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INZERCE



ZPRÁVY Z RADY
Přelom května a června je u většiny z nás obvyk-

le spojen se dvěma klíčovými očekáváními. Tím 

prvním, lehce napjatým, je čekání na výsledky 

píle našich dětí ve formě školního vysvědčení, 

případně jejich úspěch při maturitách a přijíma-

cích zkouškách. Tím druhým, bezesporu radost-

nějším, je pak výhled na blížící se termín letní 

dovolené se zaslouženou relaxací někde u vody, 

prázdniny našich dětí na táborech, u prarodičů 

atd. V kontextu dnešní „pandemické“ doby do-

stala všechna tato naše očekávání řadu trhlin. 

počtu pro rok 2020 a ve finále připravit a Zastu-

pitelstvu města předložit návrh rozpočtového 

opatření č. 3/2020, které tyto změny reflektuje 

(přehled všech navržených úprav bude rovněž 

podán v rámci zasedání ZM). RM současně dopo-

ručila ZM, aby audit hospodaření města pro rok 

2020 opětovně provedla společnost C. J. Audit 

s.r.o.
V rámci jednání RM se uskutečnila valná hro-

mada společnosti Čáslavská servisní, s.r.o. Oba 

jednatelé podali informace o dopadech opatře-

ní COVID-19 na ubytovací zařízení a provozy spo-
Výuka se z velké části odehrávala mimo škol- lečnosti. V případě ubytování na Čáslavské chatě 

ní budovy a role učitelů nezbedných dítek se mu- ve Velké Úpě valná hromada akceptovala návrh 
seli do značné míry ujmout samotní rodiče, pro na úpravu – zvýšení cen, současně ale i návrh na 
které tak bude vysvědčení současně ohodnoce- možná zvýhodnění v rámci programů „Last minu-
ním jejich vlastních pedagogických schopností. te“ a věrnostních programů. Nadále zůstává v 
Maturanti se nakonec dočkali svojí zkoušky z do- platnosti rezervační systém zařízení, ve kterém 
spělosti, byť podmínky pro jejich přípravu byly to prostředků byla, kromě tradiční podpory spor-jsou zvýhodněny městem zřizované školy a orga-
opět značně nestandardní. Konečně, jindy již tu, vyčleněna také pro zdravotnická a pečovatel-nizace.
jistý termín a místo pobytu o dovolené, aktuálně RM vzala na vědomí výsledek výběrového ská zařízení a zde využita například na odměnu 

závisí na tom, jaká barva naskočí na cestovním řízení na funkci ředitele-ředitelky Mateřské ško- dobrovolníků, kteří v zařízeních pomáhali v době 

semaforu a dlouhodobý nedostatek vody, včet- ly Čáslav, do které, s účinností od 1. 8. 2020, jme- pandemie.
RM současně schválila přijetí věcných a spon-ně té do bazénu na koupání, se mávnutím kou- novala Mgr. Bc. Martinu Havelkovou. RM děkuje 

zorských darů pro MN Čáslav a Domov důchod-zelného proutku může v řádech hodin změnit na dosavadní ředitelce Bc. Renatě Mišutkové za 
ců v Čáslavi od firmy Tlapnet s.r.o., Nadace Char-její nežádoucí nadbytek. dlouholeté vedení organizace a v této pozici pro 

Svá očekávání mělo a má samozřejmě i měs- ty 77 a DMA Praha s.r.o. Všem uvedeným organi-město odvedenou práci.  
to Čáslav. Tím nejzásadnějším byla a je samo- Rada města schválila způsob rozdělení dota- zacím, ale i dalším dárcům, kteří podpořili naše 

zřejmě otázka vlastního hospodaření se schvále- cí do sociální oblasti a zdravotnictví pro rok město, jeho organizace a občany, například na 

ným rozpočtem, za nyní změněných podmínek. 2020, tak jak byl předložen komisí pro zdravot- transparentní účet města COVID-19, koupí rouš-

Na jedné straně se začínají sčítat zvýšené výdaje nictví a sociální věci. V případě dotací, které v ky v rouškomatu, nebo jinou formou nezištné 

na udržení chodu města a městských organizací součtu překročily limit pro přímé schválení RM, pomoci, RM města, jménem jeho občanů, děku-

v krizovém období, na druhé pak ztráty plynoucí doporučila jejich schválení ZM. Obdobným způ- je.
Poděkování patří také Nadaci Křižovatka za z nižších příjmů. sobem RM odsouhlasila a ZM doporučila přidě-

Rada města dostala začátkem června k dis- darování deseti monitorů dechu v hodnotě      lení několika podaných individuálních dotací, a 
pozici detailní účetní závěrku hospodaření měs- 20 000 Kč zdejšímu dětskému a novorozenecké-také rozdělení příspěvku na podporu sportov-
ta za předchozí rok 2019 (podrobně bude veřej- mu oddělení. Předání proběhlo 16. června a pří-ních, kulturních a sociálních aktivit ve městě 
nosti představena v rámci červnového zasedání stroje byly zakoupeny z finančního daru, který Čáslavi pro rok 2020, poskytnutý společností 
ZM). RM tak mohla porovnat aktuální stav a hlav- poskytly společnosti Pro Tech SpT a JETTI. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Oproti 
ní změny v dosavadním plnění přijatého roz- předchozím rokům RM zdůraznila, aby část těch-

  

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉVEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ

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

KAUZA POPLATKŮ ZA ODPAD
Vážení přátelé, vážení občané Čáslavi,
reagujeme na některé informace z článku „Malé 

město proti skládce. Soud dal Čáslavi naději na 

600 milionů od firmy na odpadky“ a „Malé měs-

to proti mocné firmě. Jednou to zaplatíte, řekli 

starostovi” na zpravodajském webu 

. 

Se-

znamZpravy.cz

koalice, rada a vedení města, které je odpově- věci. Vedení města podniká jen a pouze ty kroky, 

dné všem jeho občanům. které jsou v souladu se zákonem a o nichž je pře-
Tato odpovědnost má logicky směřovat k svědčeno, že povedou k tomu, aby ochránili 

dosažení zájmů a cílů, které povedou ve pro- všechny obyvatele Čáslavi, jejich zájmy a jejich 
spěch právě jeho občanů. A to nejen těch, co budoucnost. Tomu také odpovídají i dosavadní 
volili členy současné koalice, ale i těch, co volili rozhodnutí příslušných úřadů a soudů.
strany opozice. Zároveň je ovšem toto vedení Tento náš postoj sdílejí i ostatní členové spol-

města, jakožto správce věcí veřejných, odpověd- ku Čáslav pro všechny.
Náš starosta JUDr. Vlastislav Málek byl zvo- né i budoucím generacím našeho města.

len do funkce na základě volebních výsledků,     Odmítáme útoky na vedení města a na sta-
které určilo hlasování Vás občanů. Tyto volby rostu, které postrádají oporu ve faktické nebo 
určily zastupitelstvo města a z něho pak vyšla právní části a směřují pouze na osobní stránku 

Názor zastupitelů za Čáslav pro všechny 

Mgr. David Tichý, 

radní za Čáslav pro všechny

  Mgr. Martin Jusko, 

zastupitel za Čáslav pro všechny
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„O OTEVŘENÝCH DOPISECH, 
OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTI A ANGAŽOVANOSTI“ 
Tak se nám tu šíří jeden nový zvyk, nikoliv nešvar, 

jak prohlašovala třídní z Pelíšků – otevřené dopi-

sy. Nemám proti nim nic, osobní vyjádření sdělo-

vané široké veřejnosti může být za situace, kdy 

máte pocit, že vám nikdo nenaslouchá a nemů-

žete nic dalšího osobně udělat, formou, jak vzbu-

dit zájem a vyburcovat veřejné mínění.

slanců k § 160 novely zákona o odpadech. Ně- ven z řad čáslavské odborné veřejnosti ucházet 

kteří čtenáři, kteří sledují sociální sítě, o všech se o post ředitele. Nedaří se získat lékaře na chi-

mých aktivitách vědí. Tento text je primárně ur- rurgické oddělení. Co je příčinou, je jistě téma 

čen pro Čáslavské noviny, které mají 15. 6. uzá- pro odbornou diskusi a určitě ji povedeme. Ne-

věrku dalšího čísla a tak alespoň ve stručnosti dařilo se to léta a teď se hovoří a píše o odpověd-

shrnu svůj postup. Oslovil jsem poslance z posla- nosti vedení města a vedení nemocnice. Toho 

neckých klubů, které projevily zájem a ochotu současného, samozřejmě. Nezříkáme se odpo-

naslouchat – STAN, KDU – ČSL, ODS, ANO, Piráty, vědnosti a budeme skládat účty, co jsme kdo vy-

TOP 09. Postoupil jsem podklady pro jednání s konali a co se povedlo a co ne. Doufám, že ostat-Během relativně krátkého času jsou zastupi-
poslanci ČSSD Ing. Urbanovi. Napsal jsem všem ní se k tomu postaví stejně a přiznají svůj podíl telé města Čáslavi počtvrté  příjemci  takového 
24 členům Hospodářského výboru, který pro- na stavu. K tomu dobrému se jistě přihlásí. Na to otevřeného dopisu. Jednou nám psal novinář, 
jednával 10. 6. 2020 zákon o odpadech, svoje negativní upozorní otevřeným dopisem.podruhé předchozí tajemník městského úřadu, 
stanovisko a doložil jsem jim též vyjádření člena potřetí jednatel AVE CZ (ten dopis šířil prostřed-

Z nadpisu mi zbývá ještě pojem osobní anga-Legislativní rady vlády, pana docenta Wintra, nictvím medií i k široké veřejnosti). Naposledy 
žovanost. Chci-li něco změnit, měl bych činit, co který pozměňovací návrh poslanců Staňka z jsme dopis takového označení obdrželi ze sekre-
mohu, k čemu mám kompetenci. Některé záleži-ČSSD a Zahradníka z ODS označil za protiústavní. tariátu chirurgického oddělení Městské nemoc-
tosti je třeba se pokusit změnit i osobní angažo-Ten jejich návrh by zpětně od roku 2015 zmařil nice Čáslav od primáře tohoto oddělení, který je 
vaností v politice. V komunální nebo i v té vyšší. veškeré naše úsilí ve věci poplatků za odpady, sám zastupitelem, a jeho dvou kolegů, lékařů. 
V minulosti jsem nebyl ochoten se angažovat v proto je moje úsilí a angažovanost ve věci zcela Tento dopis je zvláštní i tím, že je adresován ředi-
jiných patrech politiky, než na úrovni komunální.  zásadní pro budoucí finanční zdroje města. Jed-teli nemocnice a starostovi města, ale dříve, než 
Naše občanské sdružení Čáslav pro všechny, za nání Hospodářského výboru jsem se osobně zú-se s ním tito mohli seznámit a s pisateli jednat, 
které jsem byl zvolen starostou města, má pů-častnil, požádal o slovo, které mi bylo uděleno a už ho obdrželi všichni zastupitelé. Inu, otevře-
sobnost na úrovni města.  Narážíme stále na to, k poslancům jsem promluvil. Z 19 přítomných nost. Na tento dopis nebudu reagovat dříve, než 
že strany nebo hnutí, které mají své zástupce na členů Hospodářského výboru hlasovali pro si s autory a panem ředitelem promluvím. 
krajské nebo celostátní úrovni,  snadněji s těmi-schválení pozměňovacího návrhu jen čtyři po-
to strukturami komunikují a prosazují záměry Z těch tří předchozích dopisů se vyjádřím k slanci – dva z ČSSD a dva z SPD. Rozhodující bude 
důležité pro občany svých měst. Rozhodl jsem se tomu, v němž se obracel jednatel společnosti hlasování na plénu Poslanecké sněmovny. Osob-
osobně podpořit kandidátku hnutí STAN s pod-AVE CZ nejen k zastupitelům, ale též k čáslavské ně ale vím, že jsem udělal vše, co jsem mohl, o 
porou KDU-ČSL a Evropských demokratů SNK veřejnosti. Reagoval jsem osobně na tento přípis čem jsem věděl nebo si myslel, že je nebo může 
pro volby do Zastupitelstva Středočeského kra-na sociálních sítích a reakci zveřejnilo i několik být významné. Mám čisté svědomí.
je. Získal jsem 19. místo na 70 členné kandidátní dalších mých kolegyň a kolegů z řad zastupitelů 

Uvedl jsem, že se nebudu vyjadřovat k obsa- listině, na 21. místě téže kandidátky je moje kole-města. Mlčeli ti, kteří mohli vnést do problema-
hu otevřeného dopisu zaslanému z chirurgické- gyně radní Michaela Mandáková a třetím zá-tiky příspěvků pro sport, kulturu a sociální oblast 
ho oddělení naší nemocnice. Dovolím si jen ně- stupcem našeho regionu je na 49. místě kandi-jasno. Jak to je, bylo, před lety a kdo porušuje 
kolik obecných poznámek. O tomto víkendu dátky starosta Starkoče Jan Jiskra.  Nebudu vyu-smluvní ujednání. Stačila trocha pátrání v listi-
jsem náhodou narazil na práci svého otce, který žívat tohoto příspěvku, abych hodnotil ostatní nách, které ještě nezažloutly časem, a zjistili 
byl 25 let, od roku 1962 do roku 1987, ředitelem strany a hnutí, nemíním využívat Čáslavské novi-jsme mnohé a hlavně to byla zcela zbytečná bou-
Nemocnice s poliklinikou v Čáslavi. Myslím si, že ny k propagaci hnutí STAN. Bude jen dobře, když ře ve sklenici vody, kterou bylo možné vyřešit 
pro ni hodně vykonal. Zajímala ho i historie a se na kandidátkách jiných stran a hnutí objeví jednáním smluvních stran za stolem během půl 
mnohé zachytil a já to náhodou objevil o víken- další naši občané, kteří mají skutečný zájem měs-hodiny. Ale o to asi nešlo, v klidu to vyřešit.
du a přečetl si to. tu pomáhat. Abychom nebyli přehlíženi, ignoro-

Všechny dokumenty, které dostali zastupite- váni a arogantně odmítáni jen z toho důvodu, že 
Byla úplně jiná doba, ale některé respekto-lé v podkladech pro jednání zastupitelstva, bu- nejsme koně ze správné stáje.

vané osobnosti, které si snad nikdo nedovolí zpo-dou k dispozici i veřejnosti. Myslím, že každý si 
chybnit, jako je emeritní primář chirurgického Myslím si, že by občané měli vědět, že se je-bude moci udělat svůj závěr sám, bez nutnosti 
oddělení pan MUDr. Jiří Kunášek,  mohou vyprá- jich starosta chce zapojit do krajské volební sou-navádět, kde je pravda. Tu ale nepřiznají ti, co se 
vět, co kdo z nich vykonal pro existenci nemocni- těže, protože se domnívá, že si naše město za-budou držet známé rady doktora Plzáka: „ Za-
ce. Jak pracovali, angažovali se, kolik vychovali slouží, aby se jeho zástupci podíleli ve vyšších tloukat, zatloukat a ještě jednou zatloukat. A 
následovníků a kolik z nic bylo připraveno vést patrech politiky na tvorbě a naplňování progra-když to praskne? Tak zatloukat.“
nemocnici nebo jednotlivá oddělení. Myslím, že mů, které jsou pro město důležité.

