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O událostech ve městě Čáslav

Informace o správním řízení 

ve věci poplatků za odpady 

Ředitelka ANIMY odchází 
do důchodu

Dva pomníky se dočkají
restaurátorského zásahu 
 

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. 
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INZERCE



ZPRÁVY Z RADY

V posledních dnech jsou občané města Čáslavi, 

stejně jako všichni obyvatelé České republiky, 

konfrontováni s šířením nákazy , na 

které vláda ČR reagovala přijetím řady krizových 

opatření, včetně vyhlášení nouzového stavu a 

celostátní karantény. Jak jsme mohli všichni vi-

dět, celková situace se mění velmi rychle, v řádu 

dnů, někdy pak i pouhých hodin. Měsíční perio-

dicita vydávání Čáslavských novin bohužel neu-

možňuje, aby k této problematice byly schopné 

přinášet občanům města aktuální sdělení a sou-

hrny, což ale neznamená, že bychom na infor-

movanost Vás občanů rezignovali.

COVID-19

grovaného systému (HZS Středočeského kraje, které souvisí s obnovením stavebních prací při 

Policie ČR, Záchranné zdravotní služby) a Měst- rekonstrukci mostů na obchvatu města po skon-

ské nemocnice Čáslav. O přijatých krocích bude čené zimní technologické přestávce. Doprava ze 

pravidelně informována jak Rada města, tak i silnice č. I/38, konkrétně její část probíhající ve 

Městské zastupitelstvo a v neposlední řadě i sa- směru Kolín - Havlíčkův Brod, bude, stejně jako 

motní občané města. selektovaná doprava v loňském roce vedena 
V nastalé situaci se budeme samozřejmě přes město po trase ul. Jeníkovská, Masaryko-

snažit udržet v maximální možné míře, dle pro- va a Pražská. Uvedené řešení bylo po připomín-
pozic aktuálně platné karantény, rozsah stávají- kách občanů a zastupitelů před svým schválením 
cích služeb, které město svým občanům posky- znovu přezkoumáno a to v rámci bezpečnostní-
tuje. Aktivně se budeme ale také zajímat o to, ho auditu, který vypracoval Ústav soudního zna-
komu, kde a jak by město nyní mohlo nějakou lectví v dopravě, Dopravní fakulty ČVUT v Praze, 
další formou pomoci. Společně s řediteli škol- který tuto variantu i pro samotné město a jeho 

Veškerá nařízení ohledně přijetí nových opat- ských zařízení budeme hledat řešení, jak zajistit, obyvatele vyhodnotil jako nejméně rizikovou.
ření proti šíření nákazy, která jsou orgány státní co možná nejlepší individuální domácí výuku V případě vypsaných veřejných zakázek 

správy adresována občanům ČR a předávána žáků našich škol. Ve spolupráci se společností malého rozsahu Rada města rozhodla schválit 

městu Čáslav, stejně jako všechny doplňující po- ANIMA a ve městě působícími  charitativními firmu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako 

kyny a návody na další postup, budeme, stejně organizacemi, se zaměříme na to, jak nově orga- zhotovitele zakázky „Údržba travnatých ploch ve 

jako doposud, zveřejňovat na webových strán- nizovat a zabezpečit péči o seniory, jejich stravo- městě Čáslav v roce 2020“. V případě další 

kách města v bloku aktualit, na facebookovém vání, zajištění nákupů a distribuci potravin, léků podobné zakázky, týkající se zajištění „Květinové 

účtu města i všemi dalšími dostupnými pro- atd. S vedením městské nemocnice a praktický- výzdoby ve městě Čáslavi v letech 2020-2022“, 

středky (hlášením místního rozhlasu, výlepem, mi lékaři budeme spolupracovat na zajištění cho- nebyla cenová nabídka stejné firmy ze strany 

distribucí informačních letáků a brožur do schrá- du zdravotnických zařízení na území města i zavá- města akceptována a přidělena a město bude 

nek, nebo mimořádným zpravodajstvím TV dění dalších provozních a preventivních opatře- hledat jinou, patrně vlastní formu zajištění této 

Čáslav na kanále Youtube). ní. služby. Kromě uvedených zakázek rada města 
Cílem je, aby se ke všem občanům města, Není asi zapotřebí opakovat a zdůrazňovat, schválila opětovné zahájení zadávacího řízení na 

pokud možno co nejrychleji, dostaly, jednak veš- že nastalá situace svým rozsahem a společen- podlimitní veřejnou zakázku s názvem 
keré stěžejní a zároveň i ověřené informace po- ským dopadem, nemá v moderních dějinách „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ a vypsání 
cházející z oficiálních zdrojů, jednak přehled našeho státu analogii, a že již do našich životů zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
všech přijatých opatření a kroků, které budou přinesla a v budoucnu zjevně ještě přinese řadu rozsahu s názvem „Oprava a rozšíření tepelných 
uplatněny přímo na území našeho města. komplikací a omezení. Čelme této výzvě společ- sítí v ul. Žitenická“. Rada města schválila změnu v 

Vedení města bude samozřejmě nadále aktu- ně,   disciplinovaně a zodpovědně, zároveň však oblasti pojištění majetku a odpovědnosti Města 
ální dění a vývoj okolo pandemie koronaviru sle- i se vzájemnou ohleduplností a občanskou soli- Čáslav, když ukončila spolupráci s dosavadní 
dovat, řídit se příslušnými pokyny vlády, Bezpeč- daritou. makléřskou společností ALL GROUP, spol. s r.o., a 
nostní rady státu a Bezpečnostní rady Středo- V kontextu probíhajících událostí se další udělila novou plnou moc makléřské spol. 
českého kraje. Podobu a rozsah konkrétní apli- programové body jednání rady města v druhé MARSH, s.r.o., která městu nabídla zajištění 
kace jednotlivých opatření na území města pak polovině února a první polovině měsíce března komplexní revizi stávajících dohod i nové scelení 
bude koordinovat a řešit Bezpečnostní rada ob- mohou jevit jako svým způsobem podružné, což portfolia města pro budoucí pojistitele. 
ce s rozšířenou působností Čáslav, ve které, kro- samozřejmě není pravda. V dopravě se občanů Uvedené kroky by měly vést k získání lepších 
mě zástupců vedení města a Městského úřadu, města dotkne zejména opětovné zavedení  ob- pojistných podmínek pro město, k úspoře v 
zasedají také vedoucí složek záchranného inte- jízdné trasy přes město (od 16.3. do 13.9.2020), oblasti pojistného, a konečně by měly také 

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ
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zpřehlednit evidenci a navazující agendu u všech automobilové stříkačky LIAZ od obce Moravany. Hasičskou stanicí Čáslav, která nákup 

městem sjednaných pojistných smluv. Pořízení vozidla a jeho vhodnost pro potřeby uvedeného vozu doporučila.
Pro nově vzniklou Jednotku sboru SDH Čáslav byla konzultována s Hasičským 

dobrovolných hasičů města Čáslavi byl Radou záchranným sborem Středočeského kraje - 
města schválen nákup použité cisternové 

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

Rada města svým usnesením č. 77/2020 
schválila členy Redakční rady Čáslavských novin, 
která je poradním orgánem vydavatele, tedy 
Městského úřadu Čáslav. Redakční rada se podílí 
na tvorbě a koncepci novin a dále plní zejména 
tyto úkoly: 3)

1)
4)

2)
5)

6)

informací rada spolupracuje s příslušnými odesláním do tisku, ...
pracovníky městského úřadu, orgány města a 
organizacemi zřizovanými či vlastněnými Složení redakční rady tvoří vedoucí oddělení 
městem a vyhrazuje si právo na zveřejnění investic Bc. Markéta Petrová, vedoucí odboru 
komentáře k externím příspěvkům), školství, kultury a památkové péče Bc. Jiřina 

 doporučuje a schvaluje redakci témata a Kožená, tajemník městského úřadu Ing. Martin 
 projednává plány činnosti a další záměry okruhy příspěvků, Ronovský DiS., redaktor ČN Jakub Novák DiS. a 

redakce,  projednává připomínky a návrhy čtenářů externí redaktorka ČN  Bc. Alena Dušková. 
 posuzuje externí příspěvky, rozhoduje o a navrhuje příslušná opatření, Redakční radu svolává redaktor Čáslavských 

jejich rozsahu dle možností místa v ČN, o  doporučuje redakci realizaci konkrétních novin v dostatečném předstihu před uzávěrkou 
vhodnosti či nevhodnosti, případně k nim připojí opatření ke zvýšení kvality novin, každého vydání, tedy 11x v kalendářním roce. 
své vyjádření (v zájmu objektivizace podaných  provádí korekturu novin před jejich          redakční rada 

JEDNOSMĚRNÁ OBJÍZDNÁ TRASA Z KOLÍNA SMĚREM NA HAVLÍČKŮV BROD

BYLA ZALOŽENA REDAKČNÍ RADA ČÁSLAVSKÝCH NOVIN
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VYJÁDŘENÍ 

 

STAROSTY MĚSTA

Rada města Čáslavi pravidelně informuje obča- Stanovisko města Čáslavi: 
1.ny města o svých krocích a přijímaných opatře-

ních ve věci poplatků za ukládání odpadu na 

skládku v Čáslavi. Na přelomu října a listopadu 

2019 jsme podali na Krajský úřad Středočeského 

kraje (dále jen KÚSK) návrhy na doměření po-

platků za odpady jejím původcům za roky 2016-

2018. V době uzávěrky vydání Čáslavských novin 

zahájil KÚSK více jak 330 správních řízení s pů-

vodci odpadu a vydal tři rozhodnutí, která dosud 

nejsou pravomocná. Další desítky rozhodnutí 

budou brzy následovat.  Nejzásadnější rozhod-
2.nutí bylo vydáno ve věci společnosti AVE CZ od-

1)padové hospodářství s.r.o. (dále jen AVE), kte-

rým KÚSK přikázal zaplatit této společnosti ve 

prospěch účtu města Čáslavi  za rok 2018 částku 

 

3.

2)

4.

3)

5.

6.

128 223 747  Kč.

nebo velmi podobným způsobem, tzn. snažili se 
Město Čáslav zásadně odmítá, že by nejprve ověřit, zda a jak k poškozování rozpočtu 

zneužívalo toto odborné téma pro sledování po-města-obce dochází a v případě potvrzení ná-
litických cílů. Současné vedení města se řešením sledně konali ve prospěch a v zájmu svojí obce. 

Společnost AVE CZ vydala dne 12.3.2020 tis- vymáhání nevyměřených poplatků za odpady na 

kovou zprávu k výše uvedenému rozhodnutí, skládce v Čáslavi nevymezuje proti předchozímu 

kterým se mu ukládá povinnost doplatit dlužné vedení. Věříme, že v tomto úsilí máme společný 

poplatky za odpady ukládané na skládku v Čásla- cíl.  Jde o finanční prostředky pro město a jeho 

vi v roce 2018. Na tuto tiskovou zprávu jsem rea- občany.  Město hájí své zájmy i pro příští volební 

goval 13. 3. 2020 a podstatnou část tohoto vyjá- období bez ohledu, kdo bude v jeho čele stát. 

dření předkládám občanům města k seznámení: Nekonkrétní odkaz na mediální výstupy radnice 

AVE CZ sděluje, že se proti rozhodnutí KÚSK od- nic neprokazuje a ani nemůže prokázat.
Nařčení ze sledování ekonomických volává a vyjádřilo své přesvědčení, že:

Využívání vhodných odpadů pro účely cílů na úkor okolních obcí a dalších subjektů včet-

tzv. konstrukčních prvků bylo zavedeno v době, ně AVE je naprosto absurdní. Má podobnou vá-

kdy skládku vlastnilo samotné město Čáslav, kte- hu jako tvrdit, že vystavením účtu v restauraci 

ré tento způsob využití odpadů napadá sleduje hostinský své ekonomické zájmy na úkor 
Stanovisko města Čáslav: Město Čáslav strávníka. Rozhodnutí není pravomocné, protistrana 

skládku pronajalo v roce 1999, tuto neprovozo- Kategoricky odmítáme, že ohrožujeme se proti němu jistě odvolá a o odvolání bude ná-
valo a nemělo žádný vliv na způsob nakládání s život okolních obcí, které musí pozastavovat kvů-sledně rozhodovat Ministerstvo životního pro-
odpady a zavedení pojmu tzv. konstrukčních li našim nárokům investiční akce, jako jsou opra-středí ČR.
prvků, který nemá oporu v zákoně o odpadech. vy vodovodů, silnic a škol. Se všemi dotčenými Možná někteří občané města zaregistrovali v 

obcemi jsme jednali a vysvětlili jsme jim náš po-tisku a na sociálních sítích reakci některých obcí 
Využití vhodných odpadů pro účely stoj. Doložili jsme jim, o co ho opíráme. Pro drti-na Čáslavsku, že s doměřením poplatku nesou-

tzv. konstrukčních prvků skládky bylo povoleno vou většinu obcí jsou naše návrhy na doměření hlasí a považují náš nárok za nemorální, proti-
KÚSK v integrovaném povolení a ve schváleném poplatků v řádu tisíců, maximálně desetitisíců právní a ohrožující rozvoj obcí. Svolali jsme se-
provozním řádu skládky. korun, což nemá a nemůže mít uváděné dopady. tkání se všemi obcemi, jichž se doměření poplat-

Stanovisko města Čáslavi: Uvádění pojmu Informovali jsme v tomto směru i media, přesto ků týká a to jak na Čáslavsku, tak i na Kutnohor-
konstrukční prvky v žádném případě neoprav- některá neustále šíří informace, které používá i sku. Jednání v Kutné Hoře se za město zúčastnil 
ňuje provozovatele skládky překračovat maxi- společnost AVE CZ.kromě mě  místostarosta města Martin Horský a 
mální celkové množství odpadů uložených na Vedeme věcnou diskusi, své požadav-v Čáslavi navíc též tajemník MěÚ pan Ing. Martin 
skládku jako materiál pro technické zabezpeče- ky dokládáme argumenty a odkazujeme na práv-Ronovský. Všem zástupcům obcí jsme podrobně 
ní skládky, za které se neplatí poplatek, který ní normy, případně rozhodnutí státních orgánů. vysvětlili, z čeho náš nárok vychází, na základě 
činí 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených Tím prokazujeme, že pro nás je to skutečně od-čeho ho uplatňujeme a proběhla k tomu věcná a 
na skládku v daném kalendářním roce (§ 45 od- borné, věcné, právní téma. Na rozdíl od AVE CZ klidná diskuse. Kromě obce Žleby jsou návrhy na 
st. 3 zákona o odpadech) jsme se zúčastnili otevřené diskuse u kulatého doměření poplatků pro jednotlivé obce v řádu 

stolu v Poslanecké sněmovně, kam se AVE CZ tisíců, maximálně desetitisíců za celé tříleté ob-
Ministerstvo životního prostředí ČR odmítlo dostavit, byť mohlo svá stanoviska ote-dobí a nemohou mít zmíněné dopady. Zda obce 

vyzývalo KÚSK k tomu, aby integrované povolení vřeně prezentovat. využijí svého zákonného práva a budou se proti 
a provozní řád změnil, ale k tomu nedošlo. Poskytli jsme jednateli společnosti též doměření poplatků bránit, je samozřejmě jejich Stanovisko města Čáslav : Ministerstvo ži- nepřerušovaný prostor pro vyjádření na naší právem a záleží na jejich rozhodnutí. Kdo a z ja- votního prostředí ČR ve svém rozhodnutí  č.j. tiskové konferenci, aby media získala vyvážené kých důvodů šíří ve sdělovacích prostředcích 929/500/14 ze dne 14.7.2014 uvádí, že pokud informace, což byl z naší strany vstřícný krok. Za výše uvedené informace, netuším a nemohu jde o konstrukční prvky, že se nejedná o odpa- to jsme se dočkali následujícího opakovaného proto na to reagovat. dy, které by byly ze zákona osvobozeny od po- přerušování  mého komentáře k vyjádření jed-Město Čáslav musí při správě a nakládání s 
platků za uložení odpadů (TZS) . Z hlediska záko- natele AVE CZ.veřejnými financemi jednat s péčí řádného hos-
na to jednoznačně znamená, že jde o odstraňo- Za nehorázné považuji naznačování, že podáře. Po zjištění nesrovnalostí ve způsobu 
vaný odpad. (Plné znění citovaného rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje snad musel vybírání poplatků za ukládání odpadu na sklád-
zveřejňujeme na webu města Čáslavi). rozhodnout ve prospěch Čáslavi na základě něja-ku v Čáslavi, které jsou příjmem městského roz-

kého zadání. Naprosto se distancuji od toho, že počtu, proto město po důkladném rozboru a čet- Kromě toho je AVE přesvědčeno, že: „ do-
by se město Čáslav pokoušelo jakýmkoliv způso-ných konzultacích s příslušnými orgány státní chází ke zneužívání tohoto odborného tématu 
bem ovlivnit rozhodnutí tohoto úřadu. Není to správy podalo návrhy na jejich doměření ve pro sledování politických cílů (k tomu viz media-
náš styl a nedovedu si ani představit, jakými všech dohledatelných případech. Nepochybuje- lizované výstupy radnice v Čáslavi) a ekonomic-
cestami bych se mohl o něco takového pokou-me, že zástupci místních samospráv by na na- kých cílů na úkor okolních obcí a další subjektů 
šet.                                   šem místě, v případě, že by zjistili obdobné ne- včetně naší společnosti.“

srovnalosti v příjmech obce, jednali stejným, 

 
                                     

K SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ VE VĚCI POPLATKŮ ZA ODPADY PŮVODCŮM ODPADŮ A K ROZHODNUTÍ KÚSK O DOMĚŘENÍ POPLATKŮ 

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. VE VÝŠI 128 223 747 Kč.

