když do naší malé vesnice přišel na začátku V naší evangelické církvi tvoří ženy farářky zhru-
devadesátých let mladý farář s rodinou a pouštěl ba čtvrtinu a ordinace žen je v naší církvi už od 

Když jsem byla malá, ráda jsem vyplňovala nám Velvet Underground nebo Boba Dylana, roku 1953, takže ženy farářky nejsou žádná no-
tabulky, různé formuláře u mamky v práci, která dával nám číst knížky od Grahama Greena a Elie vinka. Jsou evangelické sbory, kde měli vždycky 
pracovala jako účetní a bavily mě také takové Wiesla, stala se ze mě zapálená křesťanka. Roz- muže faráře a ženu by si možná ani nezvolily, ale 
různé stroječky, které měla v kanceláři, děrovač- hodně jsem nechtěla jít na gymnázium, ale vel- takových už dnes mnoho není. Znám i sbory, kde 
ky, sešívačky, počítačky… Pořád jsem něco spiso- mi silně mě to táhlo na nově založenou Evange- měli v posledních letech pouze farářky. Určitě 
vala, říkali o mně, že budu spisovatelka. Od té lickou akademii. A tak jsem studovala na této jako žena farářka rozehrávám u lidí jiná témata, 
chvíle, kdy jsem začala chodit do školy, jsem tou- průkopnické škole v Náchodě a poslední matu- třeba téma mateřství, porodů nebo skloubení 
žila být paní učitelka; měla jsem své imaginární ritní ročník jsem absolvovala v Praze. Tehdy už rodinného a pracovního života, péče o stárnoucí 
žáky a ty jsem stále něco učila. Obojí se mi tak jsem věděla, že chci jít studovat teologii. Ještě rodiče a v duchovní oblasti možná více pracuji s 
trochu spojilo ve farářské práci. jsem si podala přihlášku na bohemistiku, anglis- emocemi, obrazy, ale to dělají i někteří muži. Kaž-

tiku a novinařinu – i tyto obory byly mé velké lás- dopádně jako žena farářka čelím často takovým 
ky. Na Evangelické teologické fakultě jsem se po- otázkám typu: „A vy se jako můžete vdávat? A vy 
tkala se skvělými lidmi, kamarády, profesory i se jako farářka můžete mít děti?“ 

Nevím, jak to přišlo; do kostela jsem chodila svým budoucím mužem. Vycestovala jsem také 
od nepaměti. Silný zážitek byl pozorovat babič- na studia do Edinburghu a pak do Paříže. Skotsko Po dokončení roční praxe, tzv. vikariátu v 
ku, jak se za nás každý večer modlí – byla v tom i Francie mi učarovaly – a stále se tam ráda vra- evangelickém sboru v Novém Městě na Moravě 
velká síla. Jednou mi říkala, že nerozumí tomu, cím. Celý tento koktejl mě utvářel a hnětl, až a v Bystřici nad Pernštejnem, jsem následovala 
proč lidé nevěří Pánu Bohu, když je svět tak doko- jsem se po skončení fakulty rozhodla absolvovat svého muže ještě na rok do Paříže a odtamtud 
nale krásný, stačí se podívat na přírodu, na nebe. roční praxi na Vysočině. jsme si vybírali nějaké příhodné místo pro náš 
Dalším mezníkem – možná tím okamžikem – kdy společný život. Volba padla na Hořovice, líbila se 

nám okolní brdská krajina. Potřebovali jsme mís-
to, odkud by se dalo dojíždět do Prahy, protože 
manžel pracuje na Evangelické teologické fakul-
tě v Praze. V Hořovicích se nám narodily naše tři 
děti a strávili jsme tam celkem osm let. Bydleli 
jsme v bývalé synagoze, kde sídlil evangelický 
sbor. Bylo to velmi malé společenství, pár star-
ších lidí, ale postupně se začala scházet skupina 
dětí, potom i dvě skupiny dětí, stejně se ale kos-
tel nikdy nenaplnil. Po mém odchodu se hořovic-
ký evangelický sbor stal součástí většího evange-
lického sboru na Dobříši. Z Hořovic jsme se stě-
hovali na venkov, na statek mých rodičů, protože 
jsem byla zrovna na mateřské s třetím dítětem. 
Strávili jsme také půl roku v Německu a pomalu 
se rozhlíželi, kam by mohly směřovat naše další 
kroky. Volba padla na Čáslav, odkud přišlo pozvá-
ní, protože zde zrovna hledali nového faráře. A 
tak si zvolili farářku – a jsme tu už pátým rokem. 
A moc se nám tu líbí.

ROZHOVOR

„Zdá se mi, že pro vytváření opravdového 
společenství je potřeba, aby se člověk přestal 

soustředit jen na sebe.”
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To je pro mě otázka, jestli společenství lze 
vytvořit někým zvenku cíleně? Myslím, že ne. 
Společenství se pomaličku tvoří samo z kostek 
důvěry, pomoci, společného cíle, zájmu, blízkos-
ti, společných zážitků. Někdy to trvá roky, deseti-
letí, můžeme tomu pomáhat, tak že nějakou kost-
ku přidáme nebo nadchneme někoho, aby taky 
přidal svou kostičku. A najednou je to na světě. 
Někdy se to tvoření může přerušit různými dě-
jinnými událostmi nebo se naopak může stejný-
mi událostmi zrychlit a lidé se ještě více se-
mknou. Taky je pro mě záhada, jak je možné, že 
někde se společenství vytváří tak snadno, přiro-
zeně a rychle a někde to prostě nejde a nejde, a 
to se člověk může snažit sebevíc. 

Vytvářet společenství je také jedním z úkolů 
církve, kromě bohoslužeb, svědectví a služby, 
takže se o to i v čáslavském sboru snažím a snaží-
me. A nejen ve sboru, ale i v širší komunitě. Na 
zahradě Diakonie třeba pořádáme Férové snída-
ně, a to je krásná sousedská akce – lidé se 
sejdou, piknikují, ochutnávají svoje fairtradové 
nebo regionální produkty, povídají si, je tam zabijákem společenství je totiž závist, která lím, že jsme byli vlastně asi docela spokojení, 
vždycky moc fajn atmosféra. Zdá se mi, že pro vlastně pramení z nespokojenosti s tím, co mám, když jsme si řekli, že třeba nebudeme tolik pro-
vytváření opravdového společenství je potřeba, co mi bylo svěřeno. krastinovat nebo si kupovat nové oblečení nebo 
aby se člověk přestal soustředit jen na sebe, aby jíst tolik sladkostí a uplynulo pár dní a půst má-
pro něho začali být důležití druzí nebo prostředí, me všichni. A s podivem vše přijímáme celkem 
ve kterém žije nebo nějaký společný cíl. Napří- poslušně a s pokorou, protože jde o život. Je to 
klad na podporu rodiny, která má dítě s postiže- výzva i pro církev. Všechno funguje najednou v 
ním a potřebuje miliony na operaci, jsou lidé jiném režimu. Prožíváme půst od bohoslužeb i 
schopni zatáhnout za jeden provaz a vybrat ne- Nevím, proč se lidé tolik zlobí. Možná někteří setkávání během týdne. Takový stav snad církev 
skutečnou částku během chvilky, což je úžasné. cítí bezmoc, mají pocit, že se věci, život, svět ne- ještě nezažila. Křesťané v některých obdobích 
A společenství je, když toto tahání za jeden pro- vyvíjí tak, jak by si přáli, že jejich hlas není dosta- dějin museli slavit bohoslužby tajně, ale teď je 
vaz v určitém místě a komunitě trvá delší dobu. tečně slyšet a tak se do toho opřou aspoň na soci- prostě neslavíme, protože je pro nás důležité 