Otočím list. Snažím se otevřeně komuniko- nemuseli hlásat, že nemocnice je pro ně srdeční 

vat a pokud se mi něco nelíbí, tak činím vše pro záležitostí. Prostě byla. Výsledky za ně hovořily 

změnu stavu. Slíbil jsem, že budu informovat o samy. Dnes se mnozí pozastavují nad tím, že po 

všech jednáních ve věci odpadové kauzy, poplat- odchodu bývalého ředitele nemocnice po 25 

ků za odpady a pozměňovacího návrhu dvou po- letech ve funkci, se nikdo nepřihlásí, není připra-

  

JUDr. Vlastislav Málek 
starosta města Čáslavi

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ

stránka 4 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2020  



JAK PRACUJE REDAKČNÍ RADA
Dostal se mi do ruky text, který již na počátku 

května zaslala bývalá redaktorka Čáslavských 

novin Ing. Nezbedová na městský úřad se 

žádostí o otištění právě v těchto našich 

městských novinách. Hovoří o nešťastném 

složení a pravomocech redakční rady. Reakce 

redakční rady jen potvrzuje oprávněnost obav, 

které ve svém článku uvádí -  text (oficiálně z 

důvodu neexistence relevantní rubriky) 

zveřejněn nebyl. Zastupitelé ale možnost 

vyjádřit svůj názor mají dokonce ze zákona, 
 proto tohoto práva využívám. Protože se se 

zmiňovaným textem ztotožňuji, jsem rád, že se 
 může alespoň tímto způsobem dostat i k 

ostatním občanům města.                      
                                                            

 

 

 

Jaromír Strnad

                                         Zdeňka Nezbedová”

vyjádření (v zájmu objektivizace podaných Bude j i stě  konstatováno,  že  nyní  

informací rada spolupracuje s příslušnými nekomentuje starosta, ale k tomu zřízená 

pracovníky městského úřadu, orgány města a redakční rada. Pokud ale v redakční radě má 

organizacemi zřizovanými či vlastněnými zastoupení jen radnice a hnutí Čáslav pro 

městem a vyhrazuje si právo na zveřejnění všechny prostřednictvím tajemníka úřadu 

komentáře k externím příspěvkům)”. (figuroval na stejné kandidátce jako vedení 

města), jde o zcela stejný princip, jen je místo 
Proč mi to vadí: konkrétního jména uvedeno zdánlivě objektivní 
Vadí mi princip - rozpory mezi názory           označení "redakční rada.” 

a postoji v době před komunálními volbami      Stejně tak argument, že tehdy šlo o osobní 
a nyní. reflexi obstojí jen těžko, protože již první počin 

nově založené redakční rady jasně ukazuje, kam 

její činnost spěje - komentář k textu, 

vyjadřujícímu názory a pohled opozice se 

objevil hned v prvním vydání Čáslavských 

novin po jejím ustavení (ČN 04/2020). Každý 

takový text je přitom v podstatě reflexí na 
“Co mi vadí - a hlavně proč: Redakční rada aktuální dění. 

Čáslavských novin Kde vidím možnou změnu:
1) Změnit složení redakční rady, která by 

měla odrážet mimo jiné složení zastupitelstva - 
Co mi ale vadí: (koalice, opozice i občané zde mají mít své 

zastoupení a možnost kontrolovat práci 

redakční rady).
2) Zrevidovat pravomoci redakční rady ve 

prospěch principů, na nichž současné vedení 

před volbami trvalo - zajištění možnosti vyjádřit 

vlastní názor bez rizika, že bude “objektivizo-
Současnost: Byla zřízena redakční rada, ván”.

která  má př ímo uvedenu pravomoc Nejde jen o příspěvky opozice, jde o 

komentovat a "objektivizovat" externí možnost každého z obyvatel města vyjádřit svůj 
2) pravomoc redakční rady v bodu 2 příspěvky, za které jsou zjevně považovány také názor - i ten kritický - bez rizika, že bude 

(uvedeno v Čáslavských novinách 04/2020): právě opoziční texty. Redakční radu zřídila rada "objektivizován". Tak to bylo před volbami 
"posuzuje externí příspěvky, rozhoduje o jejich města, složená pouze z koaličních zastupitelů - prezentováno a právě to mnoho voličů zlákalo. S 
rozsahu dle možností místa v ČN, o vhodnosti či samozřejmě včetně starosty města, autora výše redakční radou ale zjevně přišla jiná doba…                         
nevhodnosti, případně k nim připojí své uvedeného textu.

Minulost: Zatímco v textu, vydaném před 

volbami (5. 5. 2018 - Kavárenské listy - první 

vydání - I. úvaha) je uvedeno: „To, co mě 

nazvedlo ze židle, jsou články v květnovém 

vydání Čáslavských novin. Do tohoto čísla jsem

poslal svůj příspěvek s názvem „ Guláš, ovoce a „ 

Kluci v akci“, který byl mojí osobní reflexí na 

mimořádné zasedání zastupitelstva věnované 

Zřídit redakční radu Čáslavských novin jistě problematice městské skládky. K mému 

nebyl špatný počin, o tom nepolemizuji. překvapení se objevil tento můj příspěvek s 

komentářem pana starosty (tehdy Ing. Strnada 
1) její složení - jde pouze o zaměstnance - pozn.), který usoudil, že musí uvést 

městského úřadu včetně tajemníka, který skutečnosti, které jsem napsal, na pravou míru, 
kandidoval za stejné politické uskupení, jako protože jsou podle něho zkreslené.“ Podepsán 
vedení města. Zástupci jiných politických JUDr. Vlastislav Málek. Komentář k textu 
uskupení ani občané města nejsou v redakční opozičního zastupitele, jeho "objektivizace" 
radě zastoupeni a tedy ani nemají možnost tehdy byl neakceptovatelný... A nyní?
kontroly činnosti redakční rady a tím ani 

obsahu novin … Pokud již byla redakční rada 

zřízena, měla by plnit právě tuto funkci.

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ

·

·

·

 ze zaměstnanců MěÚ je dáno odpovědností 

vydavatele § 4 zákona č. 46/2000 Sb., zákona o právech a povinnostech při 

vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 

zákon)….., „Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel”.
  nad 

činností Městského úřadu, včetně Čáslavských novin a tedy RR v mezích 

daných jim zákonem č. 128/2000 Sb. zákon o obcích. Kontrolní činnost 

složením RR není nijak omezena.
           

k jednomu článku. Zveřejněním objektivních informací k článku tak była 

naplněna povinnost vydavatele plynoucí z § 4a zákona č. 46/2000 Sb.. …” 

Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen 

poskytovat objektivní a vyvážené informace …” Redakční rada nijak           

s autory článku nepolemizovala ani nevyjadřovala názory a pohled 

opozice.  

Složení RR

Zastupitelé všech politických stran mají možnost kontroly

Ve vydání 04/2020 ČN redakční rada využila svého práva

                                                                                       redakční rada

VYJÁDŘENÍ REDAKČNÍ RADY K VÝŠE UVEDENÉMU TEXTU

názor zastupitele Ing. Jaromíra Strnada (ČSSD)

 stránka 5 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2020   



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.

činí 24 

220

29 240

Nově příchozí policisté v rámci Středočeského kraje získají náborový 

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

na šestiměsíční zkušební dobou a závazkem služby v délce trvání šesti 

let.

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

Středočeská policie hledá nové policisty a policistky na základní útvary 

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 dal-

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

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

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

nem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají 

podnikatelskou činnost.

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

POLICIE INFORMUJE

Vážení spoluobčané!
Máme pomalu za sebou koronavirovou 

pandemii a s ní spojené nepopulární omezující 

nařízení, doporučení, nošení roušek, uzavírání 

škol a mnoha provozů, podniků atd. Vesměs vše, 

co jsme si nedovedli ani ve snu představit, se 

obrátilo během velice krátké doby v tvrdou 

skutečnost a hluboce ovlivnilo náš každodenní 

život, práci a podnikání. Situace se postupně 

vrací do „normálu“ a dá se říci, že jsme jí jako 

celek, Česká republika, a i naše krásné město 

Čáslav zvládli! V našem městě spoluobčané 

odvedli  spoustu dobrovolnické práce, 

samozřejmostí byla i práce navíc a za to patří 

všem hluboký dík!  

důchodců darovala. firma AVE v Čáslavi nemá. Samozřejmě není 
Ale i přes pandemii jde život dál a je třeba se problém ji pořídit, popř. využít z Kolína, ale to 

zabývat i běžnými záležitostmi občanů města.   samozřejmě něco stojí. Město prostě zaplatí za 
Každý z nás produkuje odpad, o tom není svoz více.

sporu. A odpad patří do popelnice, to ví každé Co však vzbudilo největší rozruch, je 
malé dítě. Ale kam ty popelnice umístit? A že jich umístění tohoto stání v lokalitě Budín. Město 
není málo – na papír, plasty, sklo, kartony, rozhodlo, že to bude v místech zvaných „Na 
elektro, bio a komunální odpad. To je minimálně otáčce“ v těsné blízkosti hřiště. To se místním 
7 popelnic na jedno kontejnerové stání. samozřejmě nelíbilo a proti tomuto umístění 

V mnoha čáslavských čtvrtích vyrostla v dokonce podepsali i petici.
posledních letech poměrně pěkná, ohraničená, Navrhuji tedy – vezměme si z tohoto případu 
kontejnerová stání, umístěná na místech, kde ponaučení pro příště. Když umíme uspořádat 
nikomu nevadí, ale zároveň k nim mají lidé anketu, jaké sochy chtějí mít lidé ve Vodrantech, 
blízko. Nyní se konečně dostalo i na čtvrť proč se jich i nezeptat, kde by chtěli mít 
čáslavákům známou jako „Budín“ a na popelnice. Pojďme se s nimi začít bavit ještě 
vnitroblok v areálu Generála Eliáše. Na tato dvě Chtěl bych zde vyzdvihnout i snahu naší před tvorbou projektu a tím předejít budoucím 
stání si nechalo město vypracovat projekt cca za nejmladší generace, kdy probíhala praxe žáků neshodám.  Prostě – pojďme komunikovat .
70 000 Kč!  Závěrem bych Vám všem chtěl do letních učňovského oboru Ošetřovatel ze SOŠ a SOU 

Poprvé v Čáslavi zde mají být umístěny tzv. prázdninových měsíců popřát hodně zdraví, řemesel Kutná Hora v Domově důchodců v 
polozapuštěné kontejnery. Možná si řeknete štěstí, pohody a co nejrychlejší návrat do před-Čáslavi, kdy se tato mladá děvčata seznamovala 
super, jdeme s dobou, ale bohužel to má i Covidové doby!!!a pomáhala s péčí o naše nejstarší a 
druhou stranu mince. Na vyvážení těchto nejohroženější spoluobčany, kde pracovala s 
kontejnerů je potřeba speciální technika, kterou ochrannými štíty, které tato škola Domovu 

                              Ing. Drahomír Blažej, MBA
                                    Zastupitel za hnutí ANO  

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ

VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE Ing. Drahomír Blažej, MBA

POŠKOZENÍ PROJÍŽDĚJÍCÍHO VOZIDLA
MP Čáslav přijala oznámení, že po silnici v ulici Pražská projíždělo osob-

ní motorové vozidlo, na které byl vyhozen neznámý předmět, který vůz 

poškodil. Řidička strážníkům uvedla, že na poslední chvíli zahlédla, jak jí do 

jízdní dráhy dopadá objekt, kterému se snažila vyhnout. Střetu však již ne-

dokázala zabránit. Při ohledání místa, kde došlo ke kolizi, byl nalezen vikýř, 

který incident s největší pravděpodobností zavinil. Již v minulosti byl totiž 

majitel přilehlého domu upozorněn na špatný stav vikýře, který vyčníval 

přes okraj střechy a hrozil jeho pád. 
Provozovatel vozidla, který jel na místě spolujezdce, byl srozuměn, aby 

kontaktoval majitele objektu a domluvil se s ním na úhradě vzniklé škody a 

v případě problémů, aby znovu kontaktoval městskou policii.    
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ZPRÁVY MěÚ

V ULICI BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU PROBĚHNE 
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Generální rekonstrukcí veřejného osvětlení pro-

jde čáslavské sídliště v ulici Bojovníků za svobo-

du.  Opravy se zrealizují jak mezi samotnými by-

tovými domy, tak podél ulice.
Součástí akce bude rovněž kompletní výmě-

na podzemní kabeláže a  dojde i k výměně cel-

kem dvaceti kusů sloupů včetně svítidel, která 

jsou již za hranicí životnosti. Z toho důvodu vzni-

kají v této části města stále častější problémy. 
Stožáry by na povrchu měly být opatřeny 

žárovým zinkováním, nová svítidla budou vyba-

vena LED technologií vyznačující se jak moder-

ním řešením, tak také úsporností v provozních 

nákladech. Oddělení investic zajišťuje  výběrové 

řízení, ze kterého by měl vzejít dodavatel s tím, 

že termín samotného provedení je plánován do  

letních prázdnin.  Celkové náklady dle orientač-

ního rozpočtu činí 980 000,00 Kč bez DPH a bu-

dou hrazeny z rozpočtu města.                        
                                       Bc. Markéta Petrová, duš

 

Nový přechod pro chodce vznikne na stávající 

silnici II/337 ve správě Krajské správy a údržby 

silnic Středočeského kraje, příspěvkové organi-

zace. Přechod je navržený tak, aby zvýšil bezpeč-

nost chodců přecházejících na zimní stadion ne-

bo do sportovního areálu Vodranty.  
V oblasti přechodu je navrženo zúžení vo-

zovky formou vysazených chodníkových ploch. 