 JUDr. Vlastislav Málek

                                            starosta města Čáslavi
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VYJÁDŘENÍ OPOZIČNÍCH ZASTUPITELŮ MĚSTA:

V tomto příspěvku bychom se rádi ještě jednou 

vrátili k okolnostem současné výstavby bytů v 

areálu Prokopa Holého. Lidé se nás, jako opozič-

ních zastupitelů, často ptají, proč jsme nehlaso-

vali pro uzavření smluv o smlouvách budoucích 

na koupi nově budovaných bytů, zvláště s ohle-

dem na skutečnost, že jsme již před dvěma lety 

tuto výstavbu sami připravovali. Je to ale velmi 

jednoduché. 

    
                                  

platí o několik procent více s tím, že za to pak pro-

dejce přidá jinému kupujícímu do jeho auta lepší 

rádio. 
Volba současného řešení je o to více s podi-

vem, že jsme v době příprav celého projektu byli Přestože jsem se nemohl výjimečně z rodin-

tehdejší opozicí kritizováni za to, že na byty nedo- ných důvodů tohoto jednání zastupitelstva měs-

sáhnou nízkopříjmové skupiny obyvatel. Při ce- ta zúčastnit, s vyjádřením a postojem opozičních 

nách stanovených v tomto případě na ně ale ne- zastupitelů souhlasím a podporuji jej. 

dosáhnou zcela určitě. Navíc zdržení ve výstavbě 
Ačkoliv jsem pro uzavření smluv o smlou-Je samozřejmé, že podporujeme výstavbu může v současné nevyzpytatelné situaci zname-

vách budoucích hlasovala, jsem přesvědčena o nových bytů pro občany města. Lidé, mladé rodi- nat, že si řada lidí koupi rozmyslí. Již nyní se uka-
tom, že pokud zájemci s uvedenými podmínka-ny i všichni ostatní, kteří chtějí v Čáslavi žít, by zuje, že ačkoliv prvotní zájem výrazně převyšo-
mi souhlasí, neuvědomují si, jakým způsobem měli mít možnost si zde koupit byt za přijatel- val počet nabízených bytů, v tuto chvíli o některé 
byly ceny vykalkulovány. Například cena jedno-ných finančních podmínek. z nich nebyl projeven zájem. 
ho parkovacího stání v těchto domech je dvakrát To, s čím nesouhlasíme, a co nás přimělo ne- Stačí se přitom podívat na okolní obce, které 
až třikrát vyšší než cena výstavby zděné garáže. hlasovat pro navrhované usnesení, byl  způsob ve snaze přilákat nové obyvatele na prodeji zasí-
Samozřejmě nesouhlasím s jakýmkoliv navyšo-realizace a hlavně finanční podmínky, které sou- ťovaných parcel dokonce nezískají ani vstupní 
váním ceny bytů, zvláště v případě, že by měl být časné vedení města lidem předkládá. náklady. Nechceme, aby město na výstavbu do-

V době, kdy se připravovala již první etapa přebytek příjmem města.  plácelo, ale také není možné, aby lidé platili více, 
výstavby bytů v dané lokalitě, se kolem tohoto než je skutečná cena bytu. 
projektu točila spousta developerů, kteří měli A to je důvod, proč jsme jako opozice ne-

zájem pozemky vykoupit a byty postavit ve vlast- mohli pro navržené usnesení hlasovat. 

ní režii. To jsme ale nechtěli, protože jsme chtěli 

lidem nabídnout finančně dostupnější bydlení. 

To bylo možné zajistit jen v případě, kdy se deve-

loperem stalo město samo s vědomím, že nejde 

o výdělečnou akci, ale o výstavbu, která vrátí 

pouze ty finance, které na ni budou vynaloženy. 

O výstavbu, z níž mají mít prospěch obyvatelé 

města. A tak to má také v takovémto případě  

být. 
Nyní ale bohužel evidentně není snaha o to, 

aby byty byly co nejlevnější. Dokonce první navr-

hovaná varianta hovořila o licitaci nejvyšší ceny 

v případě více zájemců o jeden byt. K současné 

variantě výběru losem vedení města přistoupilo 

až po apelu občanů, kteří toto považovali za ne-

spravedlivé. 
Kdyby byla snaha o dosažení co nejnižší ko-

nečné ceny pro zájemce, nebylo by možné kal-

kulovat cenu 1400 Kč za metr čtvereční pozem-

ku, jestliže jej město dostalo zdarma. Nebylo by 

možné do ceny bytů přičíst  eventuální deseti-

procentní rezervu, která cenu bytů také význam-

ně zvýší. Přitom je výsledná cena prezentována s 

tím, že pokud nějaké finanční prostředky z pro-

deje bytů “zbydou”, budou příjmem města, kte-

ré je použije na další akce. 
Je ale třeba se v tuto chvíli zeptat, proč by 

měli budoucí majitelé nových bytů připlácet 

městu na jiné akce, než je výstavba konkrétně 

jejich budoucího majetku? Co s takovými finan-

cemi město udělá? Opraví za peníze kupujících 

chodník nebo městský byt někomu jinému? To 

opravdu není logické a správné řešení. Když si 

jde zákazník koupit nové auto, také přece neza-

Ing. Strnad (ČSSD), Mgr. Daniel Mikš 

(ČSSD), Mgr. Vostrovský (ČSSD), Ing. Urban 

(ČSSD), Ing. Blažej MBA (ANO), Mgr. Hasík     

(ANO)

                           Ing. Jiří Havlíček MBA (ČSSD)

Jitka Polmanová (KSČM)

Cena bytů v areálu Prokopa Holého není spravedlivá

.

.
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VYJÁDŘENÍ REDAKČNÍ RADY ČÁSLAVSKÝCH NOVIN 

1.

3.

2.

 Citace z textu: 
Reakce RR: 

Reakce RR:

 Citace z textu: 

Reakce RR: 

 Citace z textu: 

K současné variantě výběru jmem města, které je použije na další akce. návrh k návrhu usnesení k projednávanému bo-
Cenotvorba byla diskutována na losem vedení města přistoupilo až po apelu obča- du. Ani před jednáním zastupitelstva ani v jeho 

jednání zastupitelstva dne 10 .2. 2020 i na setká-nů, kteří toto považovali za nespravedlivé. průběhu nebyl vznesen požadavek zastupitelů 
 Rada města dne 30. 1. 2020 do- ní se zájemci bytů dne 20. 2. 2020.  Vzhledem k odkazující se na postup dle Zákona o obcích, pří-

poručila zastupitelstvu města schválit záměr, lokalitě bývalých vojenských kasáren došlo k na- padně postup zakotvený v Článku 11 jednacího 
jehož součástí je i rozhodnutí o budoucím kupu- výšení pouze stavebních nákladů o 10% na vy- řádu zastupitelstva.
jícím prostřednictvím losu, v případě více zájem- tvoření rezervy pro pokrytí možných víceprací 

Co s takovými financemi ců na jeden konkrétní byt,  na základě doporu- souvisejících s výstavbou bytů. Tím se mohla de-
město udělá? Opraví za peníze kupujících chod-čení pracovní skupiny Bytová výstavba. Členové finovat konečná cena bytů a jejich příslušenství 
ník nebo městský byt někomu jinému? To oprav-této pracovní skupiny posuzovali jednotlivá mož- pro budoucí kupující a umožnit jim tak financo-
du není logické a správné řešení. Když si jde zá-ná řešení, včetně jejich pozitivních i negativních vání bytů prostřednictvím hypotečních úvěrů. 

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., § 82 a § 94 kazník koupit nové auto, také přece nezaplatí o dopadů s ohledem na 34 nových bytových jed-
dává všem zastupitelům právo předkládat ná- několik procent více s tím, že za to pak prodejce notek a více jak 100 zájemců o nové bytové jed-
vrhy na pořad jednání připravovaného zasedání přidá jinému kupujícímu do jeho auta lepší rádio.notky.

O případném využití přebytku z zastupitelstva. 
Kdyby byla snaha o dosaže- Jednací řád zastupitelstva, Článek 11 pak prodeje bytů, bude rozhodovat zastupitelstvo 

ní co nejnižší konečné ceny pro zájemce, nebylo definuje postup k projednávání bodů, o nichž se města v rámci schvalování rozpočtu města nebo 

by možné kalkulovat cenu 1400 Kč za metr čtve- hlasuje a jejich výstupem je přijetí usnesení. rozpočtového opatření. Finanční prostředky mo-

reční pozemku, jestliže jej město dostalo zdar- Člen zastupitelstva může v rozpravě o projedná- hou být využity pro Městskou nemocnici Čáslav, 

ma. Nebylo by možné do ceny bytů přičíst s even- vaném bodu a) podat návrh na odročení projed- výstavbu nové mateřské školky, dotaci pro do-

tuální desetiprocentní rezervu, která cenu bytů návaného bodu, b) podat návrh na zamítnutí mov seniorů, případně další akce, které schválí 

také významně zvýší. Přitom je výsledná cena projednávaného návrhu na usnesení, c) podat zastupitelé města Čáslav.
                       prezentována s tím, že pokud nějaké finanční návrh na přijetí jiného usnesení k projednávané-

prostředky z prodeje bytů “zbydou”, budou pří- mu bodu (protinávrh), d) podat pozměňovací                                                      redakční rada

k některým bodům v textu zastupitelů z předchozí strany 6 

ZPRÁVY Z MěÚ

Hromjaková Markéta 736 539 955 prodej květin telefonovat od 10h do 17h
Kochan Miroslav 777 936 776 prodej bylin

Šedivý Petr 721 411 122 prodej zeleniny

Včelí farma 721 625 231 prodej medu http://www.beedob.cz/
Stýblo Josef 723 248 520 prodej zeleniny

https://www.bypavlina.cz/

Lomic Josef 605 414 849 květiny, sadba zeleniny
Trpišovský Josef 725 444 884 kovář. výrob., truhlářství

606 908 331 
milandevera@seznam.cz

výroba zahradních dekorací www.devera.estranky.cz

Svoboda Jiří 739 905 901 prodej suchého pečiva

Urbanová Pavlína 774 917 196             
bypavlina@seznam.cz

ručně šité dětské oblečení

pekárna https://pekarnavrdy-czPařízek Miroslav 604 981 467

Tomášková Ludmila 607 748 833 prodej koření

Devera Milan

732 563 064Kocourková Marie prodej ovoce 

FB: By Pavlína

 FB: Trpi truhlářství kovářství

I PŘES PŘERUŠENÍ KONÁNÍ MĚSTSKÝCH TRHŮ, 
MŮŽETE KONTAKTOVAT NĚKTERÉ PRODEJCE

Říha Miloš 723 450 333 prodej masa

775 696 626JAMBOZ s.r.o. prodej zeleniny, ovoce a bylinek 

FB: Zahradnictví Josef Lomic a dcery 

https://www.jamboz.cz/

Z důvodu mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR bylo dočasně přerušeno pravidelné konání městských trhů. 

Pokud patříte mezi prodejce, kteří pravidelně prodávají na čáslavských trzích a 

neoslovili jsme Vás, napište prosím na e-mail: mihalikova@meucaslav.cz či zavolejte na telefonní číslo 327 300 223.

Uveřejnění kontaktu je bezplatné. 

Uvádíme seznam prodejců, kteří souhlasili s uveřejněním, a u kterých můžete pomocí telefonu, e-mailu či Facebooku vytvořit objednávku. 
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PODĚKOVÁNÍ MÍSTNÍM FIRMÁM A DOBROVOLNÍKŮM
Vážení spoluobčané,
Stát ani Středočeský kraj nám bohužel ke  

dni 17. 3. nezajistil materiální pomoc. Velmi si 

vážíme pomoci místních firem a dobrovolníků!

Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří 

vyrábí ústní roušky pro naše občany, je úžasné 

pozorovat občanskou pospolitost.
Chybí také dezinfekce a zase díky místní fir-

Velké a upřímné poděkování patří šicí dílně mě , která přednostně vyrobí dezinfekci na 
, která nám dodala již 1300 ruce pro naše město, tak očekáváme větší do-

ústních roušek, které Vám darujeme vždy se vstu- dávku na konci tohoto týdne. Děkujeme.
pem na úřad, do naší nemocnice a také jsme obe- Děkujeme paním učitelkám a zaměstnan-

šli část obchodů a darovali jsme je prodavačkám, cům mateřské školky, které nyní budou zajišťo-

které musí stát tzv. v první linii. Díky vat hlídaní dětí zaměstnanců IZS, aby se tak oni 

 jsme také mohli darovat roušky všem mohli starat o nás občany.
Děkujeme všem kteří pomáhají, pracují a zaměstnancům nemocnice, domova důchodců, 

myslí na druhé.pečovatelské službě Anima, která již aktivně za-
Prosím, noste roušky nebo jakýkoliv jiný im-jišťuje rozvoz nákupů a léků pro seniory.

provizovaný ochranný prostředek. Buďte prosím Budeme i nadále v tomto pokračovat a v co 
ohleduplní. Chráníme druhé, chráníme sebe.nejkratší době pokryjeme rouškami všechny po-

Spolu to zvládneme!třebné v našem městě.
Dnes se podařilo nasmlouvat další místní šicí 

dílnu , která již od zítra začne 

zásobovat naše město ústními rouškami. Děku-

jeme paní STŘÍBRNÁ.

ZENIT
BARBORY ŠALDOVÉ

VÁCLAVY STŘÍBRNÉ

BARBOŘE 

ŠALDOVÉ

S úctou,
Martin Horský, místostarosta města

Vážení občané,
 
ve snaze zajistit dostatečnou informovanost 
v našem městě zahajujeme 
provoz systému, který umožňuje 
zasílání důležitých informací 
na zaregistrované číslo vašeho mobilního 
telefonu v krátkých 
textových zprávách (SMS). 

Přihlášeným občanům budou zasílány 
SMS zprávy nejen o mimořádných 
událostech a krizových situacích, 
ale i další důležité 
informace. 

Aby Vám mohly být SMS zprávy zasílány, 
je nutné 
těchto zpráv pomocí 

V případě, že zjistíte, že vám tato služba 
nevyhovuje, stačí zaslat SMS na výše 
uvedené telefonní číslo ve tvaru .

Tato služba je určena především občanům, 
kteří nemají možnost sledovat dění 
na facebooku a webových stránkách města.

přihlásit se k odběru 
zaslání SMS zprávy 

z vašeho mobilního telefonu 
na telefon 727 932 556 ve tvaru ANO.

NE

INFORMACE O MIMOŘÁDNÝCH 
UDÁLOSTECH 
MŮŽETE DOSTÁVAT FORMOU SMS

zcela zdarma  
Službu pro Vás poskytuje Město Čáslav 

!!! NA ČÍSLO SMS ROZHLASU 
727 932 556 NEVOLEJTE !!!

ŠKOLSTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády 

k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci 

zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od 

některých tradičních postupů. 

 (středa),  (pátek), (pondělí), (středa) od 9.00 do 13.00 

hodin
 (čtvrtek),  (úterý),  (Čtvrtek) od 13.00 do 17.00 hodin

Zápisy proběhnou ve všech Základních školách v Čáslavi bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 
3. poštou, 
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je 

nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v 

prostorách školy. 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného 

zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Tiskopisy přihlášek budou zveřejněny na webu jednotlivých škol nebo je bude možné 

vyzvednout na podatelně MěÚ Čáslav od 1. 4. do 9. 4. 2020 v čase 9.00 až 11.00 hodin. 

Základní škola Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 182 (Tel. 327 311 238), Základní škola Čáslav, 

Masarykova 357 (Tel. 327 313 770), Základní škola Čáslav, Sadová 1756 (Tel. 327 315 741)

Zápis  žáků do 1.  tř íd  základních škol  se  ř íd í  obecně závaznou vyhláškou 

č. 3/2012, o školských obvodech základních škol, která je uveřejněna na internetových stránkách 

městského úřadu www.meucaslav.cz.

V Čáslavi se uskuteční v termínu dle školského zákona od 1. dubna 2020 do 9. dubna 2020. 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

Doba zápisu: 
1. 4. 2020 3. 4. 2020 6. 4. 2020 8. 4. 2020 

2. 4. 2020 7. 4. 2020 9. 4. 2020

Nejpozdější podání přihlášky do 9. 4. 2020 včetně.

Kontakty:

ZMĚNA 

Zápisu dětí do základních škol v Čáslavi na školní rok 2020/2021
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PRÁCE NA POMNÍKU 
JANA ŽIŽKY
Na pomníku husitského vojevůdce Jana Žižky, 

budou zahájeny restaurátorské práce. 
Práce by měly být zahájeny v průběhu dubna 

a  dokončeny v druhém měsíci letních prázdnin. 