álních sítích, vykřičí tam svůj hněv. Bohužel k to- zdraví druhých a co nejrychlejší zastavení pande-
mu šíření nenávisti a vulgarit přispívají i někteří mie. Bohoslužby mi chybí, ale čas bez bohoslu-
politici, zvláště ti, kteří jsou nejvíc slyšet a vidět a žeb není čas bez Boha. A tak se víc modlíme, dělá-
ještě navíc v nejvyšších postaveních. Po jejich me si bohoslužby v rodinách, šijeme roušky, sta-
nástupu do funkce jakoby se otevřela hráz vulga- ráme se o druhé. Připravuji bohoslužby jako ob-
ritě, nenávisti a hrubosti. Z toho mám strach. vykle, dávám je na web, posílám je emailem, roz-

vážím je starším členům sboru, kteří nemají počí-
tač, koordinuji pomoc, a hlavně telefonuji těm, 
kdo jsou na všechno sami i těm, kdo teď mají pl-
nou hlavu domácích úkolů pro děti, starostí o své Vnímám to dost podobně a nejen já, je to 
stárnoucí rodiče, kdo pečují. A jsou to zajímavé dřeň křesťanské tradice – nejprve hledat Boží 
telefonáty, každý k této nové situaci přistupuje království a to ostatní nám bude přidáno. Sou-
jinak. Nedávno mi jedna skoro devadesátiletá středit se na duchovní hodnoty, nasytit duši, od-
dáma říkala: „A já si stejně, paní farářko, myslím, Více si všímat – volání své duše, druhých, ži-hlédnout od sebe a stát se bližním, být druhým 
že je to trest Boží.“ Odpověděla jsem jí, že to spíš votního prostředí. Každý den hledat, za co může-na blízku, a pak přijde i to ostatní. Hmotné věci, 
vnímám jako zkoušku, která nás protříbí a otes-me být vděční, a radovat se z toho. Být bližním, po kterých baží naše konzumní společnost, včet-
tuje hodnoty, na kterých stojíme. Pro mě je mot-být nablízku, nechodit světem zahleděně do se-ně všemožných zážitků, nejsou jistotou, slouží 
tem celé této krize výzva – „Moje rouška chrání be a občas se taky podívat nahoru.dobře nám i našim blízkým, ale vložit do nich 
Tebe a Tvoje rouška chrání mě.“ V naší společ-všechnu naději je krátkozraké. Myslím, že cestou 
nosti najednou ožila hodnota solidarity s druhý-z konzumního vzorce do jiného modu je vděč-
mi, vzájemnosti a péče o ty nejzranitelnější. A to nost. Když totiž člověk je spokojen s tím, co má a 
je dobrý signál i naděje pro proměnu společnos-každý den bere jako naprostou nesamozřej-
ti ve společenství.    Letos jsme u nás v kostele poprvé vstupovali most, najednou zastaví ten konzumní setrvačník 

společně do postního období na popeleční stře-a může vystoupit do úplně jiného světa, kde platí 
du takovou meditací a přemýšleli jsme, čeho se jiné hodnoty a tam podle mě začíná občanská 
chceme v letošním postním období vzdát. Mys-společnost a sousedská pospolitost. Největším 

Závist. To je síla, která sžírá člověka zevnitř. 
Kdybychom se mohli lépe podívat, co vše s ní 
souvisí, určitě bychom nalezli strach a úzkost. A 
rozzlobení. Proč se lidé tolik zlobí? Proč jsou soci-
ální sítě plné nenávisti a vulgarit? 

Heinz – Peter Röhr napsal, že zásadní pro-
blém konzumní společnosti tkví v tom, že v tako-
vém systému nemůže nastat spokojenost. Pro-
tože to by byl bod, kdy by bylo dosaženo dostat-
ku. Produkce by se nemohla zaměřovat na ex-
panzi. Tento vývoj nemůžeme zastavit, dokud 
nezměníme vzorce myšlení a jednání. Až nasytí-
me hlad v nitru – až poznáme v sobě pocit do-
statku. Pak je šance na změnu. Jak to vnímáte Vy, 
Drahomíro? 

Co bychom mohli – každý z nás – pro svět, v 
kterém žijeme, udělat?

Zažíváme novou situaci, ještě nikdy v moder-
ní historii jsme nečelili pandemii. Mění se svět a 
zažité způsoby chování. Jak tyto události vnímá-
te, Drahomíro?

 stránka 3 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018    stránka 19 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2020   

„Prožíváme půst od bohoslužeb 
i setkávání během týdne.

Takový stav snad církev ještě nezažila” 

Rozhovor zaznamenala a fotografii 
s rouškou pořídila (v roušce) – Kamila Ženatá



Divadelní spolek ATAKDÁL navazuje na ochotní-
ky, kteří v Čáslavi bavili místní svými představe-

A vyšlo to…ními už v 19. století. Zvláštností ale je, že skupi-
nek je více. Jak funguje jedna z nich, shrnula reži-
sérka Hana Chovanová. Ta se momentálně napl-
no soustředí na premiéru nové hry Amant, která 
se odehraje v Dusíkově divadle. 

V divadle působíte jako režisérka. Jaká byla 
vlastně vaše cesta do divadelního světa?

Máte nějakou režisérskou ambici, kterou 
byste si přála splnit? 

Proč už to tak není?

Kde vlastně sháníte finanční prostředky pro 
realizaci představení? 

Kde se nejčastěji představení konají?

Z jakého důvodu má spolek ATAKDÁL dvě 
části?

Kouzlo amatérského divadla tedy naopak 
tkví v drobných zaškobrtnutích?

Kolik členů momentálně spolek má? 

Jaká představení aktuálně připravujete?

Proč jste si vybrali pro červnovou premiéru 
právě komedii Amant?

cího člena novoborského souboru Nopoď a požá- hlavní kulisy vyráběl manžel u nás doma v dílně, 
dala ji o tip. bez peněz na materiál by se to pochopitelně neo-

bešlo. Také autorská práva na dílo a hudbu se 
…doporučila mi Amanta od Pavla Němce. musejí z něčeho pokrýt. Finančně nás podporu-

Herci řekli,  že do toho jdou. Je to situační kome- je kraj i město. Za což jim moc děkujeme. Případ-
die, a to si myslím, že nás na tom nejvíce baví. Ta ní sponzoři jsou velice vítáni. Nemusí jít nutně o 
akce. Hru chystáme téměř rok a komediální je na peníze, ale třeba i o již zmiňovaný materiál, či na 
ní i termín zahrání. Máme totiž již třetí. První ter- půdě objevený starý kostým. Vše pomůže. Také 
mín jsme odložili kvůli nemoci jedné z kolegyň. prostory na zkoušení jsou velice důležité. Chtěla 

Nevidím se vyhraněně  jako režisérka, velice Druhý termín nám zrušila karanténa a třetí má- bych moc poděkovat paní ředitelce divadla paní 
ráda i hraji a také píši. Do divadelního světa jsem me 10. června a na rovinu nevím, jestli se naříze- Albrechtové za to, že můžeme zkoušet na malé 
se dostala už jako malá, když u nás na vsi v místní ní vlády natolik  rozvolní, abychom vám už mohli  scéně divadla. Ono rozplánovat zkoušky tak, aby  
hospodě zkoušeli ochotníci. Chodila jsem se na Amanta konečně zahrát. Moc bychom si to přáli. čas a prostor všem vyhovoval, není  vždy jedno-
ně dívat. Až mě jednou vyzvali, abych si zahrála v Srdečně vás zveme a těšíme se na vás. duché.
pohádce. Od té doby mě divadlo drží. V následu-
jících letech jsem čas od času zastupovala i reži-
séra, což bylo vtipné, protože mě bylo 17 let a Myslím si, že každý režisér chce alespoň jed-
hercům přes padesát a víc, ale fungovalo to. Spo- nou režírovat svoji vlastní hru. Na scénáři jedné 
lek se rozpadl dva roky po revoluci, protože lidé hry, opět komedii, již pracuji. Ale že bych měla 
začali podnikat a prostě už nebyl čas. Ale mohu nějakou velkou režisérskou ambici, to nemám. 
říci, že ty poslední dva roky byly nejlepší. Ochotničení je pro mě hlavně koníčkem a nejví-

ce mi dělá radost, když se všichni sejdeme na 
Byla to doba naprosto svobodného projevu. zkoušce, kde vládne skvělá přátelská atmosféra. 

Dnes už je velká sešněrovanost autorskými prá- O tom to celé je. Pokud si totiž lidé spolu nesed-
vy a co si budeme povídat, neradi to slyšíme, ale nou, na výsledku je to ve všem, co děláme, znát. 
cenzura je opět v rozpuku. V posledních letech Já se těším skvělé partě lidí a doufám, že vám Ochotníci si za starých časů všechno, co  po-jsem se věnovala hodně psaní a sem tam si za- budeme moci ještě hodně z našeho ochotničení třebovali  k vystoupení,  vyráběli  sami. A já bych hrála u kamarádů z okolních vesnických spolků. předvést. na to ráda navázala. Nejen kvůli financím, ale je v Před 7 lety jsme se přestěhovali ze severu Čech 

tom to kouzlo ochotnického divadelničení. na Čáslavsko. Když vznikl spolek Atakdál, ani na Hraje se  v čáslavském Dusíkově divadle. Spolek 
Dodnes s úsměvem ráda vzpomínám na moje vteřinu jsem neváhala. v něm měl již dvě vystoupení. Malou princeznu a 
dětské divadelničení a na to,  jak nám spadl při Cesty veřejného mínění. Amant bude třetí. Ale 
pohádce strom,  za kterým seděla  zrovna nápo- třeba Malá princezna i Cesty veřejného mínění 
věda. Dnes se všechno moc hrotí a směřuje k Když Jiří Žaloudek spolek v roce 2017 zaklá- se hrály v rámci Čáslavského kulturního léta pří-
jakési dokonalosti, ale o tom ochotnictví není. dal, netušil, kolik lidí se mu ozve a bude mít o di- mo na náměstí... Reakce lidí jsou milé, často mě 

vadelničení zájem. Přihlásilo se nás překvapivě zastavují a ptají se, kdy bude nějaké další vystou-
opravdu hodně. Tak velký počet herců není mož- pení, což je hodně motivující. Je dobré vědět, že Kontakt s publikem vzniká právě při takových né obsadit do jedné hry. Odmítnout nás nadšen- Čáslav má občany, kteří  mají divadlo rádi.situacích a je naprosto upřímný, opravdový a ce také nechtěl. Proto nám umožnil udělat si sku-

srdečný. Jsem nadšená z kreativity některých piny a pracovat v nich. Každá pracuje s jiným 
herců, při tvorbě kostýmů a rekvizit. Přestože žánrem, ale v globálu jsme celek.