Přechod pak bude přisvětlen oboustrannými 

stožáry s přechodovými svítidly. Vybudování 

objektu je plánováno na červenec a srpen 2020. 

S pracemi se započne, jakmile bude znám doda-

vatel, který vzejde z výběrového řízení, jež v do-

bě uzávěrky ČN nebylo ještě dokončeno. Nákla-

dy na vybudování ponese město Čáslav z vlastní-

ho rozpočtu.
                                       Bc. Markéta Petrová, duš

ZVÝŠENOU BEZPEČNOST 
ZAJISTÍ PŘECHOD 
U ZIMNÍHO STADIONU
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Projektem města, který by se měl v blízké době 

posunout k realizaci, jsou dvě sestavy polopod-

zemních kontejnerů, které by měly být vybudo-

vané v lokalitě na Budíně a v ulici Generála Eliá-

še.

podporou. Jelikož dochází ke změně technic-

kých parametrů původně navrženého stání (by-

lo nadzemní), je realizace dále závislá na souhla-

su poskytovatele dotace. 
Umístění druhého stání v místě bývalé točny 

Na Budíně by měly být zasazené odpadní na Budíně vychází z potřeby přemístit dosavadní 

nádoby na papír, plasty a tetrapack, dále tu má kontejnerové stání, které muselo uvolnit místo 

být zhotovený dělený kontejner na sklo a plech. pro autobusovou zástavku MAD v ulici Nad Budí-

V ulici Generála Eliáše v Čáslavi by pak měly nem, na jiné místo v rámci Budína. Dochází tedy 

vzniknout kontejnery na papír, směsný odpad, k posunu kontejnerového stání v rámci stejné 

plasty a tetrapack, dělený kontejner na sklo a na ulice. 
Celková předpokládaná hodnota této zakáz-plech. Součástí instalace kontejnerů bude i vybu-

ky byla stanovena na základě orientačního roz-dování zpevněné plochy zčásti zajišťující přístup 
počtu na 1 mil. Kč bez DPH. V průběhu letních a zčásti tvořící plochu pro umístění například 
prázdnin by mělo proběhnout výběrové řízení a sezónních kontejnerů na bioodpad.

Kontejnerové stání v místě po demolici býva- samotná realizace je naplánována na začátek 

lé vojenské ubytovny v ul. Gen. Eliáše je poža- podzimu.                     

davkem poskytovatele dotace, který je město 

povinno splnit v době udržitelnosti projektu s      Bc. Markéta Petrová, duš

NA DVOU MÍSTECH VZNIKNOU 
 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY

Jelikož vedení města vnímá, že je v Čáslavi nedo-

statek sociálního bydlení, dle připraveného pro-

jektu má v domě č. p. 288/9 v Masarykově ulici 

vzniknout sociální dům. Ten už má nyní zhotovi-

tele, proto je konečně možné zahájit rekon-

strukci objektu. 
„Dříve v domě bývala školní jídelna, pak pat-

řil soukromému majiteli, později ho odkoupilo 

město s tím, že z něj nyní hodlá vytvořit sociální 

dům, kde by mělo vzniknout 10 bytových jedno-

tek,“ uvedla již dříve pro Čáslavské noviny ve-

doucí Oddělení investic Markéta Petrová z Měst-

ského úřadu Čáslav.
Aktuálně už je dle jejích slov jasné, že rekon-

strukci objektu zhotoví firma PWB stavby, s. r. o. 

Smlouva s městem Čáslav byla uzavřena dne 12. 

6. 2020, předání staveniště by mělo proběhnout 

dne 26. 6. 2020. Doba plnění je pak stanovena 

na 12 měsíců. Předpokládané dokončení by tu-

díž mělo proběhnout v červnu roku 2021. Cena 

stavebních nákladů je vyčíslená na 13 555 

883,89 Kč bez DPH.                                            duš

PLÁNOVANÝ SOCIÁLNÍ 
DŮM 

 ZNÁ ZHOTOVITELE 
V MASARYKOVĚ 

ULICI



ROZHODNOUT
MŮŽETE PRÁVĚ VY

 O FINÁLNÍ PODOBĚ DŮLEŽITÝCH PROJEKTŮ 

V současnosti se intenzivně pracuje na realizaci dvou projektů, do kterých se mohou zapojit i občané města. 

 K oběma akcím jsou zpracovány studie, které mají několik variabilních řešení své finální podoby.
Vedení města si váží všech konstruktivních názorů veřejnosti, a proto zve občany města k veřejným diskusím o zmiňovaných investičních akcích. O 

tom, v jakém prostředí budeme žít, rozhodujeme společně. Která varianta se líbí právě Vám a proč? Nebo máte další nápady jak veřejný prostor využít? 

Přijďte vést konstruktivní dialog na Novou scénu Dusíkova divadla, kde budou během veřejného projednávání projekty představeny za účasti architek-

tů. Kompletní studie včetně vizualizací projektů je možné stáhnout na webových stránkách města v sekci aktualit:

Jedná se o revitalizaci vnitrobloku Husova-

/Jablonského a parku Rudolfa Těsnohlídka.

www.meucaslav.cz  

ZPRÁVY MěÚ 

13. 7. v 17:00 hod. na Nové scéně Dusíkova divadla bude představen 

projekt ve vnitrobloku Husova/Jablonského, který počítá s 

 

vytvořením 

menší rekreační plochy pro širokou věkovou škálu uživatelů, s důrazem na 

částečné zachování možnosti pěstebních ploch pro místní obyvatele.
Zachováno bude maximální množství stávající stromové vegetace, 

zejména pak perspektivních listnatých ovocných druhů, které budou za-

členěny do nové kompozice. Tyto dřeviny budou doplněny o nové listnaté 

výsadby v rámci celé plochy.
Projekt ovšem představuje a nabízí spoustu konkrétních prvků jako 

jsou dlážděná odpočívadla, cvičební prvky pro seniory, veřejný gril, torzo 

stromu pro dětské hrátky, dřevěné pergoly, ale také například stěna pro 

StreetArt, lezecká stěna, tabule vzkazů a další.
Na veřejném projednávání budou přítomni architekti Ing. Ivan Marek 

a Ing. Barbora Eismanová Nosková, DiS.

13. 7. v 17:00 hod.  veřejné projednávání: 

(Nová scéna Dusíkova divadla)  REVITALIZACE VNITROBLOKU HUSOVA/JABLONSKÉHO

  

veřejné projednávání: 

(Nová scéna Dusíkova divadla)   
20. 7. v 17:00 hod. 

REVITALIZACE PARKU RUDOLFA TĚSNOHLÍDKA 

REVITALIZACE VNITROBLOKU HUSOVA/JABLONSKÉHO 

Projekt revitalizace parku Rudolfa Těsnohlídka bude představen na 

Nové scéně Dusíkova divadla 20. 7. v 17:00 hod. Revitalizace je plánována 

v celém parku R. Těsnohlídka, který má obrovský potenciál stát se cen-

trem pro relaxaci a odpočinek, ale také zábavu pro všechny věkové kate-

gorie. 

Realizace by měla být rozdělena do tří etap. Návrh první etapy se věnu-

je úpravám komunikací pro pěší a doplnění parkového mobiliáře jako jsou 

například sedací prvky nebo odpadkové koše. Druhá etapa se bude věno-

vat konkrétním prvkům jako jsou třeba amfiteátr, molo u podměstského 

rybníka, prostor pro veřejné grily, maxiskluzavky pro děti, posezení pod 

hradbami, park cafe, veřejné toalety nebo pergoly a slunolamy. Třetí eta-

pa pamatuje především na úpravu travnatých ploch a okrasných záhonů. 
                                             

Veřejného projednávání se zúčastní architektka Ing. Barbora Zava-

dilová.

                                                                                                                    JN     

REVITALIZACE PARKU RUDOLFA TĚSNOHLÍDKA 

  Foto:  projektové dokumentace
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BAREVNÉ VIZE ZAHRADNICE OLGY KOLÁČKOVÉ
Nejen o květinovou výzdobu se od letošního 

roku stará zahradnice Ing. Olga Koláčková, která 

na svůj post přichází s novými nápady. Přestože 

se s chodem městského úřadu a především péčí 

o zeleň ve městě teprve seznamuje, poodhalila 

nám své barevné vize, které dopomohou k 

zútulnění a zkrášlení našeho města.     

Paní Koláčková, jak jste se dostala k profesi 

zahradnice?

Když procházíte ulicemi Čáslavi, napadá Vás, 

jaký druh květin, keřů nebo stromů by se ve 

městě mohl vysadit, aby podtrhl atmosféru a 

charakter historického města?

Pojem, který lidem také není příliš známý, je 

„mozaiková seč”...

Můžete nám něco říci o výsadbě nových 
V pozici zahradnice městského úřadu jste 

dřevin?
teprve krátce, ale na čem je podle Vás v 

současnosti nejvíce potřeba  zapracovat?

Poslední dobou se v některých městech a 

obcích včetně Čáslavi rozmáhá trend, kdy se 

ponechávají travnaté plochy narůst a samotné 

seče jsou vyšší. Proč tomu tak je?
Jaké máte vize se zelení v Čáslavi do Jaké květiny Vás jako ženu vždy potěší? 

budoucna?

Vyrůstala jsem na vesnici, takže vybudování 

kladného vztahu k přírodě nebylo nic složitého. 

Po gymnáziu jsem vystudovala zahradnickou 

fakultu při vysoké škole v Brně a poté nastoupila 

do jednoho ze zahradnických center, kde jsem 

pracovala 25 let. Stejnou dobu žiji v Čáslavi, kde 

jsem se také narodila.

Určitě by se mi líbilo barevnější náměstí. 

Volila bych více trvalkových záhonů, více 

letničkových záhonů, keřů, které zajímavě teplem a zároveň traviny nemají potřebu tak těch bychom časem rádi docílili. Po letech, kdy 
kvetou. Zkrátka bych ráda docílila toho, aby lidé intenzivně růst, tedy nespotřebují tolik vody. se sekalo nakrátko, nemusí v půdě být semena 
měli chuť posadit se v parcích centra, protože je Proto se přistupuje na některých místech k kvetoucích rostlin, proto je potřeba buď zorat a 
okolo něho kus upravené, barevné a třeba i delším intervalům mezi jednotlivými sečemi. znovu vyset celou plochu, nebo alespoň 
trochu exotičtější přírody.  hnízdovitě dosít směs lučních květů, které se 

Co se týká okrajových oblastí, jako jsou 
časem rozsemení. Pochopitelně je také důležité 

například Vodranty, tak tam je to především o 
vymezit plochy, které budou sekány častěji a 

zachování charakteru lesoparku. Vedle Když na větší travnaté ploše ponecháme nakrátko, aby si měly děti kde hrát, a kde budou 
samozřejmých činností, jako jsou prořezy a delší trávu, může nám zde vykvést luční kvítí moci pejskaři venčit své psy bez obav, že se jim 
zajištění bezpečnosti, by zde měla být důležité pro různý hmyz a živočichy. Při častém jejich čtyřnohý kamarád ztratí ve vysoké trávě. 
zachována přirozenost prostředí. sečení na krátko vykvetou možná sedmikrásky, 

ale luční kvítí nikoliv. V některých travnatých 

oblastech se proto přistupuje k takzvané 

střídavé nebo mozaikové seči, která se Máme rozpracovaný nápad od pana RNDr. 

vyznačuje tím, že se nejprve poseká například Ryšána z odboru životního prostředí s názvem 
Přijde mi, že poslední roky byly zanedbávané 

jedna polovina travnaté plochy s dlouhým „Jedlé město” (pracovně přejmenovaný na 
keře, kterými prorůstají různé nálety. Například 

porostem a druhá se ponechá. Poté, třeba za „Čáslav, město, které žerem”: pozn. red.), jehož 
zkraje června jsme pracovali mezi panelovými 

měsíc, se poseká druhá polovina plochy a hlavním smyslem je vysazovat stromy a keře s 
domy v Těsnohlídkově ulici, kde jsme prostříhali 

ponechá se neposekaná ta první část. Provádí se jedlými plody jak pro ptactvo, tak pro lidi. Jedná 
staré keře a vysekali náletové bezy.

to proto, aby zmiňované luční květiny mohly se tedy o vysazování ovocných stromů, ořešáků 

vykvést a hmyz se přestěhoval na neposekanou nebo keřů s bobulemi. V rámci tohoto projektu 

kvetoucí část a došlo tak k jeho zachování v je do konce roku prozatím naplánována výsadba 

oblasti. ovocných stromů, arónií, bylinek a různých keřů.

V podstatě jde o několik faktorů. Tím 
Hm... Musím docela přemýšlet. Ráda 

hlavním je sucho. Čím je trávník sekaný na kratší 
Jak jsem říkala, jistě by se mi v centru líbilo dostávám všechny druhy květin, ale když si 

výšku, tím více vody spotřebuje, protože má 
více barev. Po okrajích města bych ráda vzpomenu na své dětství, tak nejvíce jsem 

snahu rychleji dorůstat. Půda se pod krátce 
ponechávala mozaikové seče, jako tomu je již milovala frézie, protože krásně voněly. Ty jsem 

střiženým trávníkem více zahřívá a tím se z ní 
nyní třeba v ulici R. Těsnohlídka nad rybníkem teda snad nikdy nedostala.  (smích) 

vlhkost více vypařuje.  Vyšší tráva naproti tomu 
nebo v okolí hřbitova. Mozaiková seč 

funguje jako izolátor, půda je více kryta před 
neznamená automaticky květnatou louku, ale i 

                                                                        
                                                                         JN

ZPRÁVY Z MěÚ 
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ŠKOLSTVÍ

Díky úspěšnému projektu „Učitelé v pohybu“, 

realizovanému v rámci Klíčové akce 1 programu 

Erasmus+, získaly Gymnázium a SOŠPg nemalé 

finanční prostředky na další modernizaci výuky 

cizích jazyků a efektivnější využití informačních 

technologií ve výuce. Tyto prostředky byly v sou-

ladu s projektovým záměrem využity zejména k 

financování zahraničních metodických kurzů pro 

vybrané pedagogy, kteří získané znalosti a do-

vednosti po návratu předávali nejen svým kole-

gům, ale především studentům v hodinách 

svých předmětů. Zbývající finanční prostředky 

byly vynaloženy na nákup moderních výukových 

materiálů. Tyto materiály jsou určeny studen-

tům všech věkových kategorií i jazykových úrov-

ní a mají přispět ke zpestření výuky anglického 

jazyka. 