Více k tématu nám sdělila vedoucí odboru škol-

ství, kultury a památkové péče Bc. Jiřina Kožená: 

„O kompletní zrestaurování sochy Jana Žižky se  

postará akademický sochař Josef Pospíšil z Kut-

né Hory. Oprava se netýká pouze samotné sochy, 

ale také jejího podstavce, který bude doplněn o 

jeden schod, který zde v současnosti chybí. 

Vzhledem ke zmiňovaným úkonům, tento rok 

nebudeme vysazovat květiny okolo pomníku.”
Bc. Jiřina Kožená dále doplnila, že náklady 

spojené s kompletní opravou pomníku se vyšpl-

hají k částce 444 000 vč. DPH. Na opravu sochy 

byla městu poskytnuta dotace z Programu rege-

nerace na restaurování soch ve výši 100 % a 50% 

na opravu podstavce.       
Pískovcová socha,  která  byla poprvé  odha-

len v srpnu 1881 je zapsána v Ústředním sezna-

mu kulturních památek České republiky. Podobu 

sochy navrhl  Josef Václav Myslbek. Autorem 

návrhu podstavce z roku 1879 je Antonín Wieh.

                                                                         JN

ZPRÁVY Z MěÚ

POMNÍK PADLÝCH 
SE DOČKÁ RESTAURÁTORSKÝCH ZÁSAHŮ

1914 - 1918" se nachází v ulici Pražská  v parčíku 

poblíž domova důchodců.

Pomník s nápisy „Padlým pěšího pluku čís. 21 ve 

válkách 1859, 1866, 1878" nebo „Našim 

chrabrým vojínům padlým ve světové válce 

 
„Restaurátorské práce povede stejně jako v 

případě opravy sochy Jana Žižky akademický 

sochař Josef Pospíšil. Práce  budou zahájeny v 

květnu a dokončeny by mohly být v srpnu. Opra-

vy na pomníku padlých poběží během technolo-

gických přestávek při opravě sochy Jana Žižky,”  

uvedla blíže k tématu  vedoucí odboru kultury, 

školství a památkové péče Bc. Jiřina Kožená.      
Cena opravy by se měla pohybovat okolo  95 

000 Kč. Město pro restaurátorské práce na zmi-

ňovaném pomníku získalo dotaci od Minister-

stva obrany České republiky ve výši 75%. 
Pomník padlých je evidován mezi válečnými 

hroby.  
                                                                                                             

                                                               JN

Na budově radnice, přesněji na adrese nám. Ja-

na Žižky z Trocnova 197, v minulých dvou letech 

došlo k výměně oken. V roce 2018 se výměna 

týkala částí budov směřujících k náměstí Jana Žiž-

ky z Trocnova a Kostelnímu náměstí. V tomto roce 

bude dokončena výměna v úseku budovy mířící do 

dvora, kde sídlí městská policie. Zde byly práce v II. 

etapě zahájeny již v loňském roce, kdy byla však 

vyměněna pouze okna budovy městské knihovny. 

Během letních měsíců dojde k dokončení výměny 

oken na budově č. p. 1 v místech, kde sídlí městský 

úřad. 
Práce budou stejně jako v I. a II. etapě probíhat 

pod taktovkou firmy LAMAS WOOD s.r.o. Částka 

spojená s pokrytím nákladů se bude pohybovat 

okolo 980 00 Kč vč DPH. Město bude náklady hradit 

z vlastního rozpočtu.   
Okna, která vzhledem k charakteru budovy 

musí mít stejný vzhled jako dosud a nemohou být 

vyrobena z jiných typů materiálu, budou měněna v 

červenci a srpnu. Chod městského úřadu nebude 

omezen.
                                                                             JN

HISTORICKOU BUDOVU RADNICE ČEKÁ  ETAPA 
VÝMĚNY OKEN

FINÁLNÍ

Během letních prázdnin v půdním prostoru nad 

jídelnou ZŠ Náměstí bude vybudována učebna 

pro výtvarnou výchovu. Učebna by měla dispo-

novat kapacitou 25 žáků.

která ovšem nebudou, vzhledem historickému 

charakteru budovy, instalována směrem k ná-

městí. 
Plánovaná investice by měla dosáhnout ná-

Místnost bude postavena formou sádrokar- kladů ve výši okolo 2 200 000 Kč vč. DPH. Město 

tonové vestavby. Součástí projektu jsou také bude částku hradit z vlastního rozpočtu. 

střešní okna zajišťující dostatek denního světla,                                                                          JN

ZŠ NÁMĚSTÍ BUDE DISPONOVAT NOVOU UČEBNOU

 stránka 3 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2018    stránka 9 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 4/2020   



RODIČE PRO  v ČáslaviScioŠkolu
Máte děti v (před)školním věku a někdy přemýš-

líte o tom, že byste pro ně chtěli jinou základní 

školu, než jakou běžně školský systém nabízí? 

Třeba takovou, která děti učí hlavně dovednosti-

potřebné v reálném životě, je založena na sou-

časných poznatcích o fungování mozku, akcep-

tuje různorodost dětí a učitel je v ní nápomoc-

ným partnerem?
Pokud ano, máme pro vás několik dobrých 

zpráv. Zaprvé: nejste v tom sami, podobně uva-

žují i další rodiče. Zadruhé: taková škola existuje. 

Myslíme tím tzv. ScioŠkolu, kterých je v ČR už víc 

než deset, byť zatím ne v Čáslavi. S cílem to změ-

nit a dosáhnout založení ScioŠkoly i u nás vznikla 

iniciativa „Rodiče pro ScioŠkolu v Čáslavi“. 
Několik podstatných skutečností: v Čáslavi jsou 

vhodné prostory, jejichž majitel má zájem o je-

jich pronajmutí ScioŠkole. Město Čáslav dalo 

souhlas se založením ScioŠkoly v Čáslavi. Společ-

nost Scio, která ScioŠkoly zřizuje, má zájem o za-

ložení nové školy ve Středočeském kraji. K tomu, 

aby to bylo právě v Čáslavi, zbývá v podstatě jedi-

né – ukázat dostatečně silný zájem rodičů o umís-

tění jejich dětí do ScioŠkoly. Ta by pak mohla být 

otevřena ve školním roce 2021/2022 pro děti od 

1. do 6. třídy (vyšší ročníky by pak postupně při-

bývaly s tím, jak by „šesťáci“ rostli).
Cílem iniciativy „Rodiče pro ScioŠkolu v Čáslavi“ 

je tedy podpořit zájem rodičů o ScioŠkolu v 

Čáslavi a usměrnit ho tak, aby byl dostatečně 

jasně vnímán i zřizovatelem ScioŠkol, který jako 

orientační spodní limit uvádí aspoň 80 zájemců. 

Hlavním kontaktním a informačním místem je 

facebookový profil „Rodiče pro ScioŠkolu v 

Čáslavi“. K diskusi a sdílení informací mezi rodiči 

je na facebooku připravena stejnojmenná skupi-

na.
Na závěr prosba. Potřebujeme, aby se 

informace o možnosti mít u nás ScioŠkolu šířila a 

dostala se ke všem potenciálním zájemcům v 

regionu. Prosíme tedy o vaše zapojení – můžete 

se stát fanouškem naší facebookové stránky, 

sdílet informace elektronicky i osobně, vyvěsit 

náš leták nebo se přidat k organizátorům 

iniciativy a přispět k šíření myšlenky na 

ScioŠkolu v Čáslavi. Konkrétní způsob je na vás a 

vašich možnostech. Jisté je jedno – zájemci se 

sami dohromady nedají a bez nich ScioŠkola v 

Čáslavi nebude.
Na 

nebo 

naleznete aktuální informace o vývoji naší 

iniciativy.

fb.com/RodiceProScioSkoluVCaslavi 

RodiceProScioSkoluVCaslavi3.webnode.cz 

                               

                               Rodiče pro ScioŠkolu v Čáslavi

ŽIVOT VE MĚSTĚ

ScioŠkoly mají především připravit děti na život. 

A nikdo neví, jaký bude a co děti čeká. Jedno je 

ale jisté ‒ svět bude plný změn, a děti se tak bu-

dou muset učit celý život. Proto je klíčové, aby 

se absolventi ScioŠkol uměli a chtěli učit. Aby se 

uměli rozhodnout, co se chtějí naučit, proč se to 

chtějí naučit a věděli, jak to efektivně udělat. 

Musí umět poznat, co už umí a co zatím ne. A 

taky z toho musí mít dobrý pocit, protože pak se 

budou chtít naučit zase něco nového.

https://www.scio.cz/scioskoly/o-skolach/.

má své stabilní průvodce (jednoho až tři), se kte-

rými řeší každodenní „starosti“ a problémy, ale i 

radosti a nápady, které jinde nemají místo. Tam 

se děti nejvíce sbližují a měly by ke své skupině 

cítit sounáležitost. Děti jsou zvyklé na partner-

ské a bezpečné prostředí, nadšeně se hlásí, ne-

bojí se dělat chyby.
Cílem ScioŠkoly je, aby školáci dobře uměli 

to, co potřebují k dalšímu samostatnému učení 

(číst, psát, počítat, mluvit anglicky), a o fungová-

Ve ScioŠkolách pracují děti samostatně ne- ní světa měli nejen přehled, ale skutečně mu 

bo ve věkově smíšených skupinkách, aktivně se rozuměli. A pak už je jen na nich, v jaké oblasti 

podílejí na průběhu hodin, samy si určují, jak půjdou více do hloubky. Jedním z principů Scio-

budou pracovat a mnohdy i co budou dělat. Pro- Školy je otevírat se světu a vycházet ze zdí školy 

jekty spojují více předmětů, ale i řadu různých tak často, jak je to možné a smysluplné.
Z průzkumů v existujících ScioŠkolách v Pra-dalších dovedností od komunikace přes empa-

ze 11 a Brně mezi žáky a rodiči mimo jiné vyšlo, tii, řešení problémů až třeba po kritické myšlení. 
že téměř všechny děti učení baví a věří svým prů-Děti se „neučí látku“, ale učí se rozumět světu 
vodcům a že téměř všichni rodiče vnímají, že ve kolem sebe. Děti se učí přiměřeně jejich zralosti, 
škole je příjemná atmosféra a jejich dítě je na která se u některých předmětů může mezi jed-
ScioŠkole mnohem spokojenější než na škole notlivci výrazně lišit, a její nerespektování může 
původní.vést k problémům s učením a nechuti k němu. 

ScioŠkoly chápou dítě jako svobodného, od-Zkušenosti ukazují, že po pár měsících ve Scio-
povědného a aktivního jedince, který by měl Škole vnitřní motivace k učení u většiny dětí ros-
aktivně usilovat o dobro nejen své, ale i druhých te, chtějí se učit více a jsou v tom samostatnější.
a světa. Staví na optimistickém přístupu, odvaze Děti ve ScioŠkolách nedostávají známky. Nej-
a otevřenosti (ve smyslu transparentnosti i ote-lepší je totiž zpětná vazba, kterou děti vidí samy 
vřenosti podnětům zvenčí).i bez učitele – třeba když špatně postavená věž 

Na ScioŠkolách se platí školné, které slouží spadne. Tam, kde příroda neposkytuje okamži-
především na pokrytí provozních nákladů a na-tou a srozumitelnou zpětnou vazbu, poskytují ji 
hrazuje tak příspěvek zřizovatele (typicky průvodci, a děti jsou vedeny k tomu, aby doká-
města), který dostávají běžné školy. Jeho výše se zaly samy hodnotit vlastní práci. Klade se na ně 
mimo Prahu a Brno pohybuje mezi 4500 a 6000 tak velkou odpovědnost, jakou unesou.
Kč za měsíc.Každé dítě patří do své „domovské skupiny“, kte-

Více informací o ScioŠkolách najdete na    rou jsou nejčastěji koleje (věkově smíšená sku-

pina napříč všemi ročníky) nebo věková skupina 

(obvykle dvojročí nebo trojročí). Tato skupina                                Rodiče pro ScioŠkolu v Čáslavi

Základní informace o ScioŠkole

stránka 10 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 4/2020  



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:
·   

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
 

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 šesti-měsíční zkušební dobou a závazkem služby v délce trvání šesti 

let.

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

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

POKUS DÍVKY O ÚTĚK Z DĚTSKÉHO DOMOVA
Na služebnu městské policie se dostavila osoba, která strážníkům sdě-

lila, že dívka, která do Čáslavi chodí na střední odborné učiliště, se nechce 

vrátit zpět do dětského domova u Chotěboře. Údajně chtěla utéct se 

svým přítelem. Hlídka přijímající tento případ kontaktovala příslušný dět-

ský domov, který potvrdil, že dotyčná dívka se do domova skutečně zatím 

nevrátila. 
Strážníci se vydali prohlédnout okolí zdejšího nádraží, kde se měla dív-

ka nacházet. Ta zrovna vcházela do čekárny nádraží. Ve chvíli, kdy spatřila 

hlídku, okamžitě se dala na útěk směrem k nástupišti. Zhruba po sto met-

rech byla zastavena. Vzhledem k tomu, že u sebe neměla žádný doklad 

totožnosti, sdělila hlídce jméno, rok narození a bydliště ústně. Po prověře-

ní však vyšlo najevo, že osoba s kombinací těchto osobních údajů neexis-

tuje. 
Protože dívka se strážníky nespolupracovala, byla předvedena na Ob-

vodní oddělení PČR.

V polovině března přijala služebna městské policie hlášení o napadení 

ženy v domě v jedné z čáslavských ulic poblíž náměstí. Žena strážníkům 

uvedla, že v dopoledních hodinách vyšla se svoji roční dcerou z bytu a zjis-

NAPADENÁ ŽENA

Středočeská policie hledá 
nové policisty a policistky na základní útvary 

ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ!
Alkohol se po požití nápoje, který jej obsahuje, postupně dostává z 

trávicího systému do krve. Protože není v organismu ve větším množství 

běžně přítomen a lze jej tak pokládat za cizorodou látku – drogu –, snaží se 

jí tělo odbourat. Záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují rychlost, s 

jakou se alkohol z těla vyloučí. Vyloučení části alkoholu probíhá 

prostřednictvím dechu, potu a moči. Zbytek je zpracován v trávicím 

systému. Mezi hlavní faktory, které mají na mechanismus odbourávání 

alkoholu z těla vliv, patří výška, hmotnost a pohlaví, stejně jako např. 

rychlost s jakou alkohol přijímáme. Za hodinu se tělo může zbavit zhruba 

0,1 promile. Není přitom důležité, zda člověk spí nebo sportuje. Ani černá 

káva nebo tučná jídla zde nemají potřebný účinek. A nějaká zázračná 

pilulka proti opilosti neexistuje.
Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný 

zbytkový alkohol a následná „kocovina” s celkovým útlumem. Výsledky 

výzkumů jasně ukázaly, že již hodnota kolem 0,2 promile v krvi způsobuje 

prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá tendence riskovat, nepři-

měřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybují-

cí se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.
Nebezpečnou jízdou, bezohledností řidičů a nedodržováním předpisů 

dochází k vážným dopravním nehodám. Všichni účastníci silničního pro-

vozu si musí uvědomit, že porušováním dopravních předpisů a stoupající 

agresivní jízdou není možno zajistit bezpečnost v silničním provozu. I přes 

veškerou snahu policistů prováděním dopravních akcí a zvýšeným dohle-

dem na pozemních komunikacích není na našich silnicích úplně bezpeč-

no, neboť především řidiči a všichni účastníci silničního provozu musí být 

ohleduplní a mít společný zájem, a to je snížit počet dopravních nehod na 

našich silnicích.

    

la, že dole v přízemí domu na WC, které patří zákazníkům masážního stu-

dia, spal její bývalý přítel a otec dítěte. Muž po ženě požadoval zbytek 

svých osobních věcí, které měl mít v bytě ženy. 
Dotyčný byl na ženu, která dceru nesla ve speciálním nosítku, vulgární. 

V okamžiku, kdy na telefonu začala vytáčet telefonní linku 156, udeřil ji 

pěstí do spodní části obličeje a poté odešel.   
Po agresivním muži v přízemí domu zůstala taška s osobními věcmi, pro-

dlužovací elektrický kabel, oblečení, sešit s poznámkami a desky s osobní-

mi dokumenty.
Žena byla otřesená a stěžovala si na bolest obličeje, proto byla převe-

zena k ošetření do městské nemocnice. Městské policie zahájila pátrání a 

ještě tentýž den spatřila podezřelého muže na autobusovém nádraží. Po-

dezřelý prokázal svoji totožnost a strážníků se k většině přiznal. Popřel 

ovšem, že svoji bývalou přítelkyni udeřil. Případ byl předán příslušným 

správním orgánům.

Strážníci městské policie přijali hlášení, že na lavičce autobusového 

nádraží leží muž. Hlídka po příjezdu na místo muže vzbudila. Na dotaz, zda 

se muži něco nestalo, odpověděl, že jen požil alkohol, čemuž nasvědčova-

la dopitá láhev rumu zastrčená v bundě. Muž na místě nedokázal prokázat 

svoji totožnost, proto byl předveden na Obvodní oddělení PČR Čáslav. 