V dohledné době se chystá divadelní hra 
Amant a představení Hrobka.

Když mě herci oslovili, jednomyslně jsme se 
shodli, že chceme dělat komedii. Chceme bavit a 
rozesmívat  publikum, a co si budeme povídat, i 
sami sebe. Přejeme si, aby lidé z našeho předsta-
vení odešli s čistou hlavou a v dobré náladě.  Dra-
mat  je všude kolem nás spousta. Oslovila jsem 
proto moji známou Juditu Brožovou, dlouhole-
tou ochotnickou herečku, režisérku a zakládají-

Kolem 20, ale abych pravdu řekla, kolik nás 
přesně je, nevím. Lidé přicházejí, odcházejí…

„Přejeme si, aby lidé 
z našeho představení odešli 

s čistou hlavou a v dobré 
náladě.“ 

V ČÁSLAVI  MAJÍ DIVADLO RÁDI
ROZHOVOR

duš 

Divadelní skupina Atakdál. Hana Chovanová je třetí zleva. 

stránka 20 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2020  



Divadlo se hrálo ve městě déle než sto let. Pak 
ale ochotničtí herci z divadelních prken na čas 
zmizeli. Jenže, jak říká předseda ochotnického 
spolku ATAKDÁL Jiří Žaloudek, pocit, že by mělo 
mít město vlastní ansámbl, naštěstí zůstal. Proto 
se před čtyřmi lety dali divadelní nadšenci z 
čáslavských řad zase dohromady. 

Divadelní spolek ATAKDÁL je prý rozdělený 
na dvě skupiny. Proč tomu tak je? 

Navazujete na ochotnický spolek, který má v 
Čáslavi historickou tradici. Tušíte, proč se vlast-
ně krátce před revolucí rozpadl? 

Mluvíte do toho, jak by měly hry vypadat, 
kdo se obsadí? Nebo to má vždy v rukou režisér?

Jaký žánr her pro ochotnická představení 
volíte? Jsou to komedie?

Kde vlastně sháníte finanční prostředky pro Soubor byl obnovený v roce 2017. Kdo k to-
realizaci představení? mu dal zásadní impuls a proč?

J

Jaké bývají reakce diváků na vaše představe-
ní?Kolik členů momentálně spolek má? 

Kde se nejčastěji hraje?         
 

 
  

  Oficiálně jste předsedou spolku. Jste také 
aktivní herec, režisér?

Tak to je pro mě novinka. Já si nejsem vědo-
m, že by měl být spolek rozdělen na dva či více 
skupin. Jediné, co k tomu mohu říci, je, že se spo-
lek od začátku početně rozrostl a v současné do-
bě se zkouší více her paralelně. Což jedině kvitu-
ji.  

Proč zanikl, netuším. Možná to přinesla nová 
to nedá vrátit zpět. Samozřejmě jsem se toho uspěchaná doba, která po převratu přišla. S ně-
obával, ale nakonec jsem rád, že hraji. Režiséři se kterými členy tehdejších ochotníků jsem již mlu-
objevili, jsem za to rád. Nemohu dělat přece vil a všichni na tu divadelní dobu rádi vzpomína-
všechno.     jí.

Co se týče výběru her, myslím, že to byl většinou 
kolektivní výběr. Vše ale jinak nechávám na reži-
sérech. Nechci jim do toho zasahovat. Hlavně 
aby se herci v tom dobře cítili.      

Přesně tak, rádi se smějeme a máme radost, 
když má někdo jiný radost. 

Jak jste již sama řekla, divadlo má svoji histo-
rickou tradici. Navíc nedávno před tím bylo diva-
dlo zrekonstruované a mě mrzelo, že nemá svoje 
vlastní herce, ačkoliv jsem věděl, že zájem by byl. 
Kostky byly vrženy.

Spolek má již přes dvacet členů. Na jaře měly být 
představeny dvě premiéry, ale vše se odkládá 
kvůli současné situaci. Tak snad alespoň ta jedna 
bude ještě z jara. 

Samozřejmě jací bychom to byli patrioti, kdyby-
chom nejprve nehráli na domácí divadelní scé-
ně.  Vše je o zkušenostech a hraní. Proto jsme 
byli potěšeni, že jsme mohli hrát i na jiných mís-
tech. 

Dostal jsem důvěru a byl zvolen předsedou 
spolku. Jestli hraji? Měl jsem zkušenosti s fil-
mem. Divadlo bylo pro mě výzvou. Na jevišti se 

ak by řekl klasik, bez peněz do divadla nelez. 
Naštěstí velkou podporou je samotné město, 
které nám finančně přispělo například na zhoto-
vení kulis, kostýmů. 

Přijďte se podívat.
Duš

MRZELO NEMÁ  MĚ, ŽE DIVADLO SVOJE HERCE
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ROZHOVOR

ź Historie čáslavských ochotníků sahá až do 
roku 1841. Tehdy byl zformovaný první 
ochotnický spolek. Zakladatelem byl kněz 
Alois Ladislav Janota. Prvním představením 
spolku byl Tylův Nalezenec.

ź V roce 1896 bylo slavnostně otevřeno 
Dusíkovo divadlo v Čáslavi a v rámci události 
tu ochotníci sehráli veselohru Cesty 
veřejného mínění.

ź Spolek za celou dobu svého působení v 
letech 1841 – 1986 odehrál stovky 
divadelních a operetních představení, jakož i 
hry kabaretní a loutkové. V jeho řadách se 
buď jako členové, nebo jako hosté objevily 
mnohé významné osobnosti českého 
divadelnictví, například Rudolf Pertold, 
Otýlie Sklenářová Malá, Jindřich Mošna, 
František Paclt, Vela Nigrinová, Marie 
Pospíšilová, Zdeněk Štěpánek, Jan Pivec, 
Václav Vydra, Eduard Kohout, Jára Kohout 
nebo Jára Pospíšil (který býval čáslavským 
drogistickým učněm).

ź Aktivita ochotnického divadelnictví v Čáslavi 
byla za svou dlouhou historii několikrát 
přerušena a v roce 1983 byla uvedena 
poslední hra, Balada z hadrů. V roce 1986 
spolek zanikl.

ź V roce 2017 byla činnost spolku obnovena 
pod názvem Divadlo ATAKDÁL, z.s.

ź Po znovuobnovení odehrál spolek dvě 
představení: Malou princeznu a Cesty 
veřejného mínění.

Zdroj: Atakdal.cz

Z HISTORIE 
OCHOTNICKÉHO DIVADLA

„Jací bychom to byli 
patrioti, kdybychom 

nejprve nehráli na domácí 
divadelní scéně.“ 

Společně se členy legendárního souboru Žižkovského divadla 
Járy Cimrmana.



SNAŽÍME SE SLYŠET! BÝT VIDĚT, HLAVNĚ ALE 
ROZHOVOR

Třebaže se hokej na Zimním stadionu v Čáslavi 
nehraje příliš dlouho, tým hokejistů HC Čáslav už 
má svoje pevné fanouškovské jádro. Nejen o  
tom, jak vnímal loňský a letošní rok neoficiální 
fanklub místních hráčů, a jak své družstvo pod-
poroval, jsme si povídali s lídrem fanouškovské-
ho klubu Liborem Fedorovičem. 

Hrál jste někdy hokej? 

A jak se vám to tenkrát jevilo? 

Kolik se vás schází na utkáních mimo město? 

Část stadionu zaplníte.

Takových vás bylo víc? Vymýšlíte i nějaké slogany?