Jane Austenové, Charlese Dickense či Marka ří k nejprodávanějším jazykovým učebnicím na 

Twaina nebo povídek Arthura Conana Doyla a světě. Neocenitelnou pomůckou na hodinách 

Edgara Allana Poea, ale také kriminální příběhy věnovaných písemnému projevu a zejména při 

současných amerických autorů či publikaci o vý- maturitních písemných pracích jsou nové dvoj-

voji a vzestupu angličtiny. Pořízené tituly si lze jazyčné slovníky. Výuku slovní zásoby a také reá-

také poslechnout namluvené rodilými mluvčími lií anglicky mluvících zemí obohatí sady desko-

a procvičit tak i poslechové dovednosti. Některé vých her Brainbox věnované zvířatům a osob-

tituly, například román Huckleberry Finn nebo nosti největšího anglického dramatika Williama 

novelu Vánoční koleda, navíc mohou angličtináři Shakespeara. Vyučující anglického jazyka pevně 

využít přímo ve výuce v rámci čtenářských dílen. věří, že nově pořízené výukové materiály přispě-
Zájemci o mezinárodně uznávané jazykové jí k zatraktivnění běžné výuky v očích studentů i k 
zkoušky PET a FCE zase ocení nejmodernější sa- dalšímu rozvoji jejich jazykových dovedností. 
du učebnic z nakladatelství Cambridge Universi-

ty Press, které rozvíjejí všechny jazykové doved-

nosti pomocí právě těch aktivit, s nimiž se stu-

denti u zkoušky setkají. Součást sady tvoří i něko-

lik vzorových verzí cambridgeských zkoušek. 

Náruživí čtenáři jistě uvítají zakoupení 20 Učebnice navíc obsahují i poslechová CD a mo-

zbrusu nových knižních titulů nakladatelství Ox- hou být využity na přípravných kurzech pro zá-

ford University Press do školní anglické knihov- jemce o certifikáty z řad studentů školy i široké 

ny. Škála zakoupených titulů je velmi pestrá z veřejnosti. 
Výuku anglické gramatiky zpestří nejnovější hlediska žánru i jazykové úrovně. Studenti úrov-

vydání dosud nepřekonané publikace Raymon-ně A2 až C1 si tak mohou přečíst nejen klasická 
da Murphyho English Grammar in Use, která pat-díla britské i americké literatury, včetně románů 

za vyučující anglického jazyka 
Mgr. Tomáš Burda

rozšířily svou anglickou knihovnu a získaly nové učebnice na mezinárodní jazykové zkoušky

GYMNÁZIUM A SOŠPg DÍKY ERASMU+ 

ZPRÁVY MěÚ

UPOZORNĚNÍ 
MAJITELŮM PSŮ
Na základě novely zákona č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči je od 1.1.2020 povinné označení psa mik-
ročipem. 

V souvislosti s touto povinností žádáme majite-
le psů, kteří tak dosud neučinili, o nahlášení čísla 
čipu na Odbor financí Městského úřadu v Čáslavi k 
zápisu tohoto údaje do evidence psů pro Město 
Čáslav. 

Údaje můžete sdělit osobně, telefonicky na 
čísle: 327 300 211 nebo na e-mailové adresy:

katerina.vankova@meucaslav.cz, 
pechova@meucaslav.cz

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

Ověřování provádí také: Obecní živnostenský úřad (přízemí radnice - naproti podatelně), 
Držitel poštovní licence: Česká pošta, Notář: JUDr. Jaroslav Hájek, Žitenická 10, Čáslav
Odbor školství, kultury a památkové péče, Gen. Eliáše 6, II. patro, č. dv. 2.14
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GYMNÁZIUM a SOŠPg – ŠKOLA MNOHA PŘÍBĚHŮ
V minulých číslech jsme Vás informovali o při-

pravovaných oslavách založení gymnázia a peda-

gogické školy. Tentokrát vás zveme k zastavení a 

vzpomínání. Připomeneme vám PŘÍBĚHY ŠKOLY 

„přetavené“ do rozměrných panelů.

v 90. letech pak oprava fasády, přístavba šaten a souvisí s technickým zaměřením reálného G;  

nových učeben, otevření bufetu a školního klu- existuje u nás ve škole také Pí Day, ale jeho vy-

bu; na počátku 21. století realizace auly a sou- světlení si ponecháme jako překvapení v rámci 

časná velká rekonstrukce sociálního zařízení, oslav.  Kostička u pedagogické školy evokuje hru 

kterou si škola „nadělila“ jako dárek k výročí). dětí v mateřské škole a z ní vykukuje děrovaný 
Pokud půjdete Mahenovou ulicí kolem gym- Druhou rovinu pohledu tvoří proměny stu- papír, ten připomíná děrné štítky prvních počí-

názia, zastavte se v parčíku a posaďte se na lavič- dijního zaměření a oborů studia (původně zalo- tačů,“ vysvětluje autorka ilustrací K. Kučerová.
ku ve stínu vzrostlých douglasek. Za zády budete žené nižší gymnázium se mění v roce 1898 ve Dynamika prvního banneru je zklidněna dru-

mít památník obětem totalit a před sebou vchod vyšší 8leté, v roce 1920 v reálné G, za války je zru- hým statičtějším provedením. Kompozice nese 

do dvora gymnázia. A vlevo vedle vchodu visí šeno a opět obnoveno v roce 1945. V 50. a 60. název ŠKOLA MNOHA PŘÍBĚHŮ. Záhlaví tvoří 

dva bannery, které jsou pozvánkou na oslavy letech je jedenáctiletou střední školou, dvanác- historické fotografie školy z roku 1881 a 1927 a 

výročí školy. Na zpracování se podílela autorka tiletou střední školou, všeobecně vzdělávací ško- současná budova ve výtvarném provedení Ing. 

tohoto textu společně s MgA. Karlou Kučerovou. lou a konečně v r. 1968 se znovu stává 4letým G. arch. Pavla Štěcha.  Dále se v horizontálním čle-

Nabízíme vám jejich interpretaci: Významným mezníkem je otevření střední peda- nění představuje současná škola, jak žije TADY a 
První banner nazvaný PŘÍBĚH ŠKOLY je dyna- gogické školy v r. 1975, obnovení víceletého G v TEĎ, fotografickou koláží z událostí posledního 

mickým pohledem na vývoj gymnázia od vzniku r. 1990 a otevření pedagogického lycea v r. školního roku. Podkladem pro její vznik byla foto-
v r. 1880 do současnosti. Obraz představuje po- 2007). Důležitými milníky v historii školy jsou i dokumentace vybraná z webových stránek ško-
myslnou „hvězdnou pouť po zlaté lince“, jak lidské příběhy (první žačky – privatistky a tragic- ly.
svou grafickou práci interpretovala její autorka Děkuji kolegyním Mgr. Zdence Nové, Mgr. ké události v době 2. světové války připomíná 
Karla Kučerová.  Na této hvězdné pouti se setká- Miladě Bártové a PhDr. Marii Frajerové za infor-motiv ostnatého drátu).
váme s  milníky, které příběh školy tvoří. Jak „Hvězdná modrá obloha historického příbě- mace z historie školy. Velký dík patří paní Zuzaně 

jsme je, my autorky, vybíraly z dlouhého a složi- hu budovy školy a studijních oborů je dotvořena Lebduškové (Reklama Suchomel) za realizaci 

tého příběhu školy? První hledisko bylo: sledo- ilustračními prvky v komplementární žluté bar- bannerů.
Další informace k oslavám výročí školy v vat školu jako místo určené k učení – tedy budo- vě. Jaké mohou být jejich konotace? Motiv seši-

následujícím čísle ČN a na webových stránkách: vu školy v proměnách času (v 1880 při vzniku tu, tužky a knihy nás odkazuje ke vzdělávání, klíč 
http://140.gymcaslav.cz/gymnázia se učilo v měšťanské škole na náměstí, symbolicky zamyká v roce 1944 školu, aby byla 

současná budova, ale pouze jednopatrová, byla znovu obnovena výuka, to připomíná otevřený 

postavena v roce 1881, 2. patro přibylo v roce visací zámek. Mocnina a2 je spojená s povýše-

1927, budování odborných učeben v 80. letech, ním školy na vyšší G a matematická konstanta π 

      
                                          Mgr. Jana Andrejsková, 

         autorka projektu oslav

Mgr. Jana Andrejsková, 

autorka projektu oslav
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Současně s gymnáziem, pedagogickou ško-

lou i střední zemědělskou školou letos slaví kula-

tiny i SOU a SOŠ dopravní Čáslav, která vzdělává 

studenty a učně v oborech zaměřených na auto-

mobilový průmysl už sedmdesát let. Jak naroze-

niny školy proběhnou a kam by budoucnost ško-

ly měla směrovat, prozradil ředitel školy Ing.  

Luděk Fišera.

Kulatiny dopravní školy připadají na začátek 

podzimu. Pompézní oslava ale podle slov ředite-

le školy pana Fišery v plánu není. „Nejsem příliš 

slavící typ, ale chtěli bychom udělat setkání a 

posezení zaměstnanců včetně těch bývalých, 

eventuálně pamětníků. Součástí by byla prohlíd-

ka školy. V loňském a částečně i letošním roce tu 

probíhala rekonstrukce – zateplení budovy a re-

kuperace. A protože se akce poměrně povedla a 

podařilo se obnovit vzhled budovy i sgrafity, te-

dy je aktuálně i co ukazovat,“ říká k pravděpo- tři čtyřleté obory s maturitou – Autotronik, 
dobné podobě oslav výročí, které by měly mít Požární ochrana a Provoz a ekonomika do-
spíše komornější formu. „Chceme udělat pro- pravy. Na dotaz, co si pod pojmem autotro-
hlídku dílen, pohoštění. Rádi bychom trochu při- nik má laik představit, Luděk Fišera odpoví-
pomněli i historii. Chtěli bychom to pojmout ja- dá: „Dalo by se říci, že je o úroveň výš než 
ko den otevřených dveří,“ dodává k sedmdesáti- automechanik. Je to střední technický per-
nám této vzdělávací instituce její současný ředi- sonál v oblasti autoopravárenství, dopravy, 
tel, který ve funkci působí dva roky, na škole ček, nejsou poplatní jen jedné. „Chlapci od nás prodeje. Má dostatečné znalosti, tedy mů-
ovšem vyučuje už 17 let. pracují třeba u BMW, u Mercedesu v Praze, ve že dělat třeba i vedoucího autoservisu, přejíma-

Strasosu v Hradci Králové, u Scanie, u Manna, u cího technika, může dělat na stanici STK. Zkrátka 
Volva… Zemědělskou techniku John Deer v okolí má maturitu,“ vysvětluje.

Když se škola v roce 1950 v Čáslavi rozjížděla, sta kilometrů opravují diagnosticky naši kluci z 
neměla podle slov dalšího pedagoga této školy oboru Autotronik. Protože my je to umíme nau-
Mgr. Miroslava Koryčánka, který čerpal informa- Dříve se do dopravní školy sjížděli učni z celé- čit,“ vysvětluje ředitel s tím, že jejich studenti 
ce o její historii z kronik, jež se vedly do začátku ho Středočeského kraje, dnes už je podobně za- mají široké uplatnění a navíc je o ně poptávka a  
osmdesátých let, ještě vlastní budovu. Zpočátku měřených škol prý mnohem více, přesto ředitel zájem. 
provizorně sídlila v prostorách dnešní čáslavské Luděk Fišera uvedl, že stále patří mezi čtrnáct 
průmyslové školy (dříve Benešova škola práce). pilotních škol, které technicky a odborně za-
První obor, který se otevřel, byl automechanik. Není žádným tajemstvím, že sehnat kvalitní střešují v kraji ty další. Směrování je ale už logic-
Ten byl tehdy dvouletý. V současnosti škola nabí- učitele odborných předmětů je v dnešní době ky jiné. „Učíme moderně v duchu tradic. Duch 
zí tři tříleté učební obory (Mechanik a opravář malý zázrak. Připouští to i Luděk Fišera: „Učitelé tradic je ten, že se snažíme držet automobilních 
motorových vozidel, Autoelektrikář, Karosář) a z pedagogických fakult chodí velmi dobře a kva-oborů. I v oboru Požární ochrana. Tento obor se 

litně připraveni. Dobře se aklimatizují na nové podařilo rozjet za bývalého 
prostředí. Mají správné návyky, metodiku, di-pana ředitele Ing. Mikeše, 
daktiku, pedagogiku. Problém je ale s odborný-což byl nadčasový krok. A v 
mi učiteli. Pedagogické fakulty odbornost neu-určitém období to i školu 
čí,“ vysvětluje, kde tkví problém. „Absolventi zachránilo, když přišel tren-
strojních a technických oborů zase do školství d, že rodiče chtěli samého 
nepůjdou, protože i když se finanční situace zlep-středoškolsky vzdělaného 
šila, pořád pro ně není dostatečně motivační. odborníka,“ zmiňuje jeden 
Navíc tací absolventi nechtěli být prioritně učite-z maturitních oborů na ško-
li. Je velký problém rekrutovat někoho z technic-le její současný ředitel. Do-
kého směru. Může to být odborník, který tomu plňuje také, že i když mají 
skvěle rozumí, ale zrovna to neumí třeba správ-třeba softwarové vybavení 
ně předat. Obávám se, že v určité době to bude od mladoboleslavské ško-
téměř neřešitelné,“ uvědomuje si jisté riziko při dovky, své studenty vyuču-
hledání nových posil ředitel dopravní školy. jí v rámci jednotlivých zna-

Od autobusů k současnosti

V duchu tradic, ale jinak

Odbornost jako problém

duš 

ŠKOLSTVÍ

DOPRAVNÍ ŠKOLA 70 LET OSLAVÍ  OD ZALOŽENÍ

Výstavba hlavní budovy školy.

Zrekonstruovaná školní budova. 