MUŽ LEŽÍCÍ NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ

Tísňové volání:      112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

POLICIE INFORMUJE
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ŠKOLSTVÍ

Pomalu se blíží důležité období pro spoustu rodi- čů. Hovoříme o vstupu do mateřské školy, která bídky.

čů a především jejich děti, které čeká nová život- může ovlivnit další působení dítěte na základní 

ní etapa. Období, ve kterém se naši nejmenší škole, ale i v samotném životě. Je proto důležité 

začnou učit novým dovednostem, a to nejen pokusit se vnímat a odhadnout předpoklady, 

těm měřitelným a hmatatelným, kterých si mů- kterými naše dítě disponuje a podle toho citlivě 

žeme všímat při výtvarných nebo fyzických čin- vybírat i školku. Čáslavskou mateřskou školu tvo-

nostech, ale také těch sociálních, pod nimiž si ří pět středisek, jejichž základní principy jsou vel-

můžeme představit například schopnost začle- mi podobné, ale přesto má každé středisko své 

nit se do širšího kolektivu, bez přítomnosti rodi- specifické zaměření a obohacení vzdělávací na-

V minulém čísle Čáslavských novin jsme si 

blíže představili, co nabízejí střediska  v ulici Ja-

hodová a Těsnohlídkova. Níže se podíváme na 

nabídku středisek Masarykova, Husova a Bojov-

níků za svobodu. Komplexní nabídku Mateřské 

školy Čáslav, kterou nabízejí všechna střediska 

najdete v březnovém vydání Čáslavských novin 

nebo na webu: https://www.mscaslav.cz/ 

CO NABÍZEJÍ JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA MATEŘSKÉ ŠKOLY?
Jahodová, R. Těsnohlídka, Masarykova, Bojovníků za svobodu, Husova

V původní rodinné vile v Masarykově ulici jsou 

dvě třídy pro 48 dětí, součástí střediska je školní 

kuchyně. Krásná, rozlehlá a bohatě vybavená 

zahrada je celoročně využívána pro činnosti s 

dětmi. Třída „Hvězdičky“ pro 25 dětí je v budově 

Základní školy Náměstí, do této třídy se dováží 

strava ze střediska MŠ R. Těsnohlídka, zahrada 

pro děti se nachází přes ulici v klidném prostředí 

za budovou pečovatelské služby 

láky a děti s odkladem školní docházky děláme celý rok“ na konci školního roku
- v jednotlivých třídách střediska MŠ Masa- - pořádání „batůžkových výletů“ - canisterapie v MŠ, spolupráce se Záchran-

rykova pracují p. učitelky dle vlastních Třídních - kulturní vystoupení děti při Vítání nových nou stanicí v Kutné Hoře 
vzdělávacích programů s prvky vzdělávacího pro- občánků na Městském úřadě v Čáslavi - děti pomáhají nemocným kamarádům - 
gramu Škola podporující zdraví - zapojení do projektu Celé Česko čte dětem sběr PET víček

ve spolupráci s rodiči dětí - zařazování „Medových snídaní“ (ve spolu-
- „MAXÍK“ - Stimulační program pro předško- - výstavy výtvarných prací dětí na téma „Co práci s Ministerstvem zemědělství)

ZAMĚŘENÍ STŘEDISKA 

OBOHACENÍ  VZDĚLÁVACÍ  NABÍDKY

MASARYKOVA 224
provozní doba: 6:15 - 16:45 hod.  

(třída Hvězdičky 6:15 - 16:15 hod.)

věkové složení
 3 – 7 let
 3 – 7 let
 3 – 7 let      

názvy tříd:              
„Berušky“                 
„Sluníčka“                 

„Hvězdičky“

kapacita tříd
24 dětí
24 dětí
25 dětí      

Středisko MŠ Husova

- za nejdůležitějšího partnera školy jsou pova-

žováni rodiče dětí

- děti se seznamují prostřednictvím hravých 

činností, didaktických pomůcek se základy ang-

lického jazyka, vzdělávání probíhá 2x týdně s 

předškolními dětmi
- 2x – 3x týdně se předškolní děti zapojují do  se nachází v blízkosti 

edukativního programu „BUDU ŠKOLÁK“ (cílená - v jednotlivých třídách střediska MŠ Husova vlakového nádraží. Velké vnitřní prostory působí 
příprava na zdárný vstup do ZŠ)pracují p. učitelky dle vlastních Třídních vzdělá-dojmem vzdušnosti s dostatečným místem pro 

- cvičení dětí je obohacováno o prvky cvičení vacích programů s prvky vzdělávacího programu hry dětí. Školní zahrada je sice malá, ale dobře 
Taj-či, je zaměřeno na správné držení těla, dý-Škola podporující zdravívybavená pro relaxaci, hry a různé činnosti dětí 
chání a koordinaci pohybů- snahou je naučit děti vše důležité, co budou do střediska MŠ Husova se dováží strava ze stře-

potřebovat ve škole i v životě diska MŠ R. Těsnohlídka.

OBOHACENÍ  VZDĚLÁVACÍ  NABÍDKY

ZAMĚŘENÍ STŘEDISKA 

HUSOVA 526
provozní doba: 6:15 - 16:30 hod.

věkové složení
3 – 7 let
3 – 7 let

      

názvy tříd:              
„Žabičky“                  
„Včeličky“                 

kapacita tříd
25 dětí
25 dětí

       

Středisko MŠ Bojovníků za svobodu se na-

chází ve středu sídliště. Budova školy je umístě-

na v prostorné a vybavené zahradě, která je celo-

ročně využívána ke hrám, sportovním aktivitám 

a relaxaci (4 pískoviště, velké asfaltové hřiště pro 

pohybové a míčové hry, jízdy na koloběžkách, 

přenosné lavičky, průlezky, kolotoč, pružinové 

houpačky, dřevěné herní prvky, kreslící tabule). 

Ve dvou patrových pavilonech jsou čtyři třídy s budovy je situovaná školní kuchyně, kanceláře - Třídní vzdělávací programy jsou zaměřeny 
hernami, hracími koutky, prostory se stolky, umý- vedoucí učitelky a vedoucí školní jídelny. na pohybové, zdravotní a sportovní aktivity ve 
várnami s toaletami a šatnami. Do střední části třídě, na školní zahradě, v tělocvičně ZŠ Masary-ZAMĚŘENÍ  STŘEDISKA  

BOJOVNÍKŮ  ZA SVOBODU  1547
provozní doba: 6:15 - 16:30 hod.

věkové složení
3 – 7 let
3 – 7 let
3 – 7 let
3 – 7 let

      

názvy tříd:              
„U Krtečka“                  
„U Panenky“

„U Pejska a kočičky”
„U Kašpárka                 

kapacita tříd
28 dětí
28 dětí
28 dětí
28 dětí
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 kova 2x týdně 

- „BRZY BUDU ŠKOLÁKEM" - cílený program 

činností a aktivit pro všestranný rozvoj osobnos-

ti dítěte, kvalitní přípravu k bezproblémovému 

vstupu do ZŠ, zakládání a vedení pracovních seši-

tů s obsahem pracovních listů a úkolů pro před-

školní děti
- vzdělávání dětí v informačních a komuni-

kačních technologiích - práce na interaktivní ta-

buli

OBOHACENÍ  VZDĚLÁVACÍ  NABÍDKY

Vysoké kolo „Kostitřas“, Lego Mindstorms, JA-

WA 250, Dusíkovo divadlo, Studie a 3D model 

sportovního automobilu.
Zdá se Vám, že se jedná o pojmy, které spolu 

naprosto nesouvisí? Ne. Jde o pět z celkem dva-

ceti dvou témat ročníkových prací žáků třídy S3 

oboru Strojírenství na Vyšší odborné škole, 

Střední průmyslové škole a Obchodní akademii 

v Čáslavi.

kou výuku.  Ti, kteří žádné práce neobhajovali, 

tvořili publikum a to bylo během dne doplňová-

no i žáky tříd prvních a druhých ročníků, aby tito 

získali inspiraci pro své případné ročníkové prá-

ce v dalších letech. Žáci své práce prezentovali 

před tříčlennou hodnotící komisí a zároveň ná-

zorně předváděli vytvořené výrobky. Všichni se 

velice dobře na obhajoby připravili a své práce 

úspěšně obhájili. Škála témat, jak naznačuje nad-
Tak jako každý rok i letos se většina žáků tře- pis, byla velice různorodá – žáci se věnovali na-

tího ročníku našich strojařů rozhodla věnovat se příklad programování CNC strojů, renovaci mo-
vypracování ročníkových prací. Tato, ač  nepo- tocyklů JAWA a ČZ, 3D modelování automobilů, 
vinná část výuky v rámci odborných předmětů stavbě vysokého kola „Kostitřas“, využití Lego 
se každoročně těší velkému zájmu žáků. Možná Mindstorms ve výuce, výrobě nože a kladkové-
témata prací mohou nabízet naši vyučující, ale ho luku, povrchovým úpravám materiálů, mode-
většinu témat si navrhují žáci sami a to podle lu startování vozidla, výrobě stojanů na jízdní 
svých zájmů, koníčků a toho, co je baví a v čem kola, renovaci jízdních kol, vytvoření modelu 
jsou dobří. Na zvoleném tématu následně pra- čáslavského Dusíkova divadla, výroba funkčního 
cují, a to někdy již od konce druhého ročníku a v fotbálku, renovaci kompresoru atd.
prvním pololetí třetího ročníku. Spolupracují při Vznikla řada velice zajímavých prací. Nejlep-
tom se svým vedoucím práce, kterým je vždy ší z nich se následně zúčastní celostátní přehlíd-
některý z učitelů školy, který má k danému téma- ky Středoškolské odborné činnosti. 
tu nejblíže. Při praktické části práce mohou vyu-

žívat školní dílny, laboratoře, učebny výpočetní 

techniky a další prostory školy. Každá práce má 

svou teoretickou část, zpracovanou písemně a 

odevzdanou v tištěné a elektronické formě a 

část praktickou, jejímž výstupem je „něco“ vy-

tvořeného. Po odevzdání práce je tato ohodno-

cena dvěma vyučujícími – vedoucím práce a opo-

nentem práce.
Ročníkové práce jsou v podstatě příprava na 

případné dlouhodobé maturitní práce žáků ve 

čtvrtém ročníku. V některých případech mohou 

být dlouhodobé maturitní práce i pokračováním 

těchto prací ročníkových.
Od pondělí 2. února do středy 4. února pro-

bíhaly ve školní aule prezentace a obhajoby vy-

tvořených prací.  Žáci měli tedy trochu netypic-

                                                      Ing. J. Novák, 
                             učitel odborných předmětů

ROČNÍKOVÉ PRÁCE ŽÁKŮ OBORU STROJÍRENSTVÍ

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021  se bu-

de konat od 20. 04. -  24. 04. 2020 

v budově Základní školy Čáslav, příspěvkové orga-

nizace. 
Od 1. 9. 2020 bude nově otevřena třída zá-

kladní školy speciální. Zákonní zástupci 

u zápisu předloží doporučení z PPP nebo SPC a 

rodný list dítěte.
Třída základní školy speciální je určena pro 

děti, které vzhledem k hloubce svého mentální-

ho, tělesného a smyslového postižení a k odliš-

ným vzdělávacím potřebám nemají předpoklady 

ke zvládnutí učiva v základní škole. 

- náprava a rozvoj smyslových a rozumových 

schopností, získání základů trivia, rozvíjení 

hrubé a jemné motoriky, řeči a pohybových 

schopností
- získávání pocitu sebedůvěry a nezávislosti, 

pozitivního vztahu k vlastní osobě i k druhým, 

podporu duševní hygieny a socializace
- nutným předpokladem úspěšného vzdělá-

vání žáků speciální školy je spolupráce 

s rodinou dítěte
- s žáky speciální školy počítáme i při mimo-

školních činnostech, návštěvách kulturních akcí, 

školních výletech, soutěžích a dalších aktivitách 

pořádaných školou
- ve výchovně vzdělávacím procesu se ke 

všem žákům přistupuje individuálně, s ohledem 

na stupeň jejich postižení, potřeby a požadavky
- do školy není zajištěn bezbariérový přístup pro 

imobilní žáky
Ve třídách speciální školy je dětem se střed-

ním a těžkým mentálním či kombinovaným po-

stižením umožněno vzdělávání od 6 do 18 let vě-

ku.  Po vyučování se žáci mohou začlenit do rela-

xačních činností.                                     

Práce ve speciální třídě je zaměřena:

ZŠ Husova

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2020/2021 A 

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
ČÁSLAV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI, 

OTEVŘENÍ 
SPECIÁLNÍ TŘÍDY 

HUSOVA 526/15
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Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Obchodní akademie, 

Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Vás srdečně zve na den otevřených 
dveří Vyšší odborné školy

21. 4. 2020 od 10:00 do 16:30 hod.

Součástí komentovaného programu jsou:  
- informace o studiu
- prohlídka školy
- ukázky výuky

Další informace o studijních 
oborech a škole naleznete 
na www.sps-caslav.cz

Dětská skupina Holubníček je v Tyršově ulici v 

Čáslavi otevřena šestým měsícem. Za tu dobu 

jsme si s dětmi, které naši skupinku navštěvují, 

užili mnoho zábavy. Také jsme se mnoha novým 

věcem naučili.

kách, která přivádí na svět svá mláďata. Ukáže-

me si první jarní kytičky a zasadíme si semínko, o 

které budeme pečovat, dokud z něj vyroste ky-

tička. Budeme sledovat proměny přírody na za-

hrádce. Naučíme se písničku Šel zahradník do 
Měsíc únor byl v Holubníčku tematicky zamě- zahrady a mimo jarní tématiku nás také čeká té-

řený na profese. Povídali jsme si o Integrovaném ma „moje oblíbená pohádka”. 
záchranném systému ČR – o policii, o hasičích a o V Holubníčku se učí nejen děti, ale i my – 

záchranné službě. Také jsme byli na krásné ex- chůvičky a manažerky. Usilovně pracujeme na 

kurzi v Hasičské zbrojnici v Čáslavi. Učili jsme se o tom, abychom Plán výchovy a péče dětské sku-

pomáhajících profesích, o bezpečnosti a o tom, piny Holubníček co nejvíce přiblížili Rámcovému 

jak se chovat k cizím lidem. Také jsme se dozvě- vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělá-

děli, jaká povolání mají naši rodiče, hráli jsme si vání, který je závazný pro mateřské školky. Naší 

na vysněné profese, které jsme také výtvarně snahou je děti podněcovat v rozvoji nových do-

ztvárnili a naučili jsme se písničku o pekaři. K úno- vedností a znalostí, které jsou přiměřené jejich 

ru neodmyslitelně patří masopust, a proto jsme věku a správně je rozvíjí. Nabízené aktivity také 

pro děti uspořádali dvoudenní karneval, aby si přizpůsobujeme danému měsíci s ohledem na 

ho mohly užít všechny, které k nám dochází. Ke roční období, lidové zvyky apod. Na tomto místě 

karnevalovému veselí patří i hudba a proto jsme patří velké poděkování paní ředitelce MŠ Čáslav 

se naučili poznávat hudební nástroje, zvuky a paní Mišutkové za její vstřícnost, cenné rady a za 

melodie. konzultace. Spolupráce s místní MŠ si velice váží-
V březnu se učíme roční období, dozvídáme me.

se o rostlinkách, které začínají růst a o zvířát-

DĚTSKÁ SKUPINA HOLUBNÍČEK

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Je název akce, do které se v letošním roce v úterý 

21. dubna zapojí i město Čáslav. Tato tradice 

vznikla po druhé světové válce v Izraeli jako při-

pomínka 6 miliónů židů, kteří během této války 

zahynuli. K nám se dostala po sametové revolu-

ci. Již v roce 1991 proběhlo Veřejné čtení v Tere-

zíně. Od roku 2006 je jeho dějištěm Praha, k níž 

se v roce 2014 připojila další města. V letošním 

roce jejich počet dosáhl více než tří desítek. Akci 

koordinuje Nadační výbor holocaustu.

Jak a kde bude akce probíhat?

mníku Matouše Ulického. Zde zazní v 14 hodin žitosti Jom ha-šoa otevřena pro veřejnost. Sou-

úvodní židovská píseň v podání pěveckého sbo- částí doprovodného programu bude i přednáška 

ru při Gymnáziu a SOŠPg v Čáslavi. Po úvodním organizovaná Včelou Čáslavskou od 17 hodin na 

slovu zahájí čtení jmen obětí starosta města   Nové scéně Dusíkova divadla. Vystoupí Alena 

JUDr. Vlastislav Málek, který převzal nad celou Jindrová, spoluautorka knížky Židé na Čáslavsku.
Židovská komunita nám zanechala ve městě akcí záštitu. Pokračovat ve čtení mohou jak do-

do dnešních dnů mnohé stopy, ať už v podobě spělí občané města, tak i žáci a studenti místních 
krásné synagogy (jejíž rekonstrukce by měla le-škol. Čtena budou jména obětí z našeho města, 
tos po delší pauze pokračovat) nebo Pickových ale i z dalších okolních obcí – Třemošnice, Rono-
závodů Kosmos, jejichž nástupcem je současný  va, Žlebů, Golčova Jeníkova, Tupadel i Potěh. 