Jak aktivity klubu financujete?

Jste v kontaktui  s hráči týmu? 

Máte mezi sebou i ženy?

Vozíte i bubny a trumpety? 

Snažíte se fanklub nějak i zviditelnit?

Jak spolu jako fanoušci komunikujete? 

V čem konkrétně? 

  

Ale v příští sezoně zase vystartujete…

Týmu se letos nevedlo tak dobře, jako tomu 
bylo vloni. Nebyli jste zklamaní?

Já jsem byl vždycky fotbalový blázen. K 
čáslavskému hokeji mě přivedla čistá zvědavost. 
Když se otevřel zimák v Čáslavi (místní hokejový 
klub tu byl založený 14. dubna 2016 – pozn. 
red.), tak mančaft začal hrát doma až druhou 
půlku soutěže. A já byl zvědavý, jak stadion vypa-
dá, co nám to tu vyrostlo nového. 

Zimní stadion na mě zapůsobil velmi slušně a 
překvapila mě početná návštěva diváků. Já osob-
ně jsem se postavil vedle skupiny fanoušků, kte-
rá byla i slyšet. Po bližším seznámení, vyplynulo, 
že je to skupina bývalých fanoušků Sršňů (hoke-
jový klub v Kutné Hoře – pozn. red.), jež  násle- Celá skupina – všech dvacet až pětadvacet. 
dovala skupinu hráčů a šéfa pana Murase, kteří Cca deset lidí pak ještě většinou přijíždí sólo. 
dříve působili v Kutné Hoře.  A protože se v tom 
období zrovna nehrál fotbal, tak jsem se začal 
chodit dívat každý týden na hokej. 

Když si my, jako jádro fanklubu, chceme něco 
uspořádat, tak to děláme sami. Rozpočítáme 
předběžné náklady na hlavu, odsouhlasíme si, 
jestli do toho půjdeme, a když to většina odkýv-
ne, tak to realizujeme. Všechno probíhá zkrátka 
svobodnou formou, bez formalit.

Chlapy, ženy i nějakou omladinu. Směs věko-
vých skupin od důchodců až po malé prcky. Na Samozřejmě, že vozíme. V naší partě máme 
zimáku máme vyhrazenou i svou zónu pro 2-3 mladší kluky, kteří se toho nebojí a většinou 
fanklub. Tam si můžeme vyvěsit svůj transparent je alespoň jeden na utkání přítomen. Je to pro ně 
a jsme tam shluknutí. asi víc fyzicky náročné, celý zápas do bubnu mlá-

tit, ale díky nim jsme více slyšet.   Neřekl bych zviditelnit, ale máme svojí fb 
stránku Fan club HC Čáslav, kde se spíše snažíme 
informovat a zviditelňovat HC Čáslav. Samozřej-
mě nechybí fotky z výjezdů a společných akcí 
fanklubu.

skupinu skalních fanoušků. Tam si dohadujeme, Beru to z pohledu celoživotního sportovce, 
co se bude dít. čtyřicet let jsem se potácel ve fotbalové bráně, 

takže vím, že je to sport. Nemůže se dařit pořád. 
Nehledě na to, že jsme v krajské lize byli nezná-
mý tým. Ale na ledě se sešla výborná parta kluků 
a vynikající trenér (Tomáš Topol, který po 3 le-

Jde hlavně o to, abychom byli slyšet a po- tech tým opouští – pozn. red.), který vždycky do-
vzbudili mančaft. kázal partu správně nažhavit. Tak, jak to má 

být…. Jinak není každý den posvícení a někdy jde Byly super návštěvy, protože to bylo po něko- Zkoušíme různé „bojové pokřiky“, jak tomu 
hra lépe, jindy hůř. Kvalitativně na to ti hráči ma-lika letech v Čáslavi něco nového. Skupinka se říkám já. Někdy jsou i trošku peprnější, ale to 
jí, ale občas je to „o hlavě“. Člověk si myslí, že to začala postupně nabalovat, později už jsme si bych raději moc neprezentoval. Ale i to k fandov-
půjde samo, jenže ono to samo nejde. přes oddíl začali nakupovat dresy a podobně. Až ství patří. Jak říkám: „Lidé jsou různí a každý má 

z toho vykrystalizovalo pevné jádro. V součas- chování jiné“. Sice někdy taky umím vypěnit, ale 
nosti je nás asi dvacet až pětadvacet. Kdo mohl, nad tím, co občas slyším, někdy jen žasnu. 
začal jezdit s mančaftem i na venkovní utkání. 
Někdy jsme si i sami pro sebe dohadovali auto- Spolupráce s vedením oddílu je na velmi dob-
bus a sami jsme si to financovali. Udělali jsme si ré úrovni. Zařizujeme si přes ně dresy, logo je 
také velkou fanouškovskou vlajku, abychom, jištěné ochrannou známkou. A v tom nám vede-
když už někam přijedeme, byli vidět. A snažíme ní vychází vstříc, když chceme logo použít. Vě-
se, abychom byli i slyšet. řím, že hráči nás také vnímají pozitivně. Jsme na 

stadionu slyšet a určitě jsou za to také vděční, že 
tam mají takovou kulisu. Myslím, že mezi muž-
stvy, která se v soutěžích s HC Čáslav potkala, je 
hodně málo týmů, kteří mají takovou fanouškov-
skou podporu. Většinou, když kluci vyjdou z kabi-
ny, tak se jim ještě poděkuje, zatleská. Takže se 
známe a vychází nám vstříc. 

Telefony na sebe sice taky máme, ale fungu-
jeme spíš přes Messenger, kde máme udělanou Po konci sezony se s nimi dělala pravidelně 

malá rozlučka, zahrálo se i hokejové utkání 
fanklubu proti hráčům. Pak se posedělo i u skle-
ničky. Letos nám to bohužel zhatila situace, jaká 
teď je. 

Určitě. Už jsme všichni natěšení na to, aby už 
bylo září!

duš 

Informace o ukončené sezóně 
i o činnosti klubu HC Čáslav najdete 

na www.hc-caslav.cz.
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Hokejový fanklub v plné sestavě.



KULTURA

KINO MILOŠE FORMANA 
DUSÍKOVO DIVADLO

Vážení diváci,

rušíme až do odvolání 
veškerá představení. 

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

 
v důsledku vydaného 

vládního opatření ohledně šíření 
koronaviru a rušení nasazení 

premiérových titulů distributory, 

Aktuální informace sledujte na: 

KVĚTENKULTURA VE MĚSTĚ
MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

Muzeum ONLINE

 
www.facebook.com/muzeumcaslav 

www.muzeumcaslav.cz

V souvislosti s mimořádnou situací v důsledku 
pandemie koronaviru je muzeum pro veřejnost do 
odvolání uzavřeno. Rozhodli jsme se proto, že vám 

alespoň virtuální cestou budeme nabízet různé 
aktivity spojené s naší muzejní činností či historií 

města Čáslav.

Sledujte náš facebook:

a webové stránky: 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Program Domu dětí a mládeže Čáslav 

 

www.ddmcaslav.cz

je v souvislosti s nařízením vlády přerušen. 

Aktuální změny v programu najdete na: 

ČÁSLAVSKÁ KAPELA 
VYDALA DEBUTOVÉ ALBUM 

SUPERSONIC 
RUN AWAY

Na albu „Run Away“ vás čeká sedm písní, které v sobě nesou energii i nos-
talgii poslední dekády, ale i dozvuky rockové hudby devadesátých let. Na 
své si přijdou milovníci indie-rockové hudby, stejně jako fanoušci, kteří si 
rádi poslechnou progresivní českou kapelu. 

Jak již napovídá název, texty písní jsou zpívané anglicky a stejně tak ky-
tarové riffy odkazují na britskou hudební scénu. Ta se všem členům po-
stupně zaryla pod kůži a nutně se tak musela projevit i v jejich tvorbě a sty-
lu. Nahrávání a mixování skladeb si vzal na starost Lukáš Spáčil, díky němuž 
album získalo přímočarý a dynamický výraz. Na závěr nezbývá než říct, že 
album „Run Away“ vzniklo především na počest zesnulého frontmana, 
tvůrce mnoha písní a jednoho ze zakladatelů kapely, Honzy Pešouta. Obě-
ma zmiňovaným patří náš velký dík.