KOUPALIŠTĚ VE VODRANTECH V PROMĚNĚ ČASU

FOTO OHLÉDNUTÍ

Již od 30. let minulého století mají obyvatelé Čáslavi možnost svlažit se v horkých dnech na plovárně situované v lesoparku Vodranty. Koupaliště, které 

disponuje dvěma bazény, bylo postavené ve funkcionalistickém stylu. Roku 2002 prošlo rekonstrukcí, aby dokázalo uspokojit zázemím i soudobé 

návštěvníky.                                                                                           

Foto: Sbírkový fond Městského muzea a knihovny Čáslav (6x), 
František Červený - stavitel Čáslav (1x), archiv ČN (1x)

ČERVEN
Po-Pá: 12:00 – 18:00
So-Ne: 10:00-18:00

ČERVENEC A SRPEN
Po-Ne: 10:00 – 19:00

OTEVÍRACÍ DOBA KOUPALIŠTĚ VODRANTY
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NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

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

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

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

Domov důchodců Čáslav přijme 
do hlavního pracovního poměru

Kuchaře/kuchařku

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

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

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

Nabízíme:

Domov důchodců Čáslav 
přijme do hlavního pracovního poměru:

Všeobecnou zdravotní sestru bez odborného dohledu

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

Požadujeme:
- Schopnost empatie – laskavý přístup ke starým lidem
- Ochotu učit se novým věcem
- Základní znalost práce s PC výhodou

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

KULTURA
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Pečete rádi? Zmizí váš koláč ze stolu během půl 

hodiny? Přihlaste se do nové soutěže o nejlepší 

čáslavskou buchtu. 

Pravidla soutěže Čáslavská buchta 2020:
A.

B.

C.

D.

 
E.

F.

G.

H.

I.

V neděli 6. září 2020 v rámci akce Dvorky po-

řádané spolkem Formanova Čáslav proběhne 

ochutnávka, vyhodnocení i vyhlášení nejlepší 

Čáslavské buchty roku 2020. Přihlášené amatér-

ské pekařky a pekaři přinesou svou buchtu, ko-

láč, řezy, bábovku, muffiny apod. na zahradu 

historické budovy Městského muzea Čáslav, kde 

je ochutná nejen porota v čele se starostou Vlas-

tislavem Málkem, ale i návštěvníci Dvorků, kteří 

budou moci pro nejchutnější buchtu sami hlaso-

vat pomocí přidělených žetonů. 

Zájemci se do soutěže přihlásí na tele-

fonním čísle 723537148 (pí Kožená) nebo na e-

mailové adrese spolek@formanovacaslav.cz 

(předmět Čáslavská buchta) do 31. srpna 2020.
Soutěžící přinesou svůj pekařský výro-

bek v dostatečném množství (celý plech, forma 

apod.) 6. září v době od 11:30 do 12:00 do zahra-

dy Městského muzea Čáslav, kde jejich „buchta“ 

dostane pořadové číslo, pod nímž ji bude hod-

notit porota.
Porota složená z odborníků i laiků roz-

hodne mezi 12:00 – 13:00 v tajném hlasování o 

prvních třech oceněných místech. 
Ochutnávka soutěžních buchet ote-

vřená návštěvníkům z řad široké veřejnosti pro-

běhne na zahradě muzea od 13:00 do 14:30.
Přítomnost soutěžících pekařů u 

ochutnávky a případné servírování ochutnávek 

návštěvníkům jsou vítány, ale nejsou bezpodmí-

nečně nutné. 
Tři oceněná místa i cena návštěvníků 

budou vyhlášeny v 15:30 na zahradě Muzea.
Soutěžící na prvních třech místech zís-

kají věcné ceny příhodné pro další pečení.
Každý účastník soutěže obdrží vařečku 

Čáslavská buchta. 
Věk účastníků a druh soutěžního pe-

kařského výrobku nejsou nijak omezeny.

PRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE 

ČÁSLAVSKÁ BUCHTA V letošním roce uplyne 200 let od narození toho-

to klavírního technika, rodáka z Černín u Kutné 

Hory, jehož jméno je neoddělitelně spjato s po-

čátky čáslavského muzea. 
Jedním z důvodů, proč se městská rada roz-

hodla postavit  v roce 1884 novorenesanční mu-

zejní budovu v Husově ulici, byla existence roz-

sáhlých sbírek, které nebylo kde vystavovat. Me-

zi nimi byla vedle sbírek Včely Čáslavské  i příro-

dovědná sbírka Josefa Kaunického. Obsahovala 

v té době nevídané preparáty exotických zvířat. 

Kaunický je nakupoval od nejrůznějších cestova-

telů zejména v době svého pracovního pobytu v 

Londýně. Jeho příkladu pak následovali další 

čáslavští občané. Sbírka se utěšeně rozrůstala  a 

je ve víceméně původní podobě instalována v 

dobových vitrínách v muzeu dodnes. V darovací dež k poznávání světa. Tento mecenáš, který veš-
listině si Kaunický vymínil, že město o ni bude keré své úspory za 25 let práce věnoval Čáslavi v 
řádně pečovat. Na to dohlížel téměř až do své podobě unikátní sbírky, je pohřben v Žehušicích, 
smrti, neboť  v poslední etapě svého života v mu- kde strávil šťastné dětství u svého dědečka, 
zeu bydlel i pracoval jako obětavý průvodce. Nej- nadlesního Josefa Vorla.   
raději prováděl mládež školou povinnou, neboť 

podle jeho životopisce J.  J. Jeníčka hlavním důvo-

dem, proč sbírku budoval, bylo povzbudit mlá-
Drahomíra Nováková, 

Městské muzeum a knihovna Čáslav

JOSEF KAUNICKÝ 1820 - 1908

KULTURA

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

MONITORY DECHU  PRO ČÁSLAVSKOU NEMOCNICI
Nadace Křižovatka dne 16. 6. předala 10 moni-

torů dechu v celkové hodnotě 20.000 Kč urče-

ných pro Dětské a novorozenecké oddělení 

čáslavské nemocnice. Přístroje byly zakoupeny z 

finančního daru, který poskytly společnosti Pro 

Tech SpT a JETTI. 

onálně blízké obdarovávané nemocnici. Společ-

ně se nám daří zajišťovat postupné obnovování 

těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v 

celé ČR,“ popsala Miloslava Stibůrková, regio-

nální manažerka pro Čechy.

„Monitor dechu je zařízení, které upozorní 

zvukovým a světelným signálem okolí, že koje-

nec přestal dýchat na více jak 20 vteřin, a umož-

ní tak na tuto život ohrožující situaci okamžitě 

reagovat (zahájením resuscitace, přivoláním 

odborné pomoci). Jeho použití tak podstatně 

zvyšuje bezpečnost péče o malé děti, zvláště 

během jejich spánku.
Naší hlavní činností je zprostředkování darování 

monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslo-

vujeme organizace a společnosti, které jsou regi-

                                                                          JN, TZ
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CHRÁM sv. PETRA A PAVLA V ČÁSLAVI

vížce, přitulené k jejímu jižnímu boku.
 Dalším pozoruhodným dílem 16. století je v 

chrámu sv. Petra a Pavla nádherná renesanční 
Ve století patnáctém jsme se zdrželi více než empora, jejíž vznik je datován rokem 1538, což 

dost; je tedy na čase posunout se o kousek dál. prozrazuje letopočet na hlavici polosloupu, 
Bylo již řečeno, že do 16. století vstupoval přiléhajího k jejímu jižnímu čtyřbokému pilíři. 
čáslavský chrám sv. Petra a Pavla v obrysech, v Ani tento kůr se skoro neliší od chrudimského – 
jakých ho známe dodnes. Všechny následující ten ovšem vznikl o pár roků dřív - už 1526.
změny se týkaly buď interiéru, nebo změn ve Stavba empory částečně ovlivnila i vnější 

tvaru zastřešení, popřípadě jiných, drobnějších vzhled chrámu. Na západním průčelí se muselo 

úprav. Naprostá většina z nich byla vyvolána přistoupit k částečnému zazdění oken, jejichž 

požáry nebo, možno říci, „zubem času“. Čili výšku přerušila její klenba. Značné problémy 

přirozenou zchátralostí. způsobilo tehdejším stavitelům i schodiště 
První malér na sebe, žel, nenechal dlouho empory, které zasáhlo do opěrného systému 

čekat. Jestliže již zmíněný požár v roce 1452 severozápadního rohu boční lodi natolik, že jej 
město poškodil dosti citelně, pak ohnivé peklo, bylo nutno nějak zpevnit. Vyřešili to způsobem 
které sežehlo Čáslav na jaře roku 1522, ji v poněkud obhroublým - velmi masivním pilířem, 
podstatě srovnalo se zemí. Ohromnému který má do elegance gotiky hodně daleko a 
zpustošení neunikl ani kostel. Nejcitelněji bylo dodnes podivně vyčnívá do Kostelního náměstí. 
zasaženo trojlodí, z něhož zůstaly jen obvodové Nemělo by se zapomenout, že svůj podíl na 
zdi. Klenba se zřítila a bylo nutno ji vybudovat oslabení konstrukce mělo i prolomení zdi do 
úplně znovu. Shořely varhany i další vybavení. prodloužené přístavby kaple sv. Anny.
Stejně tak se musela znovu postavit empora, čili Za zmínku nepochybně stojí i velmi pestrá světa živých býval oddělen kamennou zdí a 

kůr. Neboli vyvýšené místo pro varhany, pěvecký výmalba, ze které se mnohé dochovalo. Na pravděpodobně se na něj vcházelo na dvou 

sbor a hudebníky. Poničená byla i věž, která síťové klenbě trojlodí lze vidět znaky cechů, místech – větší bránou otočenou k centrálnímu 

prohořela natolik, že v ní spadly zvony. Město i jejich svatých ochránců (patronů) a na jeho náměstí a vedlejším menším vchodem, který 

kostel se proměnily v jedno velké spáleniště. stěnách četné fresky, z nichž řada rovněž vedl k dnešnímu náměstí Kostelnímu. Tam se 

Mnohé se muselo postavit úplně od základů. pochází právě ze 16. století. Například Noe po také od roku 1627 nacházela márnice a kostnice 
Na tomto místě je možná vhodné potopě, umístěná na stěně mezi presbyteriem a (vznikaly v dobách morů, hladomorů či válek, 

připomenout, že veškerá následná obnova se kaplí sv. Anny, velký věnec nad vchodem do kdy hřbitovy nestačily pojmout velké počty 
prováděla v čase, kdy se i v naší zemi začal podvěžní kaple, v němž je zobrazeno Vzkříšení mrtvých). Roku 1829 byl ale hřbitov zrušen a 
prosazovat nový umělecký styl. Renesance. Páně, Klanění tří králů vpravo od portálu obě stavby odstraněny.
Pozdní gotika byla ovšem ještě natolik silná, že z Připomenut by ale měl být ještě jeden vedoucího k sousední škole a další... Místo, kde 
počátku vznikala díla spojující v sobě slohy oba. náhrobek.údajně stával Žižkův náhrobek, lze také najít 

Většina současných obyvatel Čáslavi určitě Hovoří se tak o nich jako o umění goticko- podle malby. Jde o zobrazení devíti věnců, pod 
zná městskou čtvrť zvanou Váchov. Jen málokdo renesančním. Časné renesanční prvky se v nimiž je mramorová deska s přepisem textu, 
z nich se ale zajímá, kde se to zvláštní slovo Čechách objevily tak kolem roku 1492 a do který byl původně na náhrobku. Deska je ovšem 
„Váchov“ vlastně vzalo. Inu, právě v 16. století žil zralého stylu přešly někdy po roce 1538. Dotkly z roku 1910.
v Čáslavi velmi bohatý měšťan jménem Jan se výrazně i rekonstrukce čáslavského kostela. S počátkem 16. století je spojena i dřevěná a 
Vácha, který si nechal někdy po roce 1532 Obdařily ho zejména onou nádhernou pozdně polychromovaná (barevně ztvárněná) soška 
postavit v jihozápadním rohu náměstí dům. gotickou síťovou klenbou v trojlodí, kterou Madony, umístěná dnes v podvěžní kapli. A 
Mimochodem, onen dům tu stojí dodnes, i když můžeme, pokud nás nebolí za krkem, obdivovat připomenout by bylo dobré i tzv. „čáslavskou 
v jiné, empírovému stylu poplatné podobě. Jan dodnes. Dokončena byla zřejmě roku 1539 - lze desku“, nacházející se nyní ve sbírkách Národní 
Vácha byl, řečeno současnou mluvou, zdatný tak alespoň usuzovat dle letopočtu, uvedeného galerie. Je to deskový obraz z dnes již zmizelého 
podnikatel. Zisk mu přinášela nejen četná pole, na jednom z klenebních svorníků. Ve stejném křídlového oltáře místního původu, s typickými 
ale výroba piva, s nímž čile obchodoval. Své stylu se tehdy zrodil i zcela nový vstupní portál, znaky goticko-renesančního umění.

S šestnáctým stoletím souvisí i většina jmění si ale nenechával jen pro sebe – jeho vedoucí na Kostelní náměstí. Zajímavostí je, že 
typicky renesančních náhrobních desek z penězům a hlavně jeho štědré duši vděčí místní jeho provedení je velice podobné portálu 
mramoru, osazených nyní do přizdívky na jižní a chrám za již zmiňovanou a krásnou renesanční kostela sv. Kateřiny v Chrudimi – zřejmě oba 
západní straně kostela. Přizdívka je ovšem z roku emporu. Zemřel r. 1579 a v závěti stanovil, aby vytvořil stejný mistr. V Čáslavi svou práci 
1863. A když jsme už u náhrobků; je známo, že jeho jmění bylo využito ve prospěch škol a dokončil roku 1537.

 Při popisovaných opravách vzniklo také kolem skoro každého správného kostela býval chudých lidí. Dnes je jeho náhrobek skoro 

točité schodiště, zpřístupňující i v současnosti hřbitov. U venkovských kostelíků je tomu tak symbolicky v blízkosti schodiště na „jeho“ 

vyšší patra hlavní věže. Ukryto je v válcovité dodnes. A výjimkou nebyl ani ten čáslavský. Od emporu. 

SERIÁL 

na své pouti časem                                                             III. díl

Čas šrámů a ran přemnohých 
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klenba v kapli sv. Anny a v jejím prodloužení k 

západnímu průčelí chrámu. Jinak vlastně nic. A 

není ani divu. Na jakékoli stavební práce, třebas i 

na kostele, prostě nezbývalo sil.
Strázně pokračovaly i ve století osmnáctém. 