Každý ročník má své téma. Tématem letošní- Zenit, nebo koupaliště ve Vodrantech, které ne-Čtení uzavře v 15 hodin opět vystoupení pěvec-
ho ročníku je identita, o kterou byli za holocaus- chala vybudovat rodina Picků. Byli bychom rádi, kého sboru. Kolemjdoucí si budou moci připo-
tu připraveni nejen židé, ale i Romové. kdyby akce Jom ha- šoa připomněla našim spo-menout historii židů v našem městě na pane-

luobčanům, že židovská komunita byla význam-lech, připravených v loňském roce pro čáslav-
Čáslavští organizátoři zvolili Kostelní náměs- nou součástí obyvatelstva našeho města.    skou synagogu. Synagoga bude rovněž při příle-

tí – prostor mezi knihovnou a ZŠ Náměstí u po-

aneb Veřejné čtení jmen obětí holocaustuJOM HA – ŠOA

Drahomíra Nováková

Děkujeme lékařům, sestřičkám 

a zdravotnickému personálu 

interního a chirurgického oddělení 

nemocnice v Čáslavi za péči, 

kterou věnovali 

panu 

 

až do posledních chvil jeho života.

Všem, kteří se přišli 

naposledy rozloučit 

s panem Václavem Veselým z Vinař, 

za květinové dary i slova útěchy,

Václavu Veselému z Vinař,

PODĚKOVÁNÍ

V úctě manželka Jana 

a synové Václav a Miloš.

děkuje zarmoucená rodina. 

Vzhledem k aktuální situaci v ČR 
není jisté, zda akce proběhne!
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STRACH ZE SMRTI A UTRPENÍ MAJÍ I VĚŘÍCÍ LIDÉ
Neodmyslitelnou událostí jara jsou Velikonoce, přejde do Božího ráje? 

které rozhodně nevyplňuje jen pomlázka při Veli-

konočním pondělí. Jejich sdělení je mnohem 

hlubší, opírá se o křesťanskou tradici, a přináší 

obraz odpuštění, zmrtvýchvstání i nové naděje. 

Nejen o tom, jak vnímá důležité svátky roku z 

pohledu víry evangelická církev, jsme si povídaly 

s čáslavskou farářkou Drahomírou Duškovou 
Pak přicházejí nejdůležitější dny…Havlíčkovou. 

Jak si představit „věčný život“, o němž mluví 

křesťanství? 

Má člověk, který vede lidi k víře, sám strach 

ze smrti? 

Cítila jste Boží blízkost vždycky? 

Jde tedy spíš o naplnění, než o to, že někdo 

Během Velikonoc je důležitý obraz 

zmrtvýchvstání. Jak jej máme v křesťanském po- Jak letošní Velikonoce v církvi ovlivní korona-
jetí správně chápat? virová pandemie?

Jak vlastně velikonoční týden probíhá v poje-

tí vaší evangelické církve? 

vali mu ratolestmi… V týdnu pak máme veliko-
Je tolik různých obrazů. Ani Bible neřekne noční slavnost s Diakonií, kdy připravíme v kos-

konkrétně, jak to bude. Mně přijde fajn, že člo- tele křížovou cestu. Používáme více obrazy a mé-
věk nemá jasnou představu, je to trochu tajem- ně slov a více písní, aby to bylo přizpůsobené pro 
ství. Ale je jasné, že si tu představu nějak obsazu- lidi s mentálním postižením. Zelený čtvrtek je 
jeme. Někdo si řekne: „Tam budou ti andělé…“, připomínkou poslední večeře Páně, kdy Ježíš 
jiný zase: „Potkám se tam se svými blízkými.“ To naposledy večeřel se svými učedníky. Tuto udá-
je přirozené, ale osobně myslím, že přijde ještě lost si připomínáme sederovou večeří.
něco jiného, většího, a to je dobré mít neustále 

Pro evangelíky v minulosti býval největším na paměti. 
svátkem Velký pátek. Utrpení a kříž. Bývala to 

Pro mě je to život v náruči Boží, v Boží blíz- taková slavnostní, vážná a kající bohoslužba, na 

kosti. Jak to bude přesně vypadat, si asi nikdo které se sešlo mnohem více lidí než obvykle. V 

neumí moc představit. Ale už tady na zemi je pro Čáslavi máme na Velký pátek dvoje bohoslužby – 

mě nějakou jistotou. Něčím, co nás může podr- jedny tradičnější dopoledne na faře a druhé v 

žet, na druhou stranu to nastane v plnosti až po podvečer v kostele. Při těch podvečerních boho-

smrti. Já věčný život vnímám jako věčnou, plnou službách bývá vždy nějaký zajímavý hudební do-

blízkost Boží. provod, čte se Ježíšův pašijový příběh a v kruhu 
Strach ze smrti a utrpení mají určitě i věřící si posíláme chleba a víno. Je při nich krásná atmo-

lidé. Znám spoustu lidí, kteří se báli smrti, ale Ne. V životě jsou okamžiky, kdy se nám zdá, sféra. A pak následuje Velikonoční neděle, slav-
zároveň tam vždycky někde nad tím strachem že je Bůh daleko, ale pak přicházejí chvíle opač- nost vzkříšení, což je velmi radostná událost, sna-
chvíli vítězilo Boží zaslíbení, že Pán Bůh je v tom s né, kdy cítíme jeho blízkost. Já Boží blízkost cítím žíme se také o zapojení dětí.. Na této bohosluž-
námi. Víra lidi nějakým způsobem nese. Pomůže ve vděčnosti: když se dívám na přírodu, svoje bě se mi nejvíce líbí, že se zdravíme starokřes-
strach překonat. Ale i věřící člověk pochybuje. děti, když někdo někomu pomůže. Nebo při křtu ťanským pozdravem. Jeden podává druhému 
Také já se bojím smrti svých blízkých. Ale i o sebe a požehnání, které dávám malým dětem… Věčný ruku a řekne „Kristus vstal z mrtvých“ a druhý 
– že umřu a zůstanou po mně čtyři děti. Pomáhá život souvisí s věčností. Mělo by to být něco, co mu to potvrdí „Opravdu vstal z mrtvých.“ Během 
mi žalm 23, který říká: „Hospodin je můj pastýř, bude stále. Bude to naplněné. Velikonočního pondělí se už v dnešní době u 
nebudu se bát ničeho zlého a provede mě stíny evangelíků bohoslužby na mnoha místech neko-
šeré smrti“. Obraz pastýře, který mě vede a dává nají. Velikonoční pondělí není žádný velký cír-
naději, že ve smrti nebudu sama, je pro mě kevní svátek, je to spíše prodloužení oslav Ježíšo-
uklidňující. Je ale spousta věřících lidí, kteří se va zmrtvýchvstání a stejně si trochu myslím, že 
smrti nebojí, vnímají ji jako součást života. se v pondělí konaly bohoslužby, aby evangelíci 

nemohli jít na pomlázku.

Velikonoce jsou připomínkou Ježíšova ukři- Budeme je slavit tiše, bez bohoslužeb, mož-
žování a zároveň jeho vzkříšení. Je to něco velmi ná více v modlitbě. Plánuji oslovit děti z našeho 
protikladného a vlastně i nepochopitelného. sboru, aby vytvořily obrázky Ježíšova velikonoč-
Smrti na kříži rozumíme, zmrtvýchvstání je ale ního příběhu, a pak z nich sestavím takovou kří-
cosi neuchopitelného. Stejně jako věčný život. Já žovou cestu, kterou doplním biblickými texty, 
Velikonoce vnímám jako jednu větu, první část krátkým zamyšlením a modlitbou. Bude to prů-
té věty říká, že Ježíš umřel, druhá říká, že byl vodce pro letošní komorní Velikonoce a mož-
vzkříšen. Světlo zvítězí nad tmou, život zvítězí nost, jak zůstat spolu ve spojení navzdory všem 
nad smrtí, a láska nad nenávistí. To je pro mě zákazům a omezením. A budu se těšit na ukřižo-
symbolika Velikonoc. A tuto protikladnost zaží- vání koronaviru a vzkříšení nového života. Pokoj 
váme i my tady na zemi, v našich životech. Někdy všem.
prožíváme úplnou tmu, pak nám někdo náhod-

ně nabídne řešení, pomoc, východisko, a najed-

nou je světlo. Zmrtvýchvstání symbolizuje něco 

podobného. Je to nová naděje, nový počátek. 

Velikonoce začínají Květnou nedělí, což je 

neděle před Velikonocemi. U nás v Čáslavi má-

me tradičně rodinné bohoslužby. Přijdou děti, 

probíhá jakési vítání. Protože Ježíš, když přijížděl 

do Jeruzaléma, byl také vítaný lidmi, dětmi. Má-
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„Mám pocit, že někdy Bůh není cítit. 

Že jsou v životě okamžiky, 

kdy se nám zdá, že je daleko.“ 

Rozhovor Kamily Ženaté 

o životě farářky 

Drahomíry Duškové Havlíčkové 

a její cestě k víře najdete 

v květnovém čísle 

Čáslavských novin.

duš 



FOTOGRAFIE Z KARNEVALŮ DDM A CENTRA KOPRETINA

FOTOREPORTÁŽ
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KULTURA

Věnovka má za sebou sezónu masopustů a při-
Jak jste jako kapela prožili sezónu masopus-pravuje 3. ročník festivalu dechových hudeb. 

V minulém roce jste vydali CD - Pozdrav z tů? Více v krátkém rozhovoru s kapelníkem Václa-
Čáslavi. Jak bylo posluchači přijato? vem Musílkem.

Pane Musílku, řekněte nám prosím něco o 

připravovaném festivalu dechových hudeb.

Neplánujete znovu cestu do nahrávacího 

studia? 

Jaké úspěchy Věnovanka sklidila v posledním 

období? 

Což je nejen skvělá reprezentace regionu, ale i velmi náročné. 

celé naší republiky. 

No, bylo to náročné jako vždy, ale zvládli 

Řekl bych, že výborně. Lidé mají možnost jsme to s bravurou a jsem rád, že se tyto lidové 

poslechnout si naše CD na našem Youtube kaná- tradice mezi lidmi drží! Mimo jiné přijímáme i 

V tomto roce chystáme 3. ročník festivalu le nebo facebookovém profilu. objednávky na máje, které jsme v loni nehráli. 

dechových hudeb v Dusíkově divadle v Čáslavi. Kontakt na nás je 

Bude se konat dne 19. 4. 2020 od 16:00 hodin, 
Zatím to neplánujeme, jelikož je to finančně tedy pokud nám to situace kolem koronaviru 

dovolí.  Jako hosté vystoupí skvělí Moravští muzi-

kanti Leškovanka a samozřejmě domácí Věno-

vanka. Dále plánujeme opět vánoční koncert s 

významným hostem z řad dechovkového světa. 

Tak za velký úspěch považuji to, že v Čáslavi 

stále drží takto mladá a úspěšná dechovka! Děku-

ji ZUŠ  a panu řediteli Mgr. Jiřímu Tlapalovi za 

podporu a poskytnutí prostoru ke zkoušení, dále 

pak městu Čáslav a ostatním podporovatelům. 

Samozřejmě jen díky našim podporovatelům a 

velkému osobnímu nasazení muzikantů je mož-

né sklízet takové úspěchy - mimo jiné 1. místo v 

kategorii Big band, 2. místo v kategorii 

Brassband a celkové 2. místo ze všech orchestrů 

z mezinárodního festivalu v Boeselu v Německu. 

vasekmusilek@seznam.cz

                                                                         JN

CO JE NOVÉHO V KAPELE VĚNOVANKA?
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VZPOMÍNÁNÍ Mgr. EVY MEDKOVÉ  DLOUHOLETÉ ŘEDITELKY ANIMY 
Před 41 lety se do Čáslavi přistěhovala žena, kte-

rá dlouhých 33 let formovala službu, jejímž po-

sláním je pomoci seniorům, občanům se zdra-

votním postižením a lidem, kteří o své blízké ne-

přetržitě pečují. Žena, která stála při proměnách 

podoby sociálních služeb od roku 1987 do sou-

časnosti nejen pro Čáslav, ale i pro další zařízení v 

rámci tohoto odvětví v celé České republice. Ho-

voříme o Mgr. Evě Medkové, dlouholeté ředitel-

ce společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., která k 

poslednímu březnu odchází do důchodu. V závě-

ru jejího funkčního období nás přivítala v prosto-

rách Animy a provedla nás vzpomínkami svého 

profesního života, který naplno věnovala pomo-

ci druhým.
Paní Medková, vzpomenete si na první im-

puls, který Vás přivedl k práci v sociální oblasti?

Poté jsem již nastoupila k sociálním službám, 

a upřímně, přestože to byl zpočátku šok, nelituji 

toho. 

Víte, tyto dva světy, zdravotnická a sociální 

oblast mají podobnou filozofii, ale v praxi jsou 

hodně odlišné, především pokud se bavíme o 

chirurgii a sociální péči koncem osmdesátých 

let.  Chirurgii jsem vnímala jako vysoce profesio-

nální záležitost a sociální služba v těch letech, 

byla víceméně něco jako sousedská výpomoc. 

První měsíce jsem si připadala profesionálně 

degradovaná. Často si klienti pletli pečovatelky s 

paní na úklid a to bylo něco, co mě neuvěřitelně 

iritovalo. Ale jednalo se o práci s lidmi, která mě 

vždy bavila, takže jsem se začala seznamovat s 

problematikou tohoto odvětví a se snahou soci-

Nejprve bych spíše měla pohovořit o impul- ální službu více profesionalizovat jsem začala 

su, který mě přivedl do zdravotnictví, kde jsem si učit lidi co je popisem práce paní pečovatelky. 

přála pracovat již od dětství. Přes tuto životní 

etapu jsem se dostala právě k sociálním služ-

bám.  
Vzpomínám, že jsem byla v první třídě zá-

kladní školy a tehdy jsem musela být hospitalizo-

vána v nemocnici na dětském oddělení. Potkala 
Celé to bylo velká náhoda. Vrátím se ještě na jsem tam úžasnou zdravotní sestru. Nevím, zda automaticky jí říkám: „Holka, ani to nezkoušej, 

chvíli k době, kdy jsem se sem přestěhovala do to nejsou pouze představy, ale dodnes si vyba- potřetí už ne!” 
Čáslavi a hledala práci. Tehdy jsem se potkala v vuji její milou tvář. Vzpomínám si, jak jsem čeka-
té době pro mě s docela neznámou paní, která la na její odpolední a noční služby, protože ona 
mi sdělila, že odchází z chirurgické ambulance k jediná byla ochotná mě učesat a především mi 
pečovatelské službě a nabídla mi možnost se o dovolila trávit s ní čas. Jako malá holka jsem tedy 
toto místo ucházet. Což jsem přijala. Po pár le- Nějaký čas jsem po nastoupení na pozici ve-měla možnost skládat skleněné stříkačky a do-
tech, když jsem odcházela z chirurgické ambu- doucí pečovatelské služby v roce 1987 zvažova-konce jsem se zdravotní sestřičkou chodila po 
lance, se mi opět ozvala tato žena, že z pozice la, zda by nebylo přeci jen dobré poohlédnout se pokojích a pomáhala stlát postele. Jsem pře-
vedoucí pečovatelské služby odchází, tak jestli po jiném zaměstnání, ale najednou přišla revo-svědčená, že tato dáma mě nasměrovala na celý 
to opět nechci vzít za ní. Řekla jsem, že se za nimi luce a začala se dít spousta věcí, během nichž ani život. Od této chvíle jsem věděla, že chci být zdra-
přijdu podívat a popovídat si o práci pečovatelek nebyl čas přemýšlet nad změnou profese a ani votní sestrou.  A také jsem se jí stala.