Pokud máte o album zájem stačí napsat na kapelní emailovou adresu 
supersonic.kapela@gmail.com. A pokud vás album „Run Away“ zaujme, 
rádi se s vámi setkáme na oficiálním křtu alba, který proběhne, jakmile 
nám to situace dovolí. Veškeré informace budou k nalezení na kapelním 
facebooku: https://www.facebook.com/supersonic.kapela

Text: Zpěv: Kytara:
Kytara: Baskytara: Bicí:

 Jan Pešout,  Ivo Mojžíš,  Jan Potoček, 
 Jan Šorčík,  Jan Urban,  Michal Vacek titulní strana alba, foto: Jakub Hayne
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 20. 4. 2020 tomu bude již 40 let, 
kdy nás náhle na vždy opustil 

pan

                                Vzpomínají, manželka, synové, 
                                 Jan, Josef a Miroslav s rodinami.

Před 40 lety dotlouklo srdce Tvoje, v naších srdcích zůstává stále.

Josef Stehlík
z Čáslavi

Dne 02.05.2020 oslaví 
 narozeniny 

paní 
90.

Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti 
a pohody do dalších let 

přejí děti s rodinami.

Marie Málková 
z Čáslavi

Dne 7. 5. by se dožila 50 let
paní

Vzpomínají děti, otec 
a  sourozenci s rodinami. 

Dne 31. 5. uplynou 4 roky, kdy nás 
navždy opustil 

pan

Jiří Novotný
z Čáslavi

Nikdy nezapomeneme.

Stále vzpomínají 
manželka, neteř Martina s rodinou, 

synovec Milan s rodinou, švagrová a švagr.

Dne 4. května 2020 by se dožil 60 let 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, 

tchán,švagr a strýc 
pan

Luboš Novák
z Bojman

S láskou a velkou bolestí v srdci 
stále vzpomíná celá rodina

Dne 3. května 2020 uplyne 15 let,
kdy nás opustila

paní

 

Stále vzpomínají 
dcera a syn s rodinami. 

Růžena Kropáčková
z Čáslavi

V březnu roku 2020 se v čáslavské porodnici narodilo 
celkem 51 dětí, z toho 7 do čáslavských rodin. 
Ve stejném období zemřelo 7 místních občanů. 

Byl uzavřen 1 sňatek.

Gabriela Dlouhá,
rozená Jurčíková 

Kdo zemřel, neodešel navždy. Zůstává v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi...

Dne 15. května tomu bude 10 let, 
co nás opustil 

pan 

Stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Rudolf Netál

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu v Čáslavi 

nabízí pomoc a podporu seniorům 
v době nouzového stavu. 

727 805 136, 727 805 047, 327 300 110.
Telefonický kontakt v případě zájmu - v pracovních dnech:

Příspěvky do společenské rubriky Čáslavských novin 
můžete podat buď osobně na adrese redakce: budova MěÚ Čáslav, 

Žižkovo nám. 1, 2. patro nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz
2Cena inzerce ve společenské rubrice je stanovena na 3 Kč/cm
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Přeprava osob a věčí jako TAXI

Minimální cena jízdného 60,- Kč

Jsme poskytovatelé náhradního plnění dle zák. č. 435/2004 sb.
Také posyktujeme služby pro rodinu a domácnost.

INZERCE

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

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

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

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

Domov důchodců Čáslav přijme 
do hlavního pracovního poměru

Kuchaře/kuchařku

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

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

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

Nabízíme:

Obec Okrouhlice vyhlašuje konkursní řízení na pozici 
ředitelky / ředitele základní školy v Okrouhlici

Předpoklady a požadavky: 
- předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti 
ředitelky/ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předp., 
- znalost školské i manažerské problematiky 
a souvisejících právních předpisů, 
- občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti. 

Předpokládaný nástup
Přihlášku zasílejte

 na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele: 
1. 7. 2020.  nejpozději do 11. 5. 2020 do 14 hodin 
na adresu: Obec Okrouhlice, 582 31 Okrouhlice 186. 
Obálku označte: „Konkurs ZŠ a MŠ Okrouhlice - NEOTVÍRAT“.

Podrobnější info. poskytne starosta obce Ing. Lubomír Pospíchal: 
569 489 110, 724 126 274, starosta@obec-okrouhlice.cz
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- montáže, výměny a odečítání vodoměrů 
- zabezpečování a udržování řádného chodu 
vodohospodářských zařízení 
- opravy poruch na vodovodní síti včetně 
montážních a výkopových prací 
- budování nových vodohospodářských staveb

- řidičský průkaz skupiny B, 
- dále profesní průkaz nebo strojnický průkaz 
na kolový traktorbagr.

zaměstnání na hlavní pracovní poměr ve stabilní středně 
velké společnosti, jednosměnný provoz, 37,5 hodin týdně, 
po roce pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 

25 dní dovolené, příspěvek na stravování, 
příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní připojištění, 
možnost profesních školení.
     

Ing. Pešout Jakub, Vodovody a kanalizace Chotěboř, 
Sokolohradská 67, Chotěboř, 
email: pesout@vakhb.cz, tel.: 737265545. 

Vaše dotazy k platovým podmínkám jsme připraveni 
zodpovědět telefonicky či mailem. Nástup možný ihned.

Náplň práce:

Požadavky: 

Nabízíme: 

Zaměstnanecké benefity: 

Zájemci se mohou přihlásit: 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. nabízí 
zaměstnání pro provoz pitné vody Golčův Jeníkov na pozici: 

MONTÉR VODOVODŮ Golčův Jeníkov
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Usnesení městské rady ze dne 18. 03. 2020 | Městská rada

usnesením č. 101/2020 
usnesením č. 102/2020 

usnesením č. 124/2020

usnesením č. 125/2020
usnesením č. 103/2020

usnesením č. 104/2020 usnesením č. 126/2020,

usnesením č. 105/2020 

usnesením č. 106/2020
usnesením č. 127/2020 

usnesením č. 107/2020 

usnesením č. 108/2020
usnesením č. 128/202

usnesením č. 109/2020

usnesením č. 110/2020
usnesením č. 129/2020 

usnesením č. 111/2020

usnesením č. 112/2020 
usnesením č. 130/2020

usnesením č. 113/2020 

usnesením č. 114/2020 

usnesením č. 131/2020
usnesením č. 115/2020

usnesením č. 132/2020
usnesením č. 116/2020 

usnesením č. 117/2020 usnesením č. 133/2020 

usnesením č. 118/2020

usnesením č. 119/2020

usnesením č. 120/2020 

usnesením č. 121/2020
usnesením č. 134/2020 

usnesením č. 122/2020 

usnesením č. 135/202
usnesením č. 123/2020

schválila program zasedání Žižky z Trocnova v Čáslavi“ jako dodavatele firmu Josef Pospíšil, akademický 
odvolala – v návaznosti na uplynutí období 6 let sochař a restaurátor, IČ: 464 06 719, se sídlem, Novomlýnská 536, 284 01 Kutná 

výkonu práce na pracovním místě ředitelky /dle odst. 3 § 166 Zákona č. Hora, a navrhuje uzavření smlouvy o dílo, dle důvodové zprávy. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  schválila uzavření smlouvy o dílo „Restaurování 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění/ - z funkce ředitelky Mateřské školy pomníku padlých pěšího pluku č. 21 v Čáslavi“ jako dodavatele firmu Josef 
Čáslav, Bc Renatu Mišutkovou ke dni 31.07.2020; vyhlásila konkursní řízení na Pospíšil, akademický sochař a restaurátor, IČ: 464 06 719, se sídlem, 
obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Čáslav; uložila starostovi Novomlýnská 536, 284 01 Kutná Hora, a navrhuje uzavření smlouvy o dílo, dle 
města zveřejnit konkursní řízení a předložit radě města návrh na složení důvodové zprávy. 
konkursní komise  schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 

 schválila účetní závěrku Domova důchodců Čáslav rozsahu “Pojištění majetku města“ byly obeslány výzvou k podání nabídky 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. firmy uvedené v důvodové zprávy. 

 schválila výsledek hospodaření Domova důchodců  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici 
Čáslav, dle předložené žádosti, bez výhrad. Gen. Františka Moravce v Čáslavi, schválila umístění předzahrádky před č.p. 

schválila 5/7 v ulici Gen. Františka Moravce v Čáslavi pro žadatele Cukrárna Krab, s.r.o. v 
období 01.05.2020 – 30.09.2020 za podmínek stanovených v důvodové 

 schválila výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže zprávě.
Čáslav, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, dle schválila jako zástupce vlastníka pozemní komunikace 
předložené žádosti bez výhrad. v ulici Gen. Františka Moravce v Čáslavi, schvaluje umístění předzahrádky před 

schválila účetní závěrku Mateřské školy Čáslav, okres č. p. 59 a 60 v ulici Gen. Františka Moravce v Čáslavi pro žadatele pana J. N. pro 
Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. „Cukrárnu BONET“ v období 01.04.2020 – 30.10.202 za podmínek 

 schválila výsledek hospodaření Mateřské školy Čáslav, stanovených v důvodové zprávě.
okres Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na 
fondů, dle předložené žádosti bez výhrad. Kostelním náměstí v Čáslavi, schválila umístění předzahrádky před č. p. 190/2 

 schválila účetní závěrku Městského muzea a knihovny na Kostelním náměstí v Čáslavi pro žadatele pana M. V. pro „Hostinec Na 
Čáslav sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. Fortně“ v období 01.04.2020 – 30.09.2020 za podmínek stanovených v 

 schválila výsledek hospodaření Městského muzea a důvodové zprávě.
knihovny Čáslav, včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, 
dle předložené žádosti bez výhrad.