Už roku 1703 věž vyhořela znovu. Tentokrát ji 

zapálil blesk. Opravy ve zuboženém městě se 

dočkala až r. 1727. Výsledek ji viditelně změnil – 

byla opatřena hodinami, bytem hlásného a 

ochozem. V roce 1740 však vypukly války o 

dědictví rakouské a Čáslav byla opět drasticky 

zasažena. Jedna z bitev konfliktu vzplanula roku 

1742 v její těsné blízkosti (u Chotusic) a městu 

způsobila značné problémy jak vojska 

habsburská, tak pruská. Katastroficky se 

projevila i bitva u Kolína (r. 1757), kdy Čáslav 

musela poskytnout dočasné přístřeší třem 

tisícům pruských zajatců. Vznikla tu i polní 

nemocnice a nákazy kosily nejen vojáky, ale i 

místní obyvatelstvo. Svůj podíl na zubožení 

města mělo i odvádění mužů (rekrutů) do 

armády. Výsledek byl zdrcující; v dokumentech k 

roku 1761 se lze například dočíst, že mnoho Možná by bylo ještě vhodné uvést, že kostel Trčkům jednoduše také zkonfiskoval. Čáslavi tak 
místních domů (pokud zůstaly) je neobydleno a byl v době, o níž je právě řeč, zcela omítnut i z zmizela podstatná část příjmů a následně se 
ve zbylých žijí hlavně ženy a starší muži. Krom vnější strany, což si dnes snad ani nedokážeme proto začala rychle a hlavně hodně zadlužovat. 
toho pole zdupaná od přesunujících se armád, představit. Šestnácté století mu také dalo nový Majetek místních plundrovaly i četné vojenské 
nepřízeň počasí a zřejmě i jakási nákaza dobytka tvar střechy, zvaný „stanový“. Současná střecha oddíly, které rozhodně nikoho a nic nešetřily. 
v r. 1759 výrazně přispívaly k úbytku nad trojlodím je obdobná, pochází však z Uchráněn nebyl ani kostel, který byl několikrát 
obyvatelstva. Zlé byly hlavně zimy. Třeba ta v počátku století dvacátého. vydrancován už v rozmezí let 1618 až 1627. 

Po celkem vlídném šestnáctém století přišla roce 1739, která patřila k nejmrazivějším a navíc Úplný horor ale nastal hlavně v r. 1643, kdy ho 
doba jiná, plná krve, násilí, válek, drancování, k nejdelším, o nichž jsou k dispozici záznamy. děsivě vyrabovali Švédové. Nakonec tyto rány 
smrti. Po stavovském povstání (1618 – 1620) a Začala už počátkem září 1739 a skončila až v dovedly město až pokraj zkázy. Údaje z r. 1654 
po nešťastné bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620) dubnu 1740! Velmi studené počasí nastalo i v hovoří jasně – armády tu po sobě zanechaly 93 
zasáhla Evropu válka zvaná třicetiletá. Navenek letech 1763 až 1771, které vyvrcholilo v roce vypálených a pobořených domů. To vše „uvnitř“ 
šlo o náboženský spor mezi katolíky a luterány, 1770 a 1771 vražednou kombinací extrémních hradeb. Uvozovky jsou tu proto, že i hradby byly 
skrýval se ale za ním boj o mocenský vliv na srážek a následného velkého sucha. Následky poničeny natolik, že, jak napsal tehdejší kronikář 
celém kontinentě. Střety uprostřed Evropy byly byly děsivé a ještě zesílené epidemií tyfu. V „kdy kdo chce může (do města) přicházeti a k 
záhy rozšířeny o válku mezi Nizozemím a Čechách zahynulo až 15 % lidí. Inu, pořád ještě spravování zdí a bran nižádných prostředkův se 
Španělskem, poté zapojením Dánska a posléze i trvala malá doba ledová...nenachází...“. Děsivý obraz skýtala i čáslavská 

Nepřestaly trápit ani požáry, stálé soužení Švédska. Do bojů vstoupila i katolická Francie, předměstí, kde zbyly ze čtyřiceti usedlostí jen 
časů minulých. Roku 1761 například hořelo na kupodivu na straně protestantů, neboť jí neobyvatelné trosky. Jak vypadaly přilehlé 
brodském předměstí, 1763 shořelo ve městě 23 záleželo na oslabení moci katolických zahrady, vinice, chmelnice či sady snad ani není 
domů.Habsburků. Představu o tehdejších hrůzách třeba zmiňovat. Po válečných útrapách zůstalo 

Přesto se město po ukončení válek pomalu mohou zvýraznit čísla – jen v Čechách bylo ve městě jen něco kolem tisícovky přeživších...
vzpamatovávalo. Za doklad pozvolného vypáleno či zničeno na osmdesát měst a 813 Jen pro dokreslení – hrůzu vzbuzovala i krajina v 
zacelování ran a šrámů lze považovat v letech obcí, na Moravě 22 měst a 332 obcí. Zahynulo okolí; například ze Schořova, Souňova, Krchleb, 
1765 až 1769 výstavbu nové barokní radnice. skoro 750.000 obyvatel v Čechách a na Moravě Hostkovic (ves za Dobrovítovem směrem na 
Kostelu zase osmnácté století darovalo nové asi 300.000. Zapomenout nelze ani na to, že se i Ledeč n/S) a Tuchova (je pod Železnými horami 
vnitřní vybavení. Rovněž barokní. Z r. 1794 je výrazně zhoršilo klima – nastala druhá část tzv. blízko Ronova) nezbylo skoro nic a často více jak 
hlavní oltář; onen veliký obraz sv. Petra a Pavla „malé doby ledové“. z poloviny byly zpustlé i Březí, Hlohov, Dědice, 
na něm je ale ze století následujícího, až z roku Zoufali si i lidé v Čáslavi. Záhy po bitvě na Bílé Zbudovice, Třebonín, Hraběšín, Šebestěnice, 
1858. Také se r. 1782 přestal užívat hřbitov. Jinak hoře bylo město postiženo konfiskací značného Vinaře, Šebestěnice, Licoměřice...
celkem nic.majetku. Jednalo se vlastně o trest každému, Je jasné, že za takové situace se kostel žádné 

kdo se postavil na stranu stavovského povstání. výrazné údržby nedočkal. Výjimku 17. století 

Město tak přišlo o velké množství polí, které snad tvoří nový krov věže s pěknou měděnou 

lacino získala Maria Magdalena Trčková z Lípy, krytinou, který vylepšil její vzhled r. 1602. 

zdatná, leč poněkud nekalá podnikatelka své Důvodem byl - jak jinak - samozřejmě požár věže 

doby; zanedlouho ji ale o ně připravil Arnošt v roce 1600. Tato úprava se ale, a to je nutno 

hrabě de Suys. Šlo o jednoho z císařských zdůraznit, provedla ještě před bělohorskou 

důstojníků, které prostě potřeboval za věrné katastrofou. A rovněž až po ukončení třicetileté 

služby odměnit císař Ferdinand III. Takže je války se v letech 1655 až 1660 také objevila nová 

Pokračování najdete 

v následujícím

vydání Čáslavských novin

Vladimír Hořejší
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ČÁSLAV BEZ LETNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU NEBUDE!

Dopad koronavirové pandemie neušetřil ani hu-

dební festivaly. Naštěstí zlepšující se situace na-

hrává alespoň těm menším lokálnějším akcím, 

mezi které již tradičně patří Rockový festival 

Čáslav pořádaný pod taktovkou 

Na koho z programu se nejvíce těšíte?

Pane Bartuňku, letošní rok je vzhledem ke 

koronaviru pro pořadatele nejistý. Dlouho se 

nevědělo, zda nějaké akce vůbec proběhnou a 

přestože se dnes už vše vrací do normálu,  pořád 

existuje možnost, že se situace může opět zhor-

šit. Jak se v takové atmosféře žije pořadateli, kte-
Jakou kapelu/y byste rád pozval pro další roč-rý má již téměř vše připravené k zahájení festiva-

níky festivalu?  lu?

Jaké letos bude občerstvení?

Jak za současného scénáře psaného vydaný-

mi opatřeními bude festival vypadat?    

Bohumila Bar-

tuňka a Čáslavský hudební festival pořádaný 

evangelickou mládeží. Druhý zmiňovaný se v 

letošním roce bohužel neuskuteční, ale Rockový 

festival Čáslav již vyhlíží svůj start.  

Formu akce zřejmě přizpůsobit bude nějak 

potřeba, avšak optimisticky doufám, že to bude 

co nejvstřícnější. Konkrétní specifikaci opatření 

nyní měsíc před akcí, kdy tento rozhovor připra-

vujeme, však nebudu předjímat. Při vstupu do 

areálu budou platná opatření návštěvníkům sdě-

lena formou informační tabule a budou zveřej-

něna před akcí i na webu.

Spíš, než konkrétně na někoho, se osobně 

těším na celou akci jako takovou – rozmanitost 

stylů je zřejmá a s šestým ročníkem akce může-

me všichni sledovat muzikální posun místní scé-

ny. Některé z kapel jsem živě ani sám neslyšel a 

jsem zvědav, jak budou prezentovat i převzaté / 

cover skladby.

Z lokálně místních a blízkých se mi daří po-Ano, tak jako snad všechny společenské ob-
zvat snad všechny, které bych tu rád měl, byť ně-lasti života koronavirus nějak poznamenal či 
kdy trvá i roky, než termín akce kapele vyhovuje. ovlivnil, tak i pořádání této akce. Dlouho byla v 
A pokud dojdou místní kapely nebo bude zájem latentním stádiu, ale má víra, že to stejně pro 

hospůdky „U dvou přátel“ s tamním specifickým a finanční prostor, tak bych rád třeba takové Ko-tuto akci nakonec dobře dopadne byla silnější a 
sortimentem pivních speciálů a doufám, že se fe-in nebo Luno, případně sem po letech navrá-nikdy jsem proto nepřestal celou akci chystat.  V 
zdaří mít i točené nealko pivo pro řidiče. Dle in-tit razantnější produkci Kurtizán z 25. avenue. nejkrizovějším období přicházela do úvahy i změ-
formací mají mít i hotdogy, tak bude na akci i ně-Na takové bych však asi musel změnit z kapacit-na termínu na pozdější dobu – a to konec prázd-
co k snědku.                                                          ních důvodů i areál.nin či až na podzimní období. Jinak pro akci se 

ukázalo výhodou, že její program je lokální a 
Pro letošek bude bohatší – v předchozích amatérský a nejde tak o účinkující, finančně zá-

ročnících Kutnohorským stánkem zavedené to-vislé na této své činnosti. 
čené pivo Rebel s Malinovkou bude rozšířeno o 

druhé prodejní místo / stánek zdejší divadelní 

JN

KULTURA 
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Rockovým festivalem Čáslav zazní sedm kapel 

ho a pěveckého potenciálu hudebníků se zře-NENIE 13 PM
telným důrazem na dravém a hutném projevu. Kapela, kterou není třeba představovat Hudba melodické party s příjemným žen-

čáslavským hudebním fanouškům navštěvují- ským vokálem by se dala zařadit mezi kytarový 
CASTLE MANIACScím undergroundové akce od roku 1998. rock s občasným přesahem do metalu nebo 
Kapela Castle Maniacs se na svých strán-Čáslavská crossoverová parta se zhruba před punku. Jedním ze zakladatelů kapely je basky-

kách představuje jasně: „Jsme banda chlapů s deseti lety odmlčela a od loňského roku v po- tarista a pořadatel festivalu Bohouš Bartuněk.    
duší dítěte, kteří umí udělat pěkný „Kongo“. změněné sestavě opět pokračuje ve svém hu-
Jsme už o pár let zkušenější a o několik vlasů debním dobrodružství. Základ ovšem stále tvo- VILÉMOVA KAPELA
chudší, ale smysl pro pořádný rockový trable Své řízné špinavé kytary ala The Hives nebo ří temné tvrdší melodie a pro Nenie typická 
máme v krvi. Hrajeme svoje pecky, ke kterým Royal Republic a kopec osobitého humoru fúze ženského a mužského vokálu.
nás inspirovali třeba U2 a další zahraniční big-představí sousedé z Kutné Hory. Parta říkající 
beatový bandy.”si Vilémova kapela vydala  své debutové EP s SUPERSONIC

názvem „Yorkshire nebude stát v koutě!” 1. Indie-rock-popový Supersonic jsou jistě 
INSIGNIEkvětna. známí všem fanouškům sledující čáslavskou 
Metalová smršť z Cerhenic založená v 

hudební scénu. Kapela minulý měsíc vydala 
dubnu 2014 má na svém kontě šestipísničkové 

své debutové album s názvem Run Away, které LOKOMOTIVA PLANET
EP „Znamení zítřka”(2017) a regulérní 

Motorem hard-rockové tria Lokomotiva živě představí právě 11. července v zahradě 
studiovou desku „Skrz plameny” (2019).

Planet je bubeník z nedalekého Rohozce. Po-Diakonie. Zpěvák Ivo Mojžíš slibuje vystoupe-

čátky kapely se datují do roku 1994 a již tehdy ní, u kterého si budete přát, aby nikdy neskon-

byl kladen důraz na maximální využití hráčské-čilo.

Začátek akce: 15:00, 
Vstupné:  100 Kč,

senioři a děti - zdarma

www.rockfest-caslav.cz
FB: Rockový festival Čáslav 2020

11.  207. 20



Neděle 8. listopadu v 15.00
Křemílek a Vochomůrka / Divadlo Anfas

Úterý 10. listopadu v 19.00 / Nová scéna
Setkání s významnými osobnostmi: AKADEMICKÝ MALÍŘ JIŘÍ DAVID

Čtvrtek 17. září v 19.00 - 
CAVEMAN / Agentura POINT

Středa 18. listopadu v 19.00
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM / Divadlo Radka Brzobohatého

Neděle 20. září v 16.00 - 
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 2020

Sobota 21. listopadu od 14.00 / Nová scéna
KOŠTOVÁNÍ 2020

Úterý 29. září v 19.00/ Nová scéna
Setkání s významnými osobnostmi: DANIELA DRTINOVÁ

Středa 25. listopadu v 19.00  -
KATAPULT – NOSTALGIA TOUR 2020

Středa 30. září v 19.00 -
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM

Neděle 29. listopadu v 15.00
Pondělí 5. října v 19.00 - O KLUKOVI Z PLAKÁTU/ Divadlo D5
VARIETÉ FREDA A. ANEB CHYTÁNÍ VE VĚTRU / Studio Ypsilon

Pondělí 30. listopadu v 19.00
OSM EUR NA HODINU/ JT Promotion

Neděle 11. října v 15.00 - 
POVĚSTI ČESKÉ aneb POHÁDKY POD ŘÍPEM / Divadlo Evy Hruškové

Neděle 6. prosince v 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT VĚNOVANKY

Pondělí 19. října v 19.00 - 
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ Středa 16. prosince v 19.00

VÁNOČNÍ SEŠLOST

Úterý 20. října v 19.00 / Nová scéna
KMENTA  

Sobota 19. prosince v 19.00
Neděle 25. října v 15.00 LÍBÁNKY NA JADRANU / Studio DVA
MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL / Liduščino divadlo 

Úterý 3. listopadu v 19.00 Neděle 20. prosince v 15.00
TALK SHOW IVO ŠMOLDASE / UA Gardes PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA / Divadlo Minaret

náhradní termín

náhradní termín

 náhradní termín

 náhradní termín

náhradní termín

náhradní termín

náhradní termín

Čtyři pohádky z mechu a kapradí. 