To, že jsem ve finále skončila v sociálních služ- na jejich pracoviště, tehdy v Jeníkovské ulici. na to nebyla vhodná doba. Poté byl jen skok do 
Vzpomínám si, jak jsem vcházela do budovy bách je už pouze shoda náhod. roku 1994, kdy skončil OÚSS a pečovatelskou 

a představovala si nějaké středisko. Místo toho službu začalo zřizovat město. Celkově tento rok 
jsem se vydala po schodech ke dveřím místnosti, považuji za památný.
která byla situována pod úrovní sklepních pro- Vzpomínám na Ing. Richtera, který tehdy stál 

stor, zaklepala, vstoupila a řekla si: „To snad ne!” v čele okresního úřadu, a když jsme se po pár 
Do Čáslavi jsme se s manželem, kterého do Nicméně se zde nacházel tým milých lidí a letech setkali, tak mi řekl: „Můj nejlepší počin 

zdejšího vojenského útvaru jako vojáka z povolá- jejich vyprávění o práci pečovatelek pro mě bylo byl, že jsem rozprášil OÚSS.”  A podle mého měl 
ní převeleli, přestěhovali z Přerova v roce 1979. neuvěřitelně zajímavé. Odjela jsem tedy na ředi- asi pravdu.  
V Čáslavi jsem díky obrovské náhodě nastoupila telství do Kutné Hory, kde jsem se potkala s další Tehdy vznikly samostatné služby, což nabra-

na chirurgickou ambulanci zdejší polikliniky. Z dámou, která mě neskutečně ovlivnila, a které lo úplně jiný dech.
V podstatě jsme bojovali o přežití, protože Přerova jsem si sice přivezla nějaké zkušenosti také vděčím za mnohé, s vrchní sestrou paní 

jak jsme přešli pod vedení města, tak tím vznikla jako zdravotní sestra z přerovské interny, ale chi- Probstovou. Rozhodnutí bylo rychlé a po čtrnác-
městu také povinnost sociální službu spolufi-rurgie pro mě byla velkou neznámou. Když jsem ti dnech působení v Kutné Hoře jsem se přestě-
nancovat. Myslím, že dnes to již mohu říci nahlas po letech z chirurgie velmi nerada odcházela, hovala do sklepa v čáslavské Jeníkovské ulici a 
- tehdejší zastupitelé neměli vůbec představu o byla jsem přesvědčená, že to bez nemocnice ne- tam jsme pomalu, ale jistě začali měnit tvář pečo-
tom, co to znamená, takže byli velmi překvape-zvládnu, ale zvládla jsem to. Nicméně, na roky vatelské služby. No, a když zmiňovaná kolegyně 
ni, když jsem přišla s návrhem rozpočtu na dru-strávené na čáslavské chirurgii vzpomínám vel- které jsem podruhé kývla na to, že za ní vezmu 
hou půlku roku 1994, i když ten rozpočet v po-mi ráda. uvolněné pracovní místo, končila v další práci, 

V jakém směru to pro Vás byl šok? 

Jako vedoucí pečovatelské služby v Čáslavi 

jste nastoupila v roce 1987. Tehdy byla tato služ-

ba vedena pod záštitou Okresního ústavu sociál-

ních služeb (OÚSS) Kutná Hora. Vzpomenete si 

na pocity prvních dní v novém zaměstnání po 

práci na chirurgickém oddělení?

S jakými vizemi jste přecházela z pozice ve-

doucí pečovatelské služby do ředitelského křes-

la v roce 1994, kdy pečovatelská služba přešla 

pod taktovku města? 

Zůstaňme tedy ještě chvíli v té zdravotnické 

sféře. Po přestěhování do Čáslavi jste nastoupila 

na chirurgické oddělení. Jak vzpomínáte na toto 

období? 

ROZHOVOR
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rovnání s dnešním byl směšný. Velkým problé- třebují pomoc i s jejich příbuznými je velmi důle-   

mem tedy bylo mimo jiné financování. V listopa- žitý.

du před Vánocemi jsme již neměli na výplaty a 

právě tehdy se roztočila další šňůra velmi nároč-
Být normální. Neutopit se ve funkcích, v nere-ných  jednání.

        álných vizích, které však musíte mít a zároveň si Dalším problémem bylo také přesvědčit okol-
 přitom všem musíte zachovat normální lidský ní obce, se kterými jsme už tenkrát spolupraco-

přístup a to jak ke svým kolegům, klientům i ve-vali, aby se i oni spolupodíleli na financování,  
řejnosti.   přestože jim to zákon nenařizoval a dodnes nena-   

řizuje. 
Právě v tuto dobu už mě ani ve snu nena-   

Asi se mi teď bude trochu klepat hlas. Pro mě padlo, že bych chtěla ze sociální služby vystou-
je největší výhra Anima jako celek, což ovšem pit. 
není pouze moje zásluha, ale především kole-

gyň, kterým za vše mnohokrát děkuji. Na všem 

Jistě to byly roky 1999 až 2002, kdy jsme v jsme se podíleli jako tým. Když jsem se o našich 

malé pracovní skupině ministerstva práce a soci- dámách vyjadřovala jako o kolegyních a ne pod-

álních věcí začali pracovat na přípravě sociálního řízených, tak jsem to tak také vždy myslela. Nikdy 

zákona, který do té doby prakticky neexistoval. S jsem nepřišla s hotovou věcí, ale vždy jsme o 

týmem 27 kolegů jsme definovali standardy kva- všem diskutovali. 
Díky ale patří i partnerům, tedy zřizovatelům lity sociálních služeb, metodiku inspekcí kvality, 

i zakladatelům a minulému i současnému zastu-následně byla v pilotních programech ověřová-
pitelstvu. Také bez nich by Anima nebyla tam, na jejich životaschopnost a smysluplnost a v ro-
kde je a já si neskromně myslím, že je vysoko.ce 2006 nabyl účinnost zákon o sociálních služ-

Jako prohru bych asi označila zmařenou pří-bách. Tím, že jsem byla u vzniku zmiňovaného 
ležitost, kdy se nám nepodařilo získat prostory zákona, využila jsem možnosti všechny informa-
na vybudování větší odlehčovací služby. Na dru-ce aplikovat do naší praxe o něco dříve než zaří-
hé straně, pokud si vezmu, že toto považuji za zení v jiných městech, což bylo velkou výhodou. 
nesplněné předsevzetí, tak to zřejmě zas tak vel-Třeba první inspekci kvality jsme si nechali udě-
ká prohra není. Ale bude mě vždy mrzet, že jsme lat už v roce 2002, což celý tým profesně hodně 
nevybudovali odlehčovací službu, která by fun-nakoplo. 
govala celoročně, a aby byla součástí komplexu s  
ostatními službami. 

Dříve jsem bývala s lidmi v kontaktu často. 

Poté, když přibyly ředitelské povinnosti a počet 
Můj odchod do důchodu - to je ale strašné klientů narůstal, začali jsme se bohužel setkávat 

slovo - neznamená, že budu úplně profesně kon-pouze ve chvíli, když nastal nějaký problém. V 
čit. Dále se chci angažovat ve vzdělávacích a hod-kontaktu ale jsou s našimi klienty pečovatelky 
notících systémech. nebo sociální pracovnice. Nemyslím si ale, že k 

V soukromí se chci věnovat více vnoučatům, nim už nemám blízko. Čáslav se stala poraden-
která mi nějak rychle vyrostla, zahradě, která je ským centrem v sociální oblasti a to nejen pro 
také mým velkým koníčkem a pokud okolnosti kolegy ze služeb z jiných měst nebo pro potenci-
dovolí, také bych ráda více cestovala se svým ální klienty, ale také pro lidi zvenčí. Často se tedy 
mužem, kterému patří také obrovské poděková-stává, že trávíme čas povídáním si s příbuznými 
ní za to, že přežil všechny mé aktivity.lidí, kteří potřebují pomoc a podporu, přestože z 

toho nevznikne služba. Kontakt s lidmi, kteří po-

Co je podle Vás klíčem k úspěchu v sociální 

oblasti?

Co považujete ve Vašem profesním životě, za 

Vaši největší výhru a zároveň největší prohru?

Můžete zmínit další z mezníků pečovatelské 

služby v Čáslavi?

Najdete si čas na osobní setkání s lidmi, kte-

rým Anima pomáhá?
Dovolím si závěrem více osobní otázku, co 

máte v plánu v důchodovém období? 

              
        

1) Pečovatelská služba terénní a ambulantní

2) Denní stacionář

3) Odlehčovací pobytová služba

Pečovatelská služba terénní zaštiťuje službu 

nejen lidem z Čáslavi, ale i v okolních obcích, 

které přistoupili k dohodě o spolufinancování. 

Mezi obcí a Animou je uzavřená smlouva, která 

pečovateky opravňuje pohybovat se po 

domácnostech v dané obci. 
V rámci ambulantní služby lidé do Animy 

dojíždějí nebo je pečovatelky přivezou za 

účelem osobní hygieny. V rámci vedlejší 

činnosti, která není sociální službou, Anima 

poskytujeme seniorům a lidem se zdravotním 

postižením možnost pedikúry a kadeřnických 

úkonů.   

Denní stacionář, dříve nazývaný Domovinka, 

byla v Animě zavedena jako jedna z prvních 

služeb svého charakteru ve Středočeském kraji. 

V současnosti se jedná o poměrně populární 

službu, kdy klient v denním stacionáři tráví den 

od rána do odpoledne s pečovatelkou a 

ostatními klienty. Částečně o denním stacionáři 

můžeme hovořit jako o aktivizační službě. Tato 

služba by podle paní Medkové neměla mít 

znaky nemocničního zařízení. Lidé ho vnímají 

spíše jako klub pro seniory, kteří mají vyšší míru 

závislosti na podpoře jiné osoby. Večer se klienti 

vrací domů ke svým blízkým a usínají ve své 

vlastní posteli.

Odlehčovací pobytová služba je jedna z 

úplně nových služeb v celém sociálním systému. 

V Animě ji realizujeme pětkrát v roce v předem 

stanovených termínech v únoru, dubnu, 

červnu, září a listopadu. Klient zde může být 

maximálně tři týdny. Tato služba by měla 

pomoci především osobám pečujícím o lidi, 

kteří jsou plně závislí na podpoře druhé osoby. 

Kapacita je 5 osob, kterým je poskytována 

téměř osobní asistence. Služba je pro klienty 

vedena v podobě relaxačního pobytu.      

                                                                         JN

JAKÉ SLUŽBY ANIMA 
NABÍZÍ? 

     Děkujeme za rozhovor a přejeme vše dobré 

do dalšího životního období                             JN 
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KDYBYCH NEBYL DESIGNÉREM, BYL BYCH ZAHRADNÍKEM 
Michal Strach absolvoval v letech 2009 až 

2015 UMPRUM v Praze v ateliéru K.O.V. Do sou-

těže druhého ročníku Diploma Selection bylo při-

hlášeno v roce 2015 více než sto diplomových 

prací evropských designérů a módních návrhá-

řů. Michal Strach v ní získal první místo za českou 

diplomovou práci – s instalací nazvanou Vnitřní 

prostor. Od té doby se každý rok umisťuje v nomi-

nacích na Ceny Czech Grand Design; na Design-
To je opravdu hvězdná sestava umělců, kteří bloku vyhrál cenu za nejlepší prototyp designé-

v září zavítají do Čáslavi. Prosím, mohl bys je ra. Od roku 2016 žije Michal v Čáslavi. Sám o své 
stručně představit? práci říká: „Pohled na vytvořené dílo, které žije, 

vzkvétá a prosperuje, mě naplňuje klidem. Kdy-

bych nebyl designérem, byl bych zahradníkem.“

Člověka formuje dětství a události, které se 

kolem dítěte odehrávají, a lidé, jenž na dítě mají 

vliv. Kdo nebo co bylo pro tebe významné? Kde 

vnímáš své kořeny?

smyslem činnosti pořádajícího spolku Formano-

va Čáslav. Současně navazujeme na tradici vý-

tvarných událostí, které zde kdysi vytvářel pan 

profesor Zdeněk Sejček. Město Čáslav se hlásilo 

k odkazu Jindřicha Pruchy, tvořícího v Železných 

horách, Antonína Chittussiho, který se narodil v 

Ronově nad Doubravou anebo čáslavského rodá-

ka – velké osobnosti, sochaře Aleše Veselého. 

Povědomí o tom, že žijeme ve městě, které má 

svoji bohatou historii, a že žijeme v zajímavé sou-
Jaká byla tvoje cesta z Liberce do Čáslavi? časnosti, může vést k uvědomění si, že patříme 

ke společnosti, která vytváří hodnoty a že každý 

z nás přispívá svoji osobní účasti k této pospoli-

tosti. Samozřejmě, že se mnoho mění, ve výtvar-

ném umění samotný výtvarný jazyk, také se mě-
Jsi jedním ze zakládajících členů spolku For- ní témata, která umělci zpracovávají, přesně tak, 

manova Čáslav. Podílíš se na vizuální stránce ce- jako se i mění svět, ve kterém žijeme. Jak toto 
lého projektu a přijal jsi roli kurátora výtvarné vnímáš?
části doprovodných programů Formanovy 

Čáslavi nazvané Dvorky. Jaký koncept máš při-

pravený a kteří výtvarní umělci se zapojí ? 

Domnívám se, že v Čáslavi ještě nikdy nebyl 

Spojením hostujících a čáslavských umělců vystaven takto koncipovaný výtvarný projekt, 

vzniká hezká příležitost k setkání, ostatně to je i ani s tak významnými umělci. Je známo, že k po-

tovární haly nebo čáslavské synagogy. Autoři 

nejsou svázáni tématem, mohou volně reflekto-

vat ideu Dvorků, určený prostor či jeho okolí. 

Jejich díla by měla být svrchovaně svobodným 

projevem i přesto, že budou vymezena daným 

formátem. Projektu Kostky se zúčastní osm auto-

rů – Ondřej Basjuk, Jiří David, Krištof Kintera, Šár-

ka Koudelová, Eugenio Percossi, Kateřina Strach 

Tichá, Pavel Tichoň a Lucie Trojanová.

Začnu podle abecedy – jak bývá zvykem – a 

jenom velmi stručně. Ondřej Basjuk patří k vý-

razným osobnostem současné mladé výtvarné 

scény. Skončil svá studia na AVU v ateliéru V. Ko-

kolii v roce 2012 a o rok později dostal Cenu kriti-

ky za mladou tvorbu. Profesor Jiří David, vedoucí 

ateliéru Intermediální komunikace na UM-
Vyrostl jsem v Liberci a až do odchodu na UM- PRUM, byl vyhlášen nejvýraznější osobností ve 

PRUM jsem trávil čas mezi školou a sportem na výtvarném světě po roce 1989. Řada jeho děl 
okolních horských hřebenech. Nemohu proto rozvířila debaty o současném českém umění. K 
říci, že bych měl kořeny někde jinde, ale můj těm nejdiskutovanějším patřil cyklus fotografií 
dnešní život začal až v Praze. Maminka mě vedla Skryté podoby, monumentální neonové instala-
v otcových stopách – tatínek byl architekt. Na ce Trnová koruna nad Rudolfinem a Červené srd-
gymnáziu jsem chodil na kreslení k paní malířce ce nad Pražským hradem anebo cyklus insceno-
Evě Kubínové, byla to pro mě velká zkušenost. vaných fotografií Moji rukojmí. 
Současně jsem závodně běhal – a ty dva světy – Dalším umělcem, který vystavuje svá díla po 

svět kázně a disciplíny, cílený na vítězství na jed- celém světě  – je Krištof Kintera. Jeho poslední 

né straně a neuchopitelný svět umění, volnosti a výstavu v Rudolfinu, která se jmenovala Nervous 

určitého bohémství na straně druhé – na sebe v Trees, navštívilo 170 000 diváků, což byla rekord-

mnohém narážely. Architektem po otci jsem se ní návštěvnost. Šárka Koudelová ukončila AVU v 

sice nestal, ale nasměrování mi zůstalo. Na vyso- roce 2016, její aktivity jsou rozmanité; je kurá-

ké jsem svoje dovednosti postupně rozšířil o dal- torkou, byla galeristkou a profiluje se zejména 

ší oblasti, především z designu, technologií a s jako osobitá umělkyně. Eugenia Percossiho bu-

tím spojených řemesel. Tak se ze mě – sportovce dou mít možnost Čáslavané osobně poznat na 

– postupně stal umělec. besedě na Nové scéně 5. května od 19 hodin, 

kde spolu s Albertem di Stefanem pohovoří o 
Přes Prahu. Měl jsem štěstí, že se moje bu- rekonstrukci renezančního zámečku v Třebeši-

doucí žena Káťa rozhodla jít na stáž do ateliéru, cích a jejich cestě z Itálie do Čech. Eugenio pře-
kde jsem studoval. Díky její rodině jsme pak našli vážně vystavoval v Římě a Praze, v loňském roce 
zázemí pro život a práci v Čáslavi. jsme mohli navštívit jeho výstavu v GASKu v Kut-

né Hoře. 
Kateřina, moje žena, je absolventkou atelié-

ru M. Knížáka jako je ostatně i Pavel Tichoň, sa-

ma sebe nazývá intermediální sochařkou, tvoří Myslím, že umění ze své podstaty musí rea-

drobné plastiky a reliéfy. Pavel Tichoň se také govat na potřeby společnosti, jakkoli „božské“ 

loni představil v GASKu výstavou Nevědoucí ne- může být – je stále pouze jejím produktem. Není 
Mám velkou radost, protože se mi podařilo vědění. Jeho práce je intuitivní a interdisciplinár- tomu jinak ani v našem případě, kde možnost 

vytvořit koncept – jmenuje se Kostky, pro který ní povahy, je provázána s dějinami, mýty a filoso- změny rezonuje úsilí jedince či skupiny. Jsem rád 
se nadchli velmi zajímaví umělci. Kostky jsou seg- fií. Poslední vystavující je rovněž z Čáslavi, Lucie a vážím si toho, že můžu být součástí spolku, kte-
menty krychlí, tedy pomyslné malé dvorky. Z kari Trojanová, absolventka Západočeské univerzity rý se snaží na tradici zmíněných osobností navá-
sítě vytvořené klece – o velikosti cca 150 x 150 v Plzni obor design kovu a šperku, která se v sou- zat.
cm – definují jednotný, jasně vymezený prostor, časné době specializuje na keramiku.
jsou nástrojem pro uchopení instalace v charak-

terově rozmanitém prostředí staré gumárenské 

ROZHOVOR
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chopení současného umění je potřeba být pou- since 2020. Prozradíš nám o této akci více?