 schválila účetní závěrku Městské nemocnice Čáslav 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

schválila výsledek hospodaření Městské nemocnice 
Čáslav, dle předložené žádosti, bez výhrad.  jako zástupce vlastníka místní komunikace v ul. 

schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Jeníkovská v Čáslavi, schválila umístění reklamního poutače (billboardu) na 
Masarykova 357, okres Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. pozemku č. 367/5 v k.ú. Čáslav, který je v soukromém vlastnictví, a zároveň se 
2019. nachází v silničním ochranném pásmu místní komunikace v ul. Jeníkovská v 

schválila Čáslavi, dle přiložené situace, a to za podmínek stanovených v důvodové 
zprávě a na dobu 2 let.

 schválila Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování 
 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, nám. J. realitních služeb s realitní kanceláří Olga Hrubá, s místem podnikání Klimenta 

Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. Čermáka 133, 286 01 Čáslav, ze dne 17.09.2019
2019.  schválila záměr města Čáslavi na pronájem části 

schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, pozemku p.č. 3/5 o výměře 198 m2, nacházející se v k.ú. Žáky, který je zapsaný 
nám. J. Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného na LV č. 10042 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. pracoviště Kutná Hora, za účelem zahrádky, za cenu 5,- Kč/m2/rok panu J. P.

schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Sadová doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
1756, okres Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi I. schvaluje uzavření 

 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, smlouvy o společném zadání veřejné zakázky mezi městem Čáslav a Krajskou 
Sadová 1756, okres Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného výsledku správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se 
hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad. sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, pro akci „II/339 Čáslav, most ev.č. 339-

 schválila účetní závěrku Základní umělecké školy J. L. 004“, II. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zakázky mezi městem 
Dusíka Čáslav, okres Kutná Hora, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. Čáslav a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková 

schválila organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je 
závazek budoucího převodce, tj. Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvkové organizace, převést bezúplatně budoucímu nabyvateli 

 schválila firmu Martina Braniše, IČ: 463 70 862, se městu Čáslav, stavbu technologické lávky ve smyslu důvodové zprávy.
sídlem: Okružní 649, 280 02 Kolín, jako dodavatele technického zajištění i schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
mobiliáře na kulturních akcích v roce 2020 a navrhuje uzavření smluv, dle pozemku p.č. 2129/1 v k.ú. Čáslav, zapsaného na LV 10069 u Katastrálního 
důvodové zprávy. úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, mezi Českým 

schválila, v rámci zadání veřejné zakázky malého rybářským svazem, z. s., místní organizace Čáslav, Na Bělišti 448/24, 286 01 
rozsahu, formou uzavřené výzvy, „Udržovací práce – výměna oken v č.p. 1, Čáslav, jako povinným a městem Čáslav jako oprávněným. Věcné břemeno se 
nám. J. Žižky z Trocnova v Čáslavi“, jako dodavatele firmu LAMAS WOOD s.r.o., zřizuje bezúplatně v rámci akce: „Odvodnění komunikace v ulici Jetelová s 
IČ: 029 95 654, se sídlem: Kloboučnická 1424/3, Praha 4, a navrhuje uzavření o vypouštěním do Hlubockého potoka“.
dílo, dle důvodové zprávy.   doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 

 schválila v rámci zadání veřejné zakázky malého usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi I. schvaluje záměr nabýt 
rozsahu, formou uzavřené výzvy, „Restaurování pomníku J. Žižky na nám. J. pozemek p.č. 1451/1 o výměře 14870 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u 

účetní závěrku Domu dětí a mládeže Čáslav 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. 
Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi schválila umístění předzahrádky před č. p. 
166/44 na nám. Jan Žižky z Trocnova v Čáslavi pro žadatele pana L. Š. pro 
„Kavárnu u Kašny“ v období 01.04.2020 – 31.10.2020 za podmínek 
stanovených v důvodové zprávě.

výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, 
Masarykova 357, okres Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad.

výsledek hospodaření Základní umělecké 
školy J. L. Dusíka Čáslav, okres Kutná Hora, včetně rozdělení zlepšeného 
výsledku hospodaření do fondů, dle předložené žádosti, bez výhrad.

USNESENÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA 
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Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na podmínek uvedených v důvodové zprávě.
LV č. 768, úplatně od podílových spoluvlastníků, pana F. B. a pana M. G., za  neschválila poskytnout finanční podporu na pokrytí 
cenu 600,- Kč/m2 + náklady na realizaci prodeje, II. schvaluje záměr nabýt provozních nákladů neziskové organizace CENTRUM HÁJEK z.ú., dle důvodové 
pozemek p.č. 2059/4 o výměře 344 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u zprávy. 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na  neschválila poskytnout finanční příspěvek Domovu 
LV č. 768, úplatně od pana F. B., za cenu 600,- Kč/m2 + náklady na realizaci pro seniory v Heřmanově Městsci, dle důvodové zprávy. 
prodeje.  souhlasila s přijetím účelově určeného finančního 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit daru pro Základní školu Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora, od WOMEN 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr o FOR WOMEN, o.p.s., na obědy dětem, dle přiložené žádosti.
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2403/2 o výměře 2948 m2, v katastrálním schválila odpisový plán Základní školy Čáslav, 
území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Masarykova 357, okres Kutná Hora, na rok 2020, dle předložené žádosti.
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
státu ve věcech majetkových. usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje vyhodnocení 

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit Programu regenerace městské památkové zóny za rok 2019, podle 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje bezúplatné předloženého hodnocení.
nabytí pozemku p.č. 2013/5 o výměře 1281 m2, v katastrálním území Čáslav, Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení 
Kutná Hora na LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech finančního příspěvku státu a finančního příspěvku města pro rok 2020 na 
majetkových. podporu obnovy kulturních památek v rámci Programu regenerace městských 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit památkových rezervací a městských památkových zón, podle předloženého 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje záměr prodat návrhu.
pozemky p.č. 7 o výměře 4898 m2, p.č. 3/6 o výměře 4655 m2, p.č. 5/2 o  souhlasila s použitím znaku města Čáslavi za účelem 
výměře 4847 m2 a p.č. 6/1 o výměře 9018 m2, vše v katastrálním území Žáky, výroby a prodeje nových magnetek v Informačním centru Čáslav, dle důvodové 
zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště zprávy. 
Kutná Hora na LV č. 10042, ve vlastnictví města Čáslav, společnosti Droinvest  souhlasila s uzavřením Dodatků smluv spol. Čáslavská 
s.r.o., Makovského 1177, Řepy, 163 00 Praha, z důvodu uvedeného v důvodové servisní s.r.o., IČ: 264 89 678, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 
zprávě. Čáslav, dle důvodové zprávy. 

doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit  schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 20, v domě 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat s pečovatelskou službou v ul. Gen. Eliáše, č.p.1709 v Čáslavi, pan J. S., na dobu 
pozemek p.č. 1203/8 o výměře 55 m2 za cenu dle znaleckého posudku + DPH + určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
náklady na realizaci prodeje, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u  schválila poskytnutí individuální finanční dotace Svazu 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizaci Čáslav, IČ: 
LV č. 10001, paní I. V. 865 52 996, ve výši 15.000 Kč, dle důvodové zprávy. 

 schválila prodloužení nájemních smluv vybraným  schválila poskytnutí individuální finanční dotace Svazu 
stávajícím nájemníkům v domě č.p. 640 v ul. Boženy Němcové, v č.p. 939 v ul. J. diabetiků ČR, pobočnému spolku Kutná Hora, IČ:667 57 347, ve výši 10.000 Kč, 
z Poděbrad a v č.p. 574 v ul. Filipovská v Čáslavi, a to do 30.06.2020, za dle důvodové zprávy. 