Od druhé poloviny 80. let Jiří David výrazně spoluvytváří podobu i 

atmosféru českého umění. Vystavuje pravidelně nejen v České republice, 

je zastoupen v mnoha sbírkách v nás i v zahraničí.Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one 

man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi 

námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 
Abonentní představení pro dospělého diváka – náhradní termín.

Aby se vyhnul vězení, zvolil psychiatrickou léčebnu. Ale možná udělal 

tu největší chybu svého života… Strhující příběh o souboji mezi 

manipulativní zdravotní sestrou a jejím nedobrovolným pacientem. 

Třetí ročník Festivalu dechových hudeb nabídne posluchačům tyto 

dechové soubory: Leškovanka, Moravští muzikanti, Věnovanka 

Srdečně Vás zveme na 8. ročník degustace vín z produkce vinařství, 

která nenajdete v obchodních řetězcích.

Významná žena české žurnalistiky, televizní moderátorka a novinářka, 

která běžně na veřejnosti, mimo své profesní angažmá, nevystupuje. 
Večer moderuje básník Milan Ohnisko.

Neuvěřitelný reprezentační program provede posluchače celou 

dlouhou kariérou skupiny /est.1975/ od nostalgických vzpomínek na mládí 

(a nejen fanoušků) až do žhavé současnosti. 
Účinkují: Karel Šíp a J. A. Náhlovský

Oblíbený večerníčkový příběh ožívá na divadelním jevišti. 
Atraktivní téma s objevitelskou prémií: inscenace o legendárním 

tanečníkovi a herci Fredu Astairovi. 
Abonentní představení pro dospělého diváka – náhradní termín.

Po úspěšné komedii DVA NAHATÝ CHLAPI, kterou jsme uvedli v minulé 

divadelní sezóně, je tu další zběsilá komedie o sobectví i štědrosti, příběh 

páru středního věku, který načerno zaměstnává podivnou paní na úklid…
Na jevišti se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného 

Bivoje, ale i drama Ctirada  a Šárky. Poutavé písničky Zdeňka Bartáka, které 

vtipně dokreslují situaci jednotlivých scének, si děti zpívají spolu s herci. 
Tradiční vánoční podvečer s oblíbenou čáslavskou kapelou pod Abonentní představení pro rodiče s dětmi – náhradní termín.

vedením pana Ing.Václava Musílka.

Ne všechno může být APRÍL... nový program travesti skupiny 
Orchestr Jaroslava Ježka Vás zve na tradiční vánoční koncert, který Screamers pana Ladislava Černého.

připravil ve spolupráci s pěveckým sborem SOŠPg v Čáslavi vedeného Mgr. 

Janou Vrňákovou. 

Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v 
 V pohádce jsou veselé písničky. Podle dědiců autorských práv patří tato pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování a 

dramatizace k nejlepším dramatizacím prozaických textů Václava Čtvrtka.. koloběhu života nejen na Jadranu. 

Zábavný pořad PhDr. Ivo Šmoldase - básníka, kulturního publicisty a Vánoční představení je činoherním zpracováním příběhu o narození 
vyhledávaného moderátora. Hostem pořadu je herec a muzikant Václav božského dítěte, o naději a síle křesťanských tradic. Představení je určeno 
Kopta.vo a slovenštiny povídky i romány. dětem od 3 let.

KULTURA

DIVADELNÍ SEZÓNA - PODZIM 2020
Zakoupené vstupenky a abonentní karty 

jarní divadelní sezóny jsou platné.
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KULTURA

KINO MILOŠE FORMANA 
DUSÍKOVO DIVADLO

ČERVENEC-SRPENKULTURA VE MĚSTĚ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Vážení diváci,

 a podzim divadelní sezóny na str. 23 

 
Aktuální program kina najdete na 

www.kinocaslav.cz

OBRAZY ALOISE VRANÉHO
Městské muzeum Čáslav zvažuje přípravu výstavy obrazů a kreseb 
čáslavského rodáka, malíře Aloise Vraného (1851-1907), od jehož narození 
uplyne 170 let. 

Prosíme kontaktujte nás emailem na 

Dvě desítky děl máme v našich sbírkách, ale 
předpokládáme, že se jeho díla nacházejí i v majetku čáslavských občanů. 
Rádi bychom zmapovali celou jeho tvorbu. 

 Podklady poslouží k připravované výstavě a 
katalogu.

stara@cmuz.cz nebo telefonicky na 
tel.: 327 312 042 nebo 327 316 885. 
                                                                                      

Budeme vděčni za každou 
informaci, případně zápůjčku.

Děkujeme za spolupráci!

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

                                                                          

MVDr. Miroslav Petránek                                                                          
z Čáslavi

S láskou vzpomíná 
nemocná maminka 

s celou rodinou.

Dne 5.8.2019 mě a celou rodinu                                                                 

opustil můj milovaný syn

Dne 12. 7. uplyne již 7 dlouhých let od úmrtí 
naší maminky, babičky a prababičky

paní  

Jany Dubské
z Čáslavi

Za tichou vzpomínku děkuje Alena.

Dne 23. června 2020 uplynulo 15 let od chvíle, 
kdy od nás navždy odešel náš milovaný 

tatínek, dědeček a pradědeček 
pan 

Čestmír Oberman

Moc nám chybíš, tatínku, 

hlavně Tvůj smysl pro humor. 

S láskou Jitka, Míra, Jirka a naše rodiny.

stránka 24 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2020  



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 21.7.2020 uplyne 5 let

 od chvíle, kdy nás opustil 

pan 

Milan Chamrád

Stále vzpomínají syn s manželkou a vnoučata s rodinami.

26. 7. uplyne 20 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 

tatínek, dědeček 
pan

Karel Paták
z Vodrant

Dne 16.7.2020 uplyne 1 rok,

kdy nás bez slůvka rozloučení opustila 

paní

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Hana Míšková
z Čáslavi

14. července uplyne 10 let,

kdy nás opustil vynikající člověk, 

kamarád, muzikant

Otakar Klička

S láskou vzpomínají manželka Alena 

a synové Petr a Olda s rodinami.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi.

V květnu roku 2020 se v čáslavské porodnici narodilo 
celkem 52 dětí, z toho 4 do čáslavských rodin. 

Ve stejném období zemřelo 5 místních občanů. Sňatek uzavřen nebyl.

 

Dne 10.12.2020 uplyne 10 let,

kdy nás opustila 

paní 

Alena Chamrádová

Čas plyne a bolest v srdci zůstává…

Dne 7. 7. uplynou 2 roky ode dne,

co nám odešla 

paní

Helena Šafářová

Vzpomínají manžel a dcera s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

syn a dcera s rodinami.

Dne 14. 7. 2020 uplyne 15 let, 
které se nedají nikdy zapomenout,

kdy nás tragicky opustil náš milý syn,
bratr, taťka, manžel 

pan

Milan Polanský

Vzpomínají ti, co ho nejvíce milovali

- rodiče, bratr s rodinou, Michalka, Šárka.

Dne 23. července 2020 by se dožila 90 let 
naše milovaná manželka, maminka,

babička a prababička
paní

Alena Šafářová

Vzpomíná celá rodina.

Příspěvky do společenské rubriky Čáslavských novin můžete podat 

osobně na adrese redakce: budova MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 2. patro

nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

Dne 28. 6. uplynuly již tři dlouhé roky od úmrtí 

našeho tatínka, dědečka a pradědečka

pana

Josefa Šindeláře
z Čáslavi

Kdo lásku a dobro rozdával, neodešel, žije v našich srdcích dál.

Stále vzpomíná manželka Věra, 

dcera Věra s rodinou, syn Pepík s rodinou, 

vnučky s rodinami a pravnoučaty.

Za tichou vzpomínku děkuje dcera Věra.
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usnesením č. 242/2020 

usnesením č. 246/2020 

usnesením č. 247/2020 

usnesením č. 243/2020

usnesením č. 244/2020
usnesením č. 248/2020

usnesením č. 245/2020 

při výkonu působnosti valné hromady společnosti zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy uvedené v důvodové 
Čáslavská servisní, s.r.o.  a) vzala na vědomí seznámení s dopady COVID – 19 na zprávě. 
ubytovací zařízení ve správě Čáslavská servisní s.r.o.; b) vzala na vědomí akci 
„Nenecháme Vás v tom“ od spol. Seznam.cz; c) schvaluje úpravu cen ubytování 
na Čáslavské chatě, na adrese: Velká Úpa 104, dle důvodové zprávy;                 
d) schválila cenové zvýhodnění „Last minute“ na Čáslavské chatě, na adrese: 
Velká Úpa 104, dle důvodové zprávy; e) schválila zapojení do věrnostního jako zástupce vlastníka chodníků na místní komunikaci 
programu Genius společnosti Booking.com, dle důvodové zprávy. v ul. Žitenická v Čáslavi, schválila umístění lešení na veřejném prostranství u 

vchodů před č.p. 1305 - 1308 – chodníků na pozemní komunikaci v ul. Žitenická 
v Čáslavi, pro žadatele Společenství vlastníků bytových jednotek Žitenická 
1305 – 1308 Čáslav, a to v období od 15.06.2020 do 30.11.2020, za podmínek 
stanovených v důvodové zprávě.

1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu “Přechod pro chodce v ul. Na Bělišti“ 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. 1/2019, 2) schvalila, aby v rámci zadání této veřejné 

 

 schválila program zasedání
plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 13.05.2020 a ze 

zasedání mimořádné rady města konané dne 19.05. 2020.
 schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu s názvem “Zajištění technického dozoru na stavbě  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
„Cyklostezka Čáslav - Filipov“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v bytovém domě, který bude 
vystavěn na části pozemku p.č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle 
projektové dokumentace vypracované Ing. V. M. v bytových domech 
označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6 paní A. S. B6 – 1.NP: 
OZNAČENÍ BYTU B01.01; VELIKOST 2+kk; SKLEP S31; PARKOVACÍ STÁNÍ 

vzala na vědomí 

schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu „Výměna hořáků na kotlích v kotelně (K1) ul. Žitenická, pozemek 
č.2448/1 a 2448/2 v Čáslavi“, byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy 
uvedené v důvodové zprávě, dle směrnice č. 1/2019.

USNESENÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA 

Usnesení městské rady ze dne 19. 05. 2020 | Městská rada (mimořádné zasedání)

usnesením č. 239/2020  
usnesením č. 240/2020

usnesením č. 241/2020

schválila program mimořádného zasedání postupem stanoveným v § 124 ZZVZ, případně postupem stanoveným v 
 1) schválila jako zhotovitele podlimitní veřejné zakázky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

s názvem „Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“  schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu tepelných 
firmu PWB stavby, s. r. o.; IČ: 01434837, Ocelkova 643/20, 198 00 Praha – Černý zařízení, ze dne 25.10.2001, která upravuje smluvní vztah mezi 
Most, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,  p ro n aj ím a te le m   –  Městem Čáslav a nájemce – BTH Čáslav spol. s r.o., (nyní 
2) pověřila starostu města uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem Čáslavská servisní, s.r.o.)

Usnesení městské rady ze dne 27. 05. 2020 | Městská rada 

Vykoupím staré knižní pozůstalosti, 
sbírky poštovních známek, fotografií, 

pohlednic,dokumentů apod.
 

731 489 630

VOLNÉ POKOJE
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usnesením č. 263/2020 
usnesením č. 264/2020

usnesením č. 268/2020 
usnesením č. 265/2020

usnesením č. 266/2020 

usnesením č. 267/2020 

schválila program mimořádného zasedání. následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové 
opatření č. 3/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy: 
264.995,42 tis. Kč, upravené výdaje: 346.995,02 tis. Kč, financování plus: 
81.999,60 tis. Kč.

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout níže 
uvedené usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení příspěvku 
na podporu sportovních, kulturních a sociálních aktivit ve městě Čáslavi pro 
rok 2020 od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. příjemcům ve 

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout výši: AC Čáslav 16 000,00 Kč; Bluegrassová asociace ČR (Banjo Jamboree 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje zadání Čáslav) 20 000,00 Kč; FK Čáslav z.s. 100 000,00 Kč; Hokejový klub Čáslav           
přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2020 auditorské společnosti 30 000,00 Kč; Slavoj Čáslav 15 000,00 Kč; Tenisový klub Čáslav 15 000,00 Kč;      
C.J. Audit s.r.o. se sídlem v Liberci, Senovážná 86/1, PSČ 460 01, IČ: 254 95 542, TJ Sokol Čáslav 20 000,00 Kč; Městská nemocnice Čáslav 60 000,00 Kč; Domov 
DIČ: CZ25495542 (auditorka: J. Č.). důchodců Čáslav 60 000,00 Kč; Anima Čáslav o.p.s. 60 000,00 Kč.

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi projednalo závěrečný účet 
Města Čáslavi k 31.12.2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 
bez výhrad. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje účetní závěrku 
Města Čáslavi sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019.