čen, dobře znát kontexty, myšlenky, záměry 

umělce, divák se stává spolutvůrcem, ve své mys-

li reaguje na podněty, které mu umělec předklá-

dá – chystáš v tomto smyslu udělat nějakou před-

nášku či komentovanou prohlídku?

Jak se ti žije v Čáslavi? Jakou zde vnímáš at-

mosféru, prostředí města? Jaké by sis přál, aby 

bylo město, v kterém žiješ?

Kdo vytvoří zázemí pro tak náročné instala-

ce?

Jsi designér, v čem spočívá tvoje práce?

Vytvořil jsi se svojí ženou koncept postupné-

ho rozsvěcování oken na radnici. V rámci dopro-

vodných programů Formanovy Čáslavi se tato 

akce jmenuje „24 oken adventu“ a začne 1. pro-

vat reálné produkty. Druhou část mojí pracovní 
Původní nápad vzešel od Káti, když jsme řeši- náplně tvoří zakázkové navrhování. To bývá roz-

li vánoční výzdobu v roce 2013. Tehdy se okna manité a přináší kreativní nabídky – například 
radnice poprvé proměnila v pomyslný obří ad- vytvoření interiéru Klubu Gumárna a výstavní 
ventní kalendář. V letošním roce se rozsvěcování činnost, která je s ním spojená – a na druhé stra-
zopakuje, ale nezůstane jen u něho. „24 oken ně spolupráce s firmami z oblasti strojírenství, 

Rádi bychom veřejnosti přiblížili výtvarný adventu“ se stane především příležitostí k setká- kde se návrh řídí především technologickou do-
záměr jednotlivých umělců. Komentovaná pro- váním v době předvánoční. Každé okno bude mít stupností a výrobní cenou.
hlídka bude součástí tiskové konference, která svého patrona – spolek, školu, školku, nebo tře-

se uskuteční v pátek 4. září od 16:00 hodin v areá- ba zájmovou skupinu – a ti připraví taneční či 

lu bývalé Gumárny. Požádali jsme vystavující au- hudební vystoupení nebo společné zpívání ko-
Moje žena říká, že jsme v Čáslavi díky mně. tory, aby v rámci tohoto bloku představili své led – a tak každý den v období od 1. do 24. pro-

Zamiloval jsem si zahradu jejích rodičů a určitý dílo. since rozezní vánoční atmosféru.* Akce vždy vy-
klid – odstup od rušné Prahy. Na Čáslavi se mi líbí vrcholí rozsvícením dalšího okna v radničním 
její příjemná malebnost a zároveň blízká dostup-adventním kalendáři.

Projekt Kostky v rámci čáslavských Dvorků nost všeho potřebného – včetně našich někdy 
bude pořádán pod záštitou a sponzorskou pod- Ve vlastní tvorbě jsem dlouho sledoval kon- speciálních potřeb týkajících se práce v ateliéru. 
porou rodiny Losenických. Instalace se budou cept diplomové práce a snažil se definovat svoje Přál bych si, aby si Čáslav dál zachovala charakter 
nacházet v dosud nevyužívaném areálu bývalé možnosti v pozici designéra. Pomocí spontánně malého města, a přesto měla kulturní a spole-
Gumárny. Eugenio Percossi umístí svoji kostku vytvářených kompozic, složených z věcí každo- čenský přesah města velkého. Snažím se k tomu 
do prostoru synagogy. denního života a specifických zbytků materiálu z přispět i svým dílem.

průmyslové výroby, jsem se snažil najít vlastní, 

autorský způsob vyjádření. Měl jsem štěstí; vý-

sledky mého hledání mi otevřely dveře k úžas-

ným projektům, výstavám a možnostem navrho-

Rozhovor zaznamenala Kamila Ženatá
* potencionální patroni oken nechť osloví 

ředitelku divadla Evu Albrechtovou
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KULTURA

Ve středu 22. dubna 2020 od 19 hodin vystoupí 

na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi JUDr. 

Daniela Drtinová, Ph.D. 
Daniela Drtinová je moderátorka a novinář-

ka, která svou profesionalitou a erudicí patří ke 

špičkovým osobnostem soudobé žurnalistiky. 

Příležitost potkat se s ní mimo televizní obrazov-

ku – v současné době, kdy moderuje DVTV – tedy 

mimo monitor internetového záznamu, je 

opravdu velmi vzácná. Je pro nás čest, že přijala 

naše pozvání a do Čáslavi přijede besedovat s 

básníkem Milanem Ohniskem, ale také s občany 

našeho města.

Do srpna 2013 uváděla Interview ČT24 a ta- a poslance za ČSSD, z veřejné politické lži.
V roce 2014 své působení v České televizi ké večerní zpravodajský pořad Události, komen-

ukončila a následně spolu s moderátorem Marti-táře, z něhož byla poté odvolána, což vyvolalo 
nem Veselovským a editory Janem Rozkošným a velikou mediální odezvu. Po odchodu z tohoto 
Janem Ouředníkem založila projekt DVTV. Za pořadu přijala nabídku moderovat vlastní pod-
svou novinářskou práci získala Cenu Karla Havlíč-večerní pořad Interview Daniely Drtinové a v pro-
ka Borovského (2001). hlášení uvedla: „…byla jsem ujištěna, že mám 

Besedu bude moderovat básník Milan Oh-důvěru vedení a že půjde o pořad zaměřený na 
nisko, vstupné dobrovolné. kritickou analýzu, pořad politicky zacílený.“ Na 

sklonku téhož roku usvědčila v Interview ČT24 

Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje 

Daniela Drtinová v letech 1989–1993 vystu-

dovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v 

Praze, v roce 1997 ukončila postgraduální studi-

um právní vědy. Profesní kariéru začínala v Tisko-

vé agentuře Arteria. Od roku 1993 působila v 

České televizi v Redakci zpravodajství, kde mode-

rovala a spoluvytvářela pořady Zprávy, Debata 

nebo „21“. Osm let byla také parlamentní zpra-

vodajkou. 
Na přelomu let 2000/2001 byla jednou z hlav-

ních postav tzv. televizní krize, kdy se redaktoři 

zpravodajství České televize s podporou před-

ních politiků spjatých s havlovským křídlem a 

Čtyřkoalicí vzbouřili proti vedení České televize, 

které bylo považováno za spřízněné zejména s 

ODS, přičemž obě parlamentní komory se nako-

nec přiklonily ke vzbouřencům. 

                             
                             TZ, Foto Barbora Klimszová

POZVÁNKA NA BESEDU s Danielou Drtinovou 

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM VLÁDY ČR JE MOŽNÉ, 
ŽE TERMÍN UDÁLOSTI BUDE PŘESUNUT. Aktuální informace na: www.divadlocaslav.cz



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 27. 4. 2020 uplynuly 3 roky ode dne, 

kdy nás navždy opustila 

paní 

Jaroslava Haškovcová 
a

dne 9. 5. 2020 uplyne 6 roků, co nás navždy opustil 

pan 

Jiří Haškovec
S láskou na ně stále vzpomínají dcera Naďa a syn Jiří s rodinami

To, že čas rány hojí, 

je jen pouhé zdání, 

stále je v srdci bolest 

a tiché vzpomínání. 

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Dne 14. dubna uplynou 4 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan

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

Jaroslav Bohatý 

z Čáslavi

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání. 

Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. 

„Navždy ztuhly ruce, které pro nás tolik pracovaly, navždy ztichlo srdce, 

které nás tolik milovalo.“

Dne 10. března uplynuly 3 roky od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček

pan

Jiří Pátek
Stále vzpomínají manželka,  

syn a dcera s rodinou.

V těchto dnech ukončila svoji funkci paní Mgr. Eva Medková, ředitelka 

pečovatelské služby „Anima“.
Za své dlouhodobé činnosti v pečovatelské službě se jí podařilo 

doslova vykopat ze sklepních prostor pečovatelskou organizaci „Anima“ 

na vysokou profesionální úroveň.  Nejenže dnes má jiné prostory, ale i 

rozsah pomoci starším lidem se rozšířil. Podařilo se jí také vytvořit skvělý 

tým spolupracovníků, kteří odpovědně plní své poslání a to nejen službou, 

ale i péčí o seniory a postižené v jejich domovech.
Paní ředitelce patří velký dík nejen od personálu, ale i od všech 

seniorů, kterým pomáhá překonávat obtížné životní situace v domácím 

prostředí. Paní ředitelka Medková je osobností našeho regionu, která za 

sebou zanechává viditelnou stopu, jenž si zaslouží ocenění a poděkování, 

ale i přání, aby se její kolektiv udržel a ona sama byla vystřídána výraznou 

osobou, která naváže na vše dříve vykonané. Pro nového vedoucího 

pracovníka to nebude snadné.
Paní ředitelce Evě Medkové přeji hodně zdraví, pohody a klidu v její 

další životní etapě. Děkuji Vám i za všechny seniory, kterým Vaše činnost 

často i na sklonku života pomohla důstojně dožít v domácím prostředí.
                                                                                                   František Tesař
                                                                                       Foto:Miroslav Lepeška

JEDNO KONČÍ, DRUHÉ ZAČÍNÁ OBDOBÍ V ŽIVOTĚ 

15. 1. 2020 oslavila naše maminka 

a

6. 4. oslaví tatínek

z Chotusic krásné životní jubileum 

Do dalších společných let vše nejlepší, hodně zdraví a životního elánu přejí děti s rodinami.

Miloslava Vančurová

Jaroslav Vančura
80 let

Myší dírou na Chrudimské předměstí
PhDr. Jana Vaněčková, Státní okresní archiv Kutná Hora

Sobota 18. dubna 2020, 14.00 sraz u pomníku Jana Žižky.

Vzhledem k aktuální situaci v ČR je možné, že se akce neuskuteční.
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V únoru roku 2020 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 31 dětí, z toho 4 
do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních občanů. Bylo 
uzavřeno 7 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, ale vzpomínky 

na Tebe však stále bolí ...

Dne 6. dubna 2020 uplynou 4 roky od chvíle, 

kdy beze slůvka rozloučení  odešel 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček

pan

Josef Sedláček
z Vlačic

S láskou v srdci stále vzpomíná manželka Jarča, dcera a syn s rodinou. 

 

Utichly kroky i Tvůj hlas, 

ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Maminko naše milá, jen na chviličku Tě obejmout a pohladit tvoji milou

tvář, jen na chviličku sevřít tvoji dlaň a pošeptat jak moc chybíš nám. 

Dne 2. dubna 2020 to bude nejsmutnější rok, 

co odešla naše milovaná maminka, babička

a prababička 

paní

Sonička Kopřivová
Milovaná maminko, děkujeme za každičký den, 

který si pro nás žila, za vše cos nás 

pro život naučila. 

 S láskou a neskutečnou bolestí v srdci vzpomínají a nikdy 

nezapomenou dcery s rodinami 

Dne 12. dubna 2020 uplyne 

jedenáct bolestných let, 

kdy nás opustil 

pan

Stanislav Němec 
z Čáslavi

Stále vzpomínají maminka

a sestry s rodinami.

5. dubna uplynou 3 roky

od úmrtí

pana 

Luboše Michalce,
který by 3. března oslavil 65. narozeniny 

S láskou vzpomínají maminka, 

sourozenci s rodinami, přítelkyně s rodinou

a kamarádi.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 1. dubna by se dožila 93 let naše 

maminka a babička

paní

Benigna Zárubová,
z Čáslavi

Dne 23. dubna vzpomene také 

3. smutné výročí, kdy nás navždy opustila.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

děti s rodinami Jana, Lída a Zdeněk

27. 4. uplyne již dlouhých 45 let 

od tragického úmrtí

kpt. Huberta Valčíka

Nikdy nezapomenou manželka Vilma 

a dcery Martina a Veronika s rodinami.

Dne 24. dubna 2020 uplyne 10 let ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, tatínek, dědeček a strýc 

pan

           

             

Emil Petránek
  z Čáslavi

Vzpomíná celá rodina

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi!

Jako by byl stále s námi ...

Dne 19. 4. oslaví své

90. narozeniny

paní

 

Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let 

přejí synové Miloslav a Zdeněk s rodinami

Božena Ulihrachová
z Čáslavi

Dne 24. 3. by se dožil 93 let 

pan

Miloslav Ulihrach
z Čáslavi, 

který zemřel 10. 5. 2013

S láskou a vděčností vzpomíná manželka 

a synové Miloslav a Zdeněk s rodinami

3. dubna 2020 uplyne 8 let od chvíle, 

kdy nás opustila naše milovaná 

manželka, maminka a babička,

paní

Marie Kočová
rozená Hájková

Stále vzpomínají manžel Václav,

děti s rodinami a vnoučata.  

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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DUBENMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA

DUBENKINO MILOŠE FORMANA A 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: 

Program 
v souvislosti s nařízením vlády přerušen. Aktuální změny v programu najdete na: 

městského muzea a knihovny a domu dětí a mládeže je 

www.muzeumcaslav.cz, www.ddmcaslav.cz

VZHLEDEM K SITUACI V ČR SPOJENÉ S COVID-19  UVEDENÉ AKCE MOHU BÝT ZRUŠENY NEBO PŘESUNUTY NA JINÝ TERMÍN!
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NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Domov důchodců Čáslav nabízí 
volné pracovní místo na pozici:
Vedoucí úseku sociální péče

· Minimální požadovaný stupeň vzdělání:
středoškolské s maturitou se zaměřením 
na sociální případně zdravotní péči

 

Náplň práce:  
· 
·
·
·

vedení týmu pracovníků v sociálních službách
 zpracování rozpisů služeb
 organizace práce
 kontrola kvality poskytované péče

Požadavky:
· 
·
·
·
·
·

Bezúhonnost, zdravotní způsobilost
 Zkušenost s vedením týmu vítána
 Organizační schopnosti
 Umět komunikovat s lidmi, být týmový hráč
 Spolehlivost, vstřícnost, 
 Kladný vztah k seniorům

 

 Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek 
v nepřetržitém provozu.
 Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.
 Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. 

o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě.
 Nástup možný ihned.

   

 telefonicky na čísle 734 485 167, 327 314 221
 e-mailem: info@ddcaslav.cz nebo ales.sorf@ddcaslav.cz
 osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.

·

·
·

·

·
·
·

V případě zájmu nás kontaktujte:

Domov důchodců Čáslav nabízí 
volné pracovní místo na pozici:

Pracovník přímé obslužné péče  
péče o seniory

· Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek 
v nepřetržitém provozu.

· Pracovní doba: pondělí – pátek od 6 hod. – 14,30 hod.

Kontakt:
 telefonicky na čísle 734 485 167, 327 314 221

 e-mailem: info@ddcaslav.cz nebo ales.sorf@ddcaslav.cz
 osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.

·
·

·

Nástup:
Pracovní úvazek:
Vhodné:
Místo výkonu práce:
Pracovní poměr:
Platové zařazení:

Hlavní úkoly:

Základní požadavky na uchazeče:

 od 01/05/2020 nebo dle dohody
 plný 

 pro muže i ženy 
 Město Čáslav 

 doba určitá (s výhledem na dobu neurčitou) 
 platová třída 5 (v souladu se zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě, vše v platném znění) 

 Výsadba, instalace a následná údržba květinové výzdoby 
a zeleně pro městské části ve svěřených lokalitách dle harmonogramu. 
Příprava půdy pro pěstování rostlin. Součinnost při objednávání 
a plánování květinové výzdoby s přihlédnutím k sezónnosti a aktuální 
nabídce dodavatelů. Práce v terénu a řešení mimořádných událostí. 
Prostor pro realizaci vlastních kreativních nápadů. 

 
• státní občanství ČR, (cizí státní příslušníci trvalý pobyt v ČR) 
• dosažení věku 18 let 
• způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost 
• dále minimálně střední vzdělání s výučním listem, manuální zručnost, 
časová flexibilita, spolehlivost a zodpovědný přístup k práci, 
komunikativní a organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost    

 

Město Čáslav vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení pozice: 
Zahradník/Zahradnice

  Více: J. Lepešková - tel. 327/300230, e-mail: lepeskova@meucaslav.cz 

Požadavky na uchazeče: 

Nabízíme: 

Platové zařazení: 

• státní občanství ČR 
• dosažení věku 18 let 
• způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost a spolehlivost dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, v platném znění 
• zdravotní způsobilost 
• vzdělání – min. středoškolské s maturitou 
• řidičské oprávnění (B) 

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

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

  

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

  Více: P. Kratochvíl, velitel Městksé policie Čáslav, 
tel. 327 314 197, e-mail: kratochvil@meucaslav.cz  
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STŘÍHÁNÍ PSŮ ČÁSLAV
Každé pondělí od 7:00 do 21:00 hod.
Pražská 1614/56
Nutná telefonická rezervace 
na čísle: 603 757 387
Štěpánka Kindlová

Inzerci do ČN přijímámeosobně nebo písemně 
na adrese redakce: MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 

nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz
více informací na www.meucaslav.cz/noviny

nebo na tel.: 327 300 228
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Přeprava osob a věčí jako TAXI

Minimální cena jízdného 60,- Kč

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

Také posyktujeme služby pro rodinu a domácnost.
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PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK

1 113 m²  
- na okraji obce Adamov u Čáslavi, cena 

- územní souhlas na stavbu RD vydán

- vodovodní a elektrická přípojka na pozemku

- plynovod 4 m od hranice pozemku 

- prodej pozemku v květnu 2020

  

  

 

830 Kč/m²

- kontakt: evamarkova@mujmail.cz 

Ulice Generála Františka Moravce 87 (ve dvoře)

Krmivo pro všechny druhy zvířat

CHOVATELSKÉ POTŘEBY KOCMAZOO 

Inzerci do ČN přijímáme buď osobně nebo písemně na adrese redakce: 
MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

více informací na www.meucaslav.cz/noviny nebo na tel.: 327 300 228

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00hod ,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 

 Červený Hrádek prodává slepičky   
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách 

a  slepičky Green Shell-typu Araukana  
a Dark Shell-typu Maranska 

Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 - 219 Kč/ ks. 