usnesením č. 141/2020

usnesením č. 142/2020

usnesením č. 143/2020
usnesením č. 136/2020

usnesením č. 144/2020 

usnesením č. 145/2020  

usnesením č. 137/2020 

usnesením č. 146/2020  

usnesením č. 138/2020

usnesením č. 147/2020

usnesením č. 148/2020

usnesením č. 139/2020 usnesením č. 149/2020

usnesením č. 150/2020

usnesením č. 140/2020 usnesením č. 151/2020

doporučila

doporučila
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usnesením č. 152/2020
usnesením č. 153/2020 

usnesením č. 159/2020

usnesením č. 154/2020

usnesením č. 160/2020 
usnesením č. 155/2020 

usnesením č. 156/2020

usnesením č. 161/2020 

usnesením č. 157/2020,

usnesením č. 162/2020 

usnesením č. 163/2020

usnesením č. 158/2020,

 schválila program zasedání. č. 2046/1 v k.ú. Čáslav: schválla zřízení sjezdu za soukromého pozemku parc. č. 
doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 2066/25 v k.ú. Čáslavi na účelovou komunikaci parc. č. 2046/1 ve vlastnictví 

následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové Města Čáslavi za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
opatření č. 2/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy:  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 
272.665,73 tis. Kč, upravené výdaje: 345.755,65 tis. Kč, financování plus: usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodat část 
73.089,92 tis. Kč. pozemku p.č. 347/1 a část pozemku p.č. 346, celkem o výměře 21 m2, ostatní 

 souhlasila s provedením záměru „Vybudováním psí plocha, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
louky v Čáslavi“ na pozemcích ve vlastnictví města Čáslavi, jeho převzetím a Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, manželům 
provozem minimálně po dobu tří let, v případě obdržení podpory v rámci Výzvy M., za cenu 21.000,- + DPH + náklady na realizaci prodeje.
participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020. doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 

1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodat část 
rozsahu „Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“ uchazeče spol. TES pozemku p.č. 1776/56 a část pozemku p.č. 2082/1, celkem o výměře 24 m2, 
spol. s r.o., IČ: 475 39 330, Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, která podala nabídku orná půda, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
s nejnižší nabídkovou cenou; 2) schválila uzavření příslušné smlouvy s vybraný Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, panu J. Š., 
zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce za cenu 10.800,- Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje. Na části pozemku p.č. 
vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 1776/56 a pozemku p.č.2082/1 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající v 

 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. 
rozsahu „Čáslav – oprava lávek“ uchazeče firmu Josef Cháma - zámečnictví, IČ: Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se 
102 40 772, Horky 117, 286 01 Čáslav, který podal nabídku s nejnižší musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných 
nabídkovou cenou; 2) schválila uzavření příslušné smlouvy s vybraný pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s.
zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce schválila uzavření Dohody o převodu některých práv a 
vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. povinností z rozhodnutí o umístění stavby mezi městem Čáslav a společností 

 jako zástupce vlastníka chodníku na pozemní Tlapnet s.r.o., se sídlem U Schodů 122/5, Praha Hrdlořezy 190 00, pro stavební 
komunikaci v ul. Masarykova v Čáslavi 1) schválila umístění lešení na veřejném záměr „Bytové domy B3 + B4 a B5 + B6 v areálu kasáren Prokopa Holého v 
prostranství u č.p. 1039/4 – chodníku na pozemní komunikaci v ul. Masarykova Čáslavi“.
v Čáslavi, pro žadatele pana J. B. v období 15.04.2020 – 15.05.2020                s c hv á lil a prominutí nájmu za nebytový prostor v čp. 
a 2) souhlasila s přechodnou úpravou povozu a úplnou uzavírkou části 194, ul. Masarykova, Čáslav, panu J. L., z důvodu usnesení vlády České 
chodníku na pozemní komunikaci v ul. Masarykova v Čáslavi z důvodu umístění republiky o přijetí krizového opatření, ve výši 100 %.
tohoto lešení – taktéž v období 15.04.2020 – 15.05.2020, za podmínek  schválila prominutí 1/3 nájmu pronajatého 
uvedených v důvodové zprávě. nebytového prostoru v budově č.p. 74, nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, 

 jako zástupce vlastníka účelové komunikace na parc. Velkoobchodu Orion, spol. s.r.o., IČ: 481 55 403, Nedošín 132, Litomyšl, z 



důvodu usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření, od 194, ul. Masarykova, Čáslav, panu J. L., z důvodu usnesení vlády České 
14.03.2020 do ukončení nařízení uzavření prodejen Vládou ČR. republiky o přijetí krizového opatření, ve výši 100 %.

souhlasila, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., souhlasila podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi, od paní M. K. – 1x přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi od Nadačního fondu 
televizor Thomson v ceně 1.000 Kč, dle důvodové zprávy.  JUDr. Jiřího Charváta, ve výši 100.000 Kč. 

schválila prominutí nájmu za nebytový prostor v čp. 

usnesením č. 164/2020 usnesením č. 166/2020 

usnesením č. 165/2020 

Usnesení městské rady ze dne 07. 04. 2020 | Městská rada (mimořádné zasedání)

usnesením č. 167/2020 
usnesením č. 168/2020 

usnesením č. 170/2020 
usnesením č. 169/2020

schválila program zasedání smlouvy o smlouvách budoucích na prodej bytů, které budou vystavěny na 
doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit pozemku parc. č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle projektové 

usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření smluv dokumentace vypracované V. M. v bytových domech označených v projektové 
o smlouvách budoucích na prodej bytů, které budou vystavěny na části dokumentaci jako B5 a B6, tj. 23 bytových jednotek. Projektová dokumentace v 
pozemku p.č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle projektové dokumentace podobě půdorysných vymezení bytů je přílohou tohoto záměru. Nejnižší 
vypracované V. M. v bytových domech označených v projektové dokumentaci přípustná cena za budoucí prodej bytových jednotek je uvedena v příloze. 
jako B5 a B6, tj. 34 bytových jednotek, s vylosovanými zájemci. V případě Cena zahrnuje podíl na budoucích společných částech nemovitosti, které 
odstoupení od uzavření smlouvy bude smlouva uzavřena s dalším budou určeny v prohlášení vlastníka. Budoucí kupující uhradí náklady za 
vylosovaným zájemcem: (Celé znění tohoto usnesení najdete na úřední desce v správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.  
sekci Usnesení městské rady.)

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje 1) zařazení 
prodeje nemovitostí - bytů v nové výstavbě v areálu Prokopa Holého v Čáslavi 
do seznamu nemovitostí určených k prodeji, 2) záměr města Čáslavi uzavřít 

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit níže 
uvedené usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje zařazení správního 
území města Čáslavi do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. na období 
2021 – 2027. Schválením zařazení do území působnosti MAS Lípa pro venkov 
z.s. nevznikají obci žádné závazky vůči MAS. 

usnesením č. 171/2020 
usnesením č. 172/2020 

usnesením č. 181/2020

usnesením č. 173/2020

usnesením č. 182/2020 

usnesením č. 174/2020

usnesením č. 183/2020 

usnesením č. 175/2020 

usnesením č. 184/2020 

usnesením č. 176/2020 usnesením č. 185/2020

usnesením č. 177/2020 
usnesením č. 186/2020 

usnesením č. 178/2020
usnesením č. 187/2020 

usnesením č. 179/2020 

usnesením č. 188/2020
usnesením č. 180/2020

schválila program zasedání přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou části místní komunikace v ul. 
rozhodla o organizační změně, konkrétně o snížení Komenského náměstí a úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Jana Roháče 

stavu zaměstnanců. Ruší se jedno pracovní místo vedoucího střediska veřejně z Dubé v Čáslavi, z důvodu obnovy kanalizace a vodovodu za podmínek 
prospěšných pracovníků. Toto pracovní místo se ruší s účinností ode dne uvedených v důvodové zprávě.
30.04.2020. Důvodem zrušení pracovního místa je zvýšení efektivnosti práce a  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. 
s tím související nadbytečnost pracovního místa vedoucího střediska veřejně Klimenta Čermáka v Čáslavi schválila umístění předzahrádky před č.p. 198/21 v 
prospěšných pracovníků. ul. Klimenta Čermáka v Čáslavi pro žadatele MERHAUT, s.r.o. před provozovnou 

 schválila vyloučení uchazeče M – SILNICE, a.s., IČ: 421 „Merhautovo pekařství“, v období od 15.05.2020 do 31.10.2020, za podmínek 
96 868, se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice, z účasti v zadávacím řízení stanovených v důvodové zprávě. 
na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ z nesouhlasila s ponížením splátky ročního nájmu za II. 
důvodu uvedeného v důvodové zprávě. pololetí roku 2020 za parkoviště na pozemku st.p.č. 218/1 o výměře 260 m2, v 