Usnesení městské rady ze dne 03. 06. 2020 | Městská rada (mimořádné zasedání) 

Usnesení městské rady ze dne 10. 06. 2020 | Městská rada  

usnesením č. 269/2020 

usnesením č. 270/2020

usnesením č. 271/2020 usnesením č. 273/2020  

usnesením č. 272/2020  

schválila program zasedání. zakázku malého rozsahu „Čáslav – oprava veřejného osvětlení v ul. Bojovníků 
 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 13.05.2020 a ze za svobodu“ formou „otevřené“ výzvy dle směrnice, která upravuje postup při 

zasedání mimořádné rady města konané dne 19.05. 2020. pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 1/2019, 2) , aby v rámci zadání 
této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k 
podání nabídky

1)  zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Čáslav – oprava povrchu komunikace 
Kalabousek/Lochy“ formou „otevřené“ výzvy dle směrnice, která upravuje 

1)  zahájení zadávacího řízení na veřejnou postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 

vzala na vědomí

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu schválila 
města pro Klub rodáku a přátel města Čáslavě ve výši 9.000 Kč, ve znění dle 
důvodové zprávy.

 schválila dohodu o převodu práv a povinností schválila
vyplývajících z Opční smlouvy k bytu č. 2 v domě č.p. 1706 v ul. Jeníkovská, v 
Čáslavi, mezi paní M.Š., panem T.H. a paní I.O.

schválila 

parkovací stání; ZAHRADA m² 67,20; CENA 2 997 000,00 Kč. Cena zahrnuje dotace v sociální oblasti a zdravotnictví Oblastní charitě Kutná Hora, středisko 
podíl na budoucích společných částech nemovitosti, které budou určeny v Domek, ve výši 40.000 Kč, dle důvodové zprávy. 
prohlášení vlastníka. Budoucí kupující uhradí náklady za správní poplatek za 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje bezúplatné 
nabytí pozemku p.č. 2403/2 o výměře 2948 m2, v katastrálním území Čáslav, 1. zrušila usnesení č. 148/2020 ze dne 18. 3. 2020 a 
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště usnesení č. 237/2020 ze dne 13.5.2020  2. schvaluje prominutí nájmu               
Kutná Hora na LV č. 60000, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech a. pronajatého nebytového prostoru v budově č.p., 74, náměstí Jana Žižky z 
majetkových. Trocnova, Čáslav, b. pronajatého Sportovního areálu Vodranty, c. pronajatého 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit Zimního stadionu firmě Čáslavská servisní s.r.o. se sídlem náměstí Jana Žižky z 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi I. schvaluje nabytí Trocnova, Čáslav, IČ 264 89 678, z důvodu usnesení vlády České republiky o 
pozemku p.č. 1451/1 o výměře 14870 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u přijetí krizového opatření, od 15. 3. 2020 do 24. 5. 2020 včetně, ve výši 100%.
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 
LV č. 768, úplatně od podílových spoluvlastníků, pana F. B., a pana M. G., za usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr odkupu 
cenu 600,- Kč/m2 + náklady na realizaci prodeje; II. schvaluje nabytí pozemku části pozemku p.č. 1727/1 o výměře cca 77 m2 v katastrálním území Čáslav, 
p.č. 2059/4 o výměře 344 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od Kutná Hora na LV č. 11439, od vlastníků bytových domů čp. 1551 a 1552, za 
pana F. B., za cenu 600,- Kč/m2 + náklady na realizaci prodeje. cenu dle znaleckého posudku 270,- Kč/m2 + náklady na realizaci řízení.

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí 
dotací v sociální oblasti a zdravotnictví organizacím a sdružením: Helpicon, 
z.ú., Prostor plus, o.p.s. Kolín, Oblastní charita Kutná Hora, Povídej, z.s., 
Diakonie ČCE Střední Čechy, Život +, z.s., v navržené výši, dle důvodové zprávy.

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
usnesení tohoto znění: Rada města Čáslavi schvaluje poskytnutí individuální 

usnesením č. 256/2020 

usnesením č. 249/2020 

usnesením č. 257/2020 

usnesením č. 250/2020

usnesením č. 258/2020  

usnesením č. 251/2020

usnesením č. 259/2020

usnesením č. 252/2020 usnesením č. 260/2020 

usnesením č. 253/2020 

usnesením č. 261/2020 
usnesením č. 254/2020 

usnesením č. 262/2020 
usnesením č. 255/2020

souhlasila, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 

doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi - 2 ks televizorů 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje bezúplatné Sencor SLE – 100 cm v celkové hodnotě 10.600 Kč vč. DPH - od firmy Tlapnet 
nabytí pozemků 658/72 o výměře 328 m2, 658/74 o výměře 1306 m2 a 659/3 o s.r.o., dle důvodové zprávy.
výměře 678 m2, vše v katastrálním území Čáslav, zapsaných u Katastrálního souhlasila, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10002, rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
od Státního pozemkového úřadu. přijetím sponzorského věcného daru pro Domov důchodců v Čáslavi - Tablet 

Huawei – 2 ks, SIM karta Vodafone – 2 ks a Blesk Premium licence – 2 ks, od 
Nadace Charta 77, dle důvodové zprávy.

schválila prominutí nájmu za nebytový prostor v č.p. doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
194, ul. Masarykova v Čáslavi, panu J. L., z důvodu usnesení vlády České usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat 
republiky o přijetí krizového opatření, ve výši 50% v období od 11.05.2020 do uvolněnou nebytovou jednotku č.p. 1622/101, včetně příslušenství a 
24.05.2020 a v období od 25.05.2020 do úplného uvolnění omezení spoluvlastnického podílu 5800/309020 na společných částech bytového domu 
souvisejících s krizovým opatřením neschvaluje prominutí nájmu. čp. 1621-1625 a na pozemcích st. 3826, 3827, 3828, 3829 a 3830 v katastrálním 

schválila poskytnutí dotací v sociální oblasti a území Čáslav, v ulici Pražská, Čáslav za nejvyšší nabídnutou cenu + náklady na 
zdravotnictví v roce 2020 vybraným organizacím a sdružením: Rytmus realizaci prodeje. Minimální cena je stanovená znaleckým posudkem ze dne 
Benešov, o.p.s., Oblastní charita Červený Kostelec – Domov sv. Josefa, 19.5.2020 ve výši 350 000,- Kč. 
Respondeo, z.s., Linka bezpečí, v navržené výši, dle důvodové zprávy souhlasila, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi – chodítko, Model 
101, k rehabilitaci pacientů interního oddělením, v ceně 3.500 Kč, včetně DPH, 
od firmy DMA Praha s.r.o., dle důvodové zprávy. 

jmenovala, s účinností od 01.08.2020, do funkce 
ředitelky Mateřské školy Čáslav Mgr. Bc. Martinu Havelkovou.
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SCHŮZE SE USKUTEČNÍ 
NA NOVÉ SCÉNĚ DUSÍKOVA DIVADLA

 

TERMÍN NEJBLIŽŠÍHO ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ 
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

BYL STANOVEN NA PONDĚLÍ 14. ZÁŘÍ OD 17:00 HODIN 

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

WWW.MEUCASLAV.CZ
VŠICHNI OBČANÉ 

JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI
. .

.

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

jsou zájemcům k dispozici také na úřední desce oficiálních webových stránek města www.meucaslav.cz

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 1/2019, 2) , aby v rámci 132, Litomyšl, z důvodu čerpání státní dotace COVID NÁJEMNÉ od 01.04.2020 
zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány do 30.06.2020.
výzvou k podání nabídky. schválila prominutí poplatku za užívání veřejného 

1) schválila, jako zhotovitele veřejné zakázky malého prostranství, z důvodu umístění lešení při rekonstrukci bašty č. 6 za 
rozsahu s názvem: „Oprava a údržba vnitřního vodovodu MŠ Čáslav středisko evangelickým kostelem, za období od 01.03.2020 do 31.05.2020, na p.č. 118/1 
Bojovníků za svobodu“, účastníka výběrového řízení  Karla Janáka, IČ: 629 48 v k.ú. Čáslav, Farnímu sboru Českobratrské církve v Čáslavi, IČ: 464 05 461, se 
237, se sídlem: Kosmonautů 218, 285 71 Vrdy, jehož nabídka byla sídlem: Jana Karafiáta 159/16, 286 01 Čáslav. 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 2) pověřila starostu města 
uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.

jako zástupce zřizovatele Městského muzea a 
knihovny Čáslav, 1) schválila přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje souhlasila, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., 
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na nákup technického o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
vybavení a mobiliáře, 2) pověřila starostu města uzavřením smlouvy o přijetím finančního daru, účelově určeného, na vybavení Městské nemocnice v 
poskytnutí dotace. Čáslavi, od obce Vrdy, v částce 50.000 Kč, dle důvodové zprávy.

souhlasila, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi, od NADACE 
KŘIŽOVATKA – 8 ks Baby senzorů v celkové hodnotě cca 16.000 Kč, dle 
důvodové zprávy. 

souhlasila s přesunem finančních prostředků z 
rezervního fondu do fondu investic školy a schválila čerpání fondu investic 
Mateřské školy v Čáslavi, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy.

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi, podle ust. § 84 odst. 2 písm. 
f), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, I) deleguje zástupce 
města Čáslavi na valné hromady společnosti MVE PLUS, s.r.o., se sídlem: 
Hejdof 1666, Čáslav, pana Martina Horského, místostarostu města Čáslavi; II) 
deleguje zástupce města Čáslavi na valné hromady společnosti VHS Vrchlice-
Maleč, a.s, se sídlem: Ku Ptáku 387, Kutná Hora, JUDr. Vlastislava Málka, 
starostu města Čáslavi; III) deleguje zástupce města Čáslavi na valné hromady 
společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem: Žižkova 

schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na ulice 832, Havlíčkův Brod, JUDr. Vlastislava Málka, starostu města Čáslavi.
pozemcích p.č. 112, p.č. 266/16, p.č. 266/17, p.č. 266/19, p.č. 266/20, p.č. doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
266/23, p.č. 266/25, p.č. 266/26, p.č. 266/27, p.č. 266/28, p.č. 266/29, p.č. následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou 
266/32, p.č. 266/33, p.č. 266/35, p.č. 266/36, p.č. 266/37, p.č. 266/38, p.č. vyhlášku Města Čáslavi č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
266/46, p.č. 266/52, p.č. 266/42, p.č. 1755/3, p.č. 1755/5, p.č. 1755/9, p.č. Města Čáslavi č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému 
1755/11, p.č. 1757/1, p.č. 1758/2, p.č. 1960/5, p.č. 1960/1, p.č. 1960/2, p.č. shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
1960/3, zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu komunálních odpadů.
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z schválila uzavření „Smlouvy o poskytování služeb 
věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Klíše, komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas“ se společností Neogenia s.r.o., 
400 01 Ústí nad Labem, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení IČ: 291 98 950, se sídlem: Hybešova 42, 602 00 Brno, a to na dobu určitou, od 
věcného břemene ze dne 16.01.2019, v rozsahu dle geometrického plánu č. 01.07.2020 do 01.07.2021, za podmínek uvedených v příloze.
3273-14242/2020 v celkové výměře 475,61 m2. Smluvní strany se dohodly na 
jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 47.600,- Kč + 
platná sazba DPH. 

schválila prominutí 30% nájmu pronajatého schválila Akční plán pro město Čáslav na období 2020 - 
nebytového prostoru v budově č.p. 74, na náměstí Jana Žižky z Trocnova v 2023, dle důvodové zprávy.
Čáslavi, velkoobchodu Orion, spol. s.r.o. IČ: 481 55 403, se sídlem: Nedošín 

schválila

 schválila odpisový plán Domova důchodců v Čáslavi, 
IČ: 486 77 787, se sídlem: Nazaret 94, 286 01 Čáslav, dle předložené žádosti, 
která je součástí důvodové zprávy.  

 schválila změnu přílohy č. 5/1 ke Smlouvě o nájmu 
tepelných zařízení uzavřené dne 25.10.2001, mezi Městem Čáslav a 
společností Čáslavská servisní, s.r.o., IČ: 264 89 678, se sídlem: nám. Jana Žižky 
z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav, takto: Ze seznamu pronajatých tepelných 
zařízení se od 01.06.2020 vypouští kotelna umístěná v ul. Jeníkovská, č.p. 1696 
v Čáslavi a kotelna umístěná v ul. Jeníkovská, č.p. 1697 v Čáslavi, z důvodu 
uvedeného v důvodové zprávě. 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemcích p.č. 1715/1, p.č. 1715/16, p.č. 1715/38, 1726/14, p.č. 1726/15, p.č. 
1732/14, p.č. 2079/1, p.č. 2080/3, p.č. 2082/2, zapsaných na LV č. 10001, pro 
obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v souladu 
se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 
25.01.2018, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3282-1826/2020 v celkové 
výměře 632,13 m2. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení 
věcného břemene v celkové výši 63.300,- Kč + platná sazba DPH.

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky.

usnesením č. 280/2020  
usnesením č. 274/2020  

usnesením č. 281/2020

usnesením č. 275/2020 
usnesením č. 282/2020  

usnesením č. 276/2020 usnesením č. 283/2020  

usnesením č. 284/2020 

usnesením č. 277/2020
usnesením č. 285/2020 

usnesením č. 278/2020  
usnesením č. 286/2020 

usnesením č. 287/2020  

usnesením č. 288/2020

usnesením č. 279/2020 usnesením č. 289/2020  
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Program na září 2020

TURISTIKA

SPORT

FK Čáslav informuje

FK ČÁSLAV

Více na: www.fkcaslav.cz

TURISTICKÝ ODDÍL PŘEJE KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ PĚŠÍCH VÝLETŮ 
A V ZÁŘÍ SE NA VÁS TĚŠÍ S TÍMTO PROGRAMEM:

INFO: Zájezd ŠUMAVA se koná v termínu 8. - 11. 10.,
odjezd Čáslav 6:00 hod. z autobusového nádraží, zájezd je obsazen.

5. 9. 2020 - sobota - PROKLETÝM ÚDOLÍM

12. 9. 2020 - sobota - BÝVALÝ HRAD ČERVENICE

19. 9. 2020 - sobota - TAJUPLNÁ ŠEMBERA

26. 9. 2020 - sobota - ŽIŽKOVA STUDÁNKA

Trasa: Hněvkovice (start) - Dále dle propozice pořadatele. Odjezd vlakem v 
7:08 hod., návrat v 16:48 hod. 
Jízdné: Čáslav - Chřenovice a zpět. Vedoucí: Ing. Zbyněk Němec
 

Trasa: Golčův Jeníkov - Syrákovice - Červenice - Vrtěšice - Golčův Jeníkov.         
12 km. Odjezd vlakem v 9:08 hod, návrat ve 15:56 hod.  Vedoucí: Miloslava 
Poštová

Trasa: Český Brod - údolí Šembery - Český Brod. 16 km. Odjezd vlakem