PRODEJ   SLEPIČEK

Prodej: 28. 4. 2020   
Čáslav - u  vlak. nádraží - 16.00  hod.



Usnesení městské rady ze dne 19. 2. 2020 | Městská rada

usnesením č. 60/2020 
vzala na vědomí

usnesením č. 67/2020
usnesením č. 61/2020 

usnesením č. 62/2020

usnesením č. 68/2020

usnesením č. 69/2020

usnesením č. 70/2020
usnesením č. 64/2020  

usnesením č. 71/2020 

usnesením č. 72/2020 
usnesením č. 65/2020

usnesením č. 73/2020, 

usnesením č. 66/2020 
usnesením č. 74/2020

schválila program zasedání smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 04.05.2018, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 3250-13660/2019 v celkové výměře 31 m2. Smluvní 
strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové 
výši 6.200,- Kč + platná sazba DPH.

schválila zvýšení ceny nájmu v městských bytech o míru 
inflace za rok 2019.

schválila přidělení sociálního bytu č. 18, v domě č.p. 939 
v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, paní K. P., bytem Starkoč 34, na dobu určitou – 
do 30.06.2020, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. 
Jeníkovská a Chotusická v Čáslavi 1) souhlasí s vedením jednosměrné objízdné 
trasy po pozemních komunikacích v Čáslavi, přes ul. Pražská, Masarykova a 
Jeníkovská, z důvodu rekonstrukce tří mostů na silnici č. I/38 (obchvat) a 2) 
souhlasí s částečnou uzavírkou na pozemních komunikacích pod každým 
mostem z důvodu provádění prací pod těmito mosty, a to v ul. Chotusická a v 

schvalila zřízení věcného břemene - služebnosti na ul. Chrudimská, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
pozemku p.č. 1958/7, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
pro oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v souladu se smlouvou o budoucí 

 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 5.2.2020.
 zprávu o provedení inventarizace majetku v termínu k 

31.12.2019 - DNM, DDNM, DHM, DDHM, zásoby, ceniny, účetní zůstatky a 
závazky včetně pohledávek, dle důvodové zprávy.  souhlasila s prodloužením podnájmu nebytového 

prostoru – místností č. 211, č. 212, č. 213, č. 214 a č. 215 ve 2. NP a nebytového 
prostoru místností č. 107 a č. 108 v 1. NP na zimním stadionu v Čáslavi, ul. Na 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého Bělišti, č.p. 2028, panu M. V., IČ: 748 03 735, Jeníkovská 1706, 286 01 Čáslav, do 
rozsahu „Údržba travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2020“ firmu AVE CZ 30.04.2022, dle důvodové zprávy.  
odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089, Pražská 1321/38a, 102 00 Praha  souhlasila s vynětím bytu č. 18 v domě č.p. 939 v ul. 
10 (provozovna: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav). Jiřího z Poděbrad ze seznamu bytů zvláštního určení – domů s pečovatelskou 

přehled neuhrazených pohledávek města Čáslavi – byty a službou města Čáslavi a současně změnit tento byt jako byt zvláštního určení – 
nebytové prostory k 31.01.2020. sociální byt - dle důvodové zprávy. Tím se mění a rozšiřuje čl. IV., bod 1. Zásad 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit pronajímání bytů v majetku města Čáslavi, schválených na Radě města Čáslavi 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodat pozemek dne 27.11.2017, usnesením číslo: 409/2017. 
st.p.č. 2079/1 o výměře 42 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaný u  schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 5 v domě s 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na pečovatelskou službou č.p. 1709 v ul. Generála Eliáše v Čáslavi, paní J. S., trvale 
LV č. 10001, společnosti Ljunghall s.r.o., Vrchovská 1813, Čáslav-Nové Město, bytem v ul. Generála Eliáše č.p. 1709 v Čáslavi, zpětně, od 8.1.2020 do 
286 01 Čáslav, za cenu dle znaleckého posudku 25.200,- Kč + platná sazba DPH 8.4.2020, na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
+ náklady na realizaci řízení.  neschválila prodloužení nájemní smlouvy v krizovém 

Zastupitelstvu města Čáslavi schválit bytu č. 12 v domě č.p. 640 v ul. Boženy Němcové v Čáslavi, paní O. S., dle 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr o důvodové zprávy.
bezúplatné nabytí pozemků 658/72 o výměře 328 m2, 658/74 o výměře 1306 
m2 a 659/3 o výměře 678 m2, vše v katastrálním území Čáslav, zapsaných u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, 
na LV č. 10002, od Státního pozemkového úřadu. schválila kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na prostředků (dotací) z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve 
pozemku p.č. 2541, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u zdravotnictví, včetně formuláře žádostí a vyúčtování poskytnuté dotace, dle 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora důvodové zprávy. 
pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, v souladu se smlouvou o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 06.02.2018, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 3240-16817/2019 v celkové délce 7 bm. Smluvní 
strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové 
výši 1.000,- Kč + platná sazba DPH.

 schválila vyloučení uchazeče Konstrukce a dopravní 
stavby, s. r. o., IČ: 284 47 085, Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, z účasti v 
zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Čáslav 
– Filipov“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.

vzala na vědomí

vzala na vědomí 

usnesením č. 63/2020

doporučila

Usnesení městské rady ze dne 26. 02. 2020 (mimořádné zasedání) | Městská rada

usnesením č. 75/2020 usnesením č. 79/2020 
usnesením č. 76/2020 

usnesením č. 80/2020 

usnesením č. 77/2020 
usnesením č. 81/2020 

usnesením č. 78/2020  

schválila program mimořádného zasedání schválila odchod členů z Komise pro kulturu a cestovní 
schválila zrušení zadávacího řízení na podlimitní ruch – Mgr. Milana Klímy a paní Dany Němcové. 

veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ z důvodu uvedeného schválila změnu názvu z Komise pro kulturu a cestovní 
v důvodové zprávě. ruch na Komisi pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch, dle důvodové 

schválila členy Redakční rady Čáslavských novin: Bc. zprávy.
Alena Dušková, Bc. Jiřina Kožená , Jakub Novák DiS., Bc. Markéta Petrová, Ing. schválila Zásady pro poskytnutí dotací z rozpočtu města 
Martin Ronovský DiS. Čáslavi včetně formulářů (Žádost o poskytnutí dotace a vyúčtování, Avízo 

nominaci a odchod člena – Komise pro vratky poskytnuté dotace, Vzor veřejnoprávní smlouvy, Kritéria pro hodnocení 
regeneraci kulturních památek – nominace Mgr. Jindřišky Černochové a žádostí) z Dotačního programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch pro 
odchod Ing. Arch. Barbory Schmidové. rok 2020.

schválila

USNESENÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA 
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Usnesení městské rady ze dne 26. 02. 2020 | Městská rada

usnesením č. 82/2020 
usnesením č. 83/2020 

vzala na vědomí 

usnesením č. 85/2020 

usnesením č. 84/2020 
usnesením č. 86/2020

schválila program  zasedání společnosti Městská nemocnice Čáslav, s.r.o., IČ: 495 50 322, kterým se stal 
JUDr. Vlastislav Málek a ten souhlasil s ustavením do funkce. 

ve funkci valné hromady společnosti Městská 
nemocnice Čáslav, s.r.o. 1. vzala na vědomí rezignaci MUDr. Martina Nováka,  schválila uzavření smluv o dílo a smluv licenčních s Mgr. 
jednatele společnosti, ke dni 04.03.2020, 2. zvolila nového jednatele Milanem Klímou, IČ: 765 42092, zhotovitelem dokumentárního seriálu TV 

ve funkci valné hromady společnosti Městská 
nemocnice Čáslav s.r.o., schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 19.2.2020 a z 
společnosti Městská nemocnice Čáslav, s.r.o. IČ: 495 50 322, ve výši 0,05 Kč za mimořádného zasedání ze dne 26.2.2020. 
rok 2019 a schválila převod výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku schválila nákup cisternové automobilové stříkačky (dále 
minulých let. jen „CAS"), zn. K25 Liaz pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Čáslavi 

(dále jen „jednotku SDH") od obce Moravany, okr. Pardubice.



 Čáslav a Projektu TV Čáslav Aktuality dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí založení Společenství vlastníků 
přehled neuhrazených pohledávek města Čáslavi – byty a jednotek Jeníkovská 1696-1697, Čáslav, v ul. Jeníkovská v Čáslavi, městem 

nebytové prostory k 31.01.2020. Čáslav tak, aby mohlo dojít k převodu bytů jednotlivým nájemcům ve smyslu 
 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit přijatého usnesení Zastupitelstva města Čáslavi č. 127/2019 ze dne 9.12.2019 

následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 1 a zároveň souhlasí se zněním stanov tohoto společenství. 
Zřizovací listiny Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, dle  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
důvodové zprávy. usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavřít Dodatek 

č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 15.5.2019, na koupi části pozemku 
p.č. 118/4, o výměře cca 55 m2, za cenu dle znaleckého posudku 600,- Kč/m2 + 
platná sazba DPH 21% + náklady na realizaci prodeje, v katastrálním území 
Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Kutná Hora, na LV č. 2541, od společnosti Diakonie ČCE – středisko 
Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín 2. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje 1. návrh na schválila odpisový plán Základní školy Čáslav, Sadová 
pořízení změny Územního plánu Čáslav, který podal vlastník pozemku, 1756, okres Kutná Hora, na rok 2020, dle předložené žádosti. 
pozemková parcela č. 968, v katastrálním území Čáslav, začlenit k projednání 
zastupitelstvem města dle čl. VI. a VII. Pravidel pro pořizování Územního plánu 
Čáslav, 2. termín pořizování další změny Územního plánu Čáslav vyplyne ze  schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 5. úplné 
schválených Pravidel pro pořizování změn Územního plánu Čáslav. aktualizace územně analytických podkladů ORP Čáslav, s Ing. arch. Milanem 

Salabou, v souladu se směrnicí Města Čáslavi č. 1/2019. 
 1) schválila opětovné zahájení zadávacího řízení na 

podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Čáslav – Filipov" z důvodu 
uvedeného v důvodové zprávě; 2) v zastoupení zadavatele města Čáslavi 
pověřuje otevíráním nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 
„Cyklostezka Čáslav – Filipov", a dále jejich posouzením a hodnocením, komisi 
ve složení: zplnomocněný administrátor veřejné zakázky, místostarosta města 

 nesouhlasila s odpojením bytového domu č.p. 1529, Čáslavi, vedoucí oddělení investic MěÚ Čáslav, referent oddělení investic MěÚ 
1530 a 1531 v ul. Žitenická v Čáslavi, od centrálního systému zásobování Čáslav a dotační specialista MěÚ Čáslav; náhradníky jsou: starosta města 
teplem (CZT), jež zajišťuje vytápění objektů a ohřev teplé užitkové vody Čáslavi a referent oddělení investic MěÚ Čáslav. 
okrskové kotelny v ul. Žitenická v Čáslavi.

 neschválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu „Květinová výzdoba ve městě Čáslavi v letech 2020-2022“ firmu AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089, se sídlem: Pražská 1321/38a, 
102 00 Praha 10, provozovna Hejdof 1666, 286 01 Čáslav. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
usnesení tohoto znění:

vzala na vědomí 

usnesením č. 87/2020

usnesením č. 94/2020

usnesením č. 88/2020  

usnesením č. 95/2020 
usnesením č. 89/2020

usnesením č. 96/2020 

usnesením č. 97/2020 

usnesením č. 98/2020

usnesením č. 90/2020 
usnesením č. 99/2020

usnesením č. 91/2020

usnesením č. 100/2020 
usnesením č. 92/2020

usnesením č. 93/2020

schválila

schválila odpisový plán Mateřské školy Čáslav, okres 
Kutná Hora, na rok 2020, dle předložené žádosti. 

schválila odpisový plán Městského muzea a knihovny 
Čáslav, na rok 2020, dle předložené žádosti. 

1. schválila vypovědět plnou moc makléřské společnosti 
ALL GROUP, spol. s r.o., IČ: 496 20 720, se sídlem: Polabská 364/19, Čakovice, 
196 00 Praha, která dosud Městu Čáslav zajišťovala pojištění majetku a 
odpovědnosti, a zároveň 2. schválila uzavřít plnou moc makléřské spol. 
MARSH, s.r.o., IČ: 453 06 541, se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 
Praha z důvodu sjednání pojistných smluv na pojištění majetku a odpovědnosti 
pro Město Čáslav.

1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava a rozšíření tepelných sítí v ul. 
Žitenická" formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při 
pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek č. 01/2019, 2) schválila, aby v rámci zadání 
této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy uvedené v 
důvodové zprávě. 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění svozu a 
likvidaci směsného komunálního odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť, 
uzavřené dne 31. 10. 2014, mezi objednatelem – sdružení zadavatelů Město 
Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 002 36 195 
a Městem Čáslav, se sídlem: Čáslav-Staré město, nám. Jana Žižky z Trocnova 
1/1, 286 01 Čáslav, IČ: 002 36 021 a zhotovitelem MVE PLUS s.r.o., se sídlem: 
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, IČ: 251 02 214. 

 

SCHŮZE SE USKUTEČNÍ 
NA NOVÉ SCÉNĚ DUSÍKOVA DIVADLA

 

TERMÍN DALŠÍHO ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
BYL STANOVEN NA PONDĚLÍ 20. DUBNA 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

. .

.
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Program na duben 2020

TURISTIKA

18. 4. 2020

25. 4. 2020

16. 5. 2020

!ZÁJEZD OBSAZEN!

 - sobota - OKOLO TŘEMOŠNICE

 - sobota - BÝVALÝ HRAD ČERVENICE

 - sobota - Zájezd JIZERSKÉ HORY

Trasa: Třemošnice - Hedvikov - Starý Dvůr - r. Peklo - Hedvičino údolí - 

Třemošnice. 10 km. Odjezd vlakem v 9:11 hod., návrat v 14:44 hod. 
Vedoucí je Zdeňka Matysová.

Trasa: Golč. Jeníkov - Syrákovice - zřícenina Červenice - Vrtěštice - Golč. 

Jeníkov. 12 km. Odjezd vlakem v 9:08 hod, návrat v 15:56 hod.  
Vedoucí je Míla Poštová.

1. trasa: Jizerka - přehrada Souš - vodopády - Desná. 12 km. 
2. trasa: Bedřichov - Královka - Presidentská chata - vodní nádrž Josefův 

důl - Kristiánov - Nová Louka - Bedřichov. 14 km.
Odjezd z autobusového nádraží v 6:00 hod. Cena 200 Kč se bude hradit v 

autobuse. 

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

SPORT

HC Čáslav v základní skupině Krajské ligy mužů

skončila na 4 pozici. 

Z předkola play-off se čáslavským hokejistům 

podařilo postoupit do čtvrtfinále  přes tým HC Lev Benešov.

Z postupu ze čtvrtfinále se však radoval Rakovník. 

FK Čáslav informuje

FK ČÁSLAV

Provoz FK Čáslav přerušen!

www.fkcaslav.cz

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

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Kvalifikační předpoklady:

•

•

•

•

•

•

Lhůta pro podání přihlášky:

 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících") 

(splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou 

kopií dokladu o vzdělání) 

 plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících 

(splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením) 

 bezúhonnost dle dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících 

(splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce) 

 zdravotní způsobilost dle dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících 

(splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením) 

 znalost českého jazyka dle dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci 

pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém 

(splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkouškyv souladu s § 4 zákona o pedagogických pracovnících) 

 délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného 

zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících – 3 roky 

(splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele)

  nejpozději do 30.04.2020 včetně (rozhodující je datum doručení na Městský úřad Čáslav) 

 

 

Město Čáslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:  ředitele / ředitelky Mateřské školy Čáslav 

Administrace VŘ:
Bližší informace o pracovním místě:

 Bc. Jaroslava Lepešková, personální - tel. 327 300 230, e-mail: lepeskova@meucaslav.cz 
 Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník Městského úřadu Čáslav – tel. 327 300 204, 

e-mail: ronovsky@meucaslav.cz 
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