 schválila uzavření smlouvy o převodu investorství ke k.ú. Čáslav, nájemci Termocentrum Čáslav, se sídlem: Masarykova 354, 286 01 
stavbě vodního díla: „Bytové domy B3 + B4 a B5 + B6 v areálu Prokopa Holého Čáslav
SO 06 Kanalizace a SO 05 Vodovod“ mezi městem Čáslav a Vodohospodářskou I) nesouhlasila s prominutím nájemného nebytového 
společností Vrchlice – Maleč, a.s. IČ: 463 56 967, se sídlem: Ku Ptáku 389, 284 prostoru v budově č.p. 1622/61, v ul. Pražská v Čáslavi, nájemkyni paní 
01 Kutná Hora. Miroslavě Kubešové, IČ: 712 86 080, za období od 16.03.2020 do 30.04.2020; 

v zastoupení zadavatele města Čáslavi, pověřila II) souhlasila s ukončením nájmu ke dni 30.04.2020 nebytového prostoru v 
otevíráním nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Stavební budově č.p. 1622/61, v ul. Pražská v Čáslavi, na žádost nájemkyně z důvodu 
úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“, a dále jejich nepříznivého zdravotního stavu nájemkyně.
posouzením a hodnocením, komisi ve složení: místostarosta města Čáslavi, schválila
vedoucí oddělení investic MěÚ Čáslav, vedoucí oddělení správy majetku města 
MěÚ Čáslav, referent oddělení investic MěÚ Čáslav a dotační specialista MěÚ 
Čáslav; náhradníky jsou: starosta města Čáslavi a referent oddělení investic 
MěÚ Čáslav.

 schválila výsledek kontroly vyhodnocení poskytnutí  schválila jmenování Mgr. Markéty Dvořákové, 
dotací z rozpočtu města Čáslavi za rok 2019 na sportovní činnost ve znění dle ředitelky spol. ANIMA Čáslav, o.p.s., IČ: 272 26 751, se sídlem: Svatopluka 
důvodové zprávy. Čecha, 286 01 Čáslav, jako členku Komise pro zdravotnictví a sociální věci 

schválila odložení splatnosti nájemného, za I. pololetí města Čáslavi, dle důvodové zprávy. 
roku 2020, za pronájem (umístění) reklamního(ch) nosiče(ů) společnosti souhlasila, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., 
EUROPLAKAT spol. s r.o., IČ: 406 14 832, se sídlem Rohanské nábřeží 678/25 B, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
186 00 Praha 8, z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi, od firmy SFiltrace 
pandemie COVID-19, o 2 měsíce. s.r.o., IČ: 070 15 950, se sídlem: Zengrova 607, 280 02 Kolín, v celkové ceně 

 nesouhlasila s prominutím / snížením nájemného za 8.851,15 Kč, dle důvodové zprávy. 
pronájem (umístění) reklamního(ch) nosiče(ů) společnosti Outdoor akzent souhlasila podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
s.r.o., IČ: 005 45 911, se sídlem: Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4. rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 

jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. přijetím věcných darů pro Městskou nemocnici v Čáslavi od firmy Ethanol 
Malinová a v ul. Květinová v Čáslavi I) souhlasila s přechodnou úpravou Energy a.s., IČ: 255 02 492, se sídlem: Školská 118, 285 71 Vrdy: I. 40 l. 
provozu a úplnou uzavírkou části místní komunikace v ul. Malinová a úplnou dezinfekce Anti-Covid v celkové hodnotě 876 Kč bez DPH; II. 50 l. dezinfekce 
uzavírkou části místní komunikace v ul. Květinová a křiž. s ul. Malinová v Anti-Covid a 300 ks respiračních roušek v předpokládané hodnotě 6.125 Kč bez 
Čáslavi, z důvodu obnovy kanalizace a vodovodu za podmínek uvedených v DPH, dle důvodové zprávy.  
důvodové zprávě; II) souhlasila s objízdnými trasami dle přiložených situací.  souhlasila podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
Komenského náměstí v ul. Jana Roháče z Dubé v Čáslavi souhlasila s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi od paní K. Š. – 18 ks 

 prominutí nájmu pronajatého nebytového 
prostoru v budově č.p. 1618, v ul. Pražská v Čáslavi, paní Evě Trtíkové, IČ: 486 72 
017, z důvodu usnesení Vlády České republiky         o přijetí krizového opatření, 
ve výši 100 %, po dobu uzavření provozovny v pronajatém nebytovém 
prostoru. 

Usnesení městské rady ze dne 15. 04. 2020 | Městská rada
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ochranných obleků v celkové hodnotě 1.818 Kč a finančního účelově určeného rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
daru na  nákup dezinfekčních prostředků a papírových ručníků od Nadace ČEZ, přijetím finančního účelově určeného daru pro Domov důchodců v Čáslavi na 
IČ: 267 21 511, se sídlem: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, v celkové hodnotě zkvalitnění služeb klientů od spol. Kimberly-Clark, s.r.o., IČ: 
50.000 Kč. 634 68 816, se sídlem: Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha, v celkové 

 souhlasila, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., hodnotě 120.000 Kč. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s souhlasila s prominutím nájemného za nebytový 
přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi, od pana J. S. v prostor v budově bez č.p., haly na st.p.č. 3443 a st.č.p. 3444, v ul. Prokopa 
předpokládané ceně 15.750 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy. Holého v Čáslavi, firmě Autoservis Nedorost, s.r.o., IČ: 272 12 777, se sídlem: 

souhlasila podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o Jeníkovská 301, 28601 Čáslav, z důvodu usnesení Vlády České republiky o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetí krizového opatření, ve výši 50% měsíčního nájemného za měsíce duben 
přijetím finančního účelově určeného daru pro Domov důchodců v Čáslavi na 2020 a květen 2020.
úhrady nákladů spojených s projektem Epidemie COVID-19 od Nadace ČEZ, IČ:   1. jmenovala konkursní komisi na obsazení vedoucího 
267 21 511, se sídlem: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, v celkové hodnotě pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Čáslav, Jahodová 1454, 
50.000 Kč. okres Kutná Hora, IČ 75034832, ve složení dle důvodové zprávy a 2. pověřuje 

 souhlasila, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o výkonem funkce tajemníka konkursní komise osobu dle důvodové zprávy.

usnesením č. 189/2020
usnesením č. 192/2020 

usnesením č. 190/2020 

usnesením č. 193/2020

usnesením č. 191/2020

 

SCHŮZE SE USKUTEČNÍ 
NA NOVÉ SCÉNĚ DUSÍKOVA DIVADLA

 

TERMÍN NEJBLIŽŠÍHO ZASEDÁNÍ 
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

BYL STANOVEN NA PONDĚLÍ 22. ČERVNA OD 17:00 HODIN 

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

WWW.MEUCASLAV.CZ

VŠICHNI OBČANÉ 
JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI

. .

.

Usnesení městské rady, stejně jako usnesení 
zastupitelstva města i zvukové záznamy z jeho jednání 

jsou zájemcům k dispozici také na úřední desce oficiálních 
webových stránek města 

www.meucaslav.cz
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Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí č. p. 1, telefon 327 300 228, 
e-mail: noviny@meucaslav.cz. Redakce: Jakub Novák, DiS., Bc. Alena Dušková (externí redaktorka) 
Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři. Zároveň si vyhrazuje právo případného krácení, 
jazykové úpravy a výběru poskytnutých příspěvků. 
Registrováno MK ČR pod číslem E 14047. Tisk: VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s. 
Čáslavské noviny jsou k dispozici zdarma a vycházejí v nákladu 5 500 ks.
Redakční rada: Ing. Martin Ronovský, DiS., Bc. Jiřina Kožená, Bc. Markéta Petrová, 
Jakub Novák, DiS., Bc. Alena Dušková 
Termín pro dodávání příspěvků veřejnosti do červnového vydání je 10. 5. 2020  
Foto na titulní straně: Jakub Novák, DiS. 

Program na květen 2020
TURISTIKA

HC Čáslav informuje
HC ČÁSLAV

SPORT

Rozhovor o fanouškovské základně 
HC Čáslav najdete na str. 22

FK Čáslav informuje
FK ČÁSLAV

Provoz FK Čáslav přerušen!

www.fkcaslav.cz

je vzhledem k situaci v ČR do odvolání 
AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA: 

KULTURA

Čáslvské slavnosti a představení Deadtown 

O přesunu termínu obou akcí se jednalo 
v době uzávěrky aktuálního čísla. Nový termín 
pro Čáslavské slavnosti je 18. 9. - 19. 9. 2020.

se v plánových termínech neuskuteční. 

Vzhledem k epidemii Covid-19 a v souvislosti 
s ní vydaným opatřením, nemá turistický 
oddíl naplánované 
žádné akce na květen. 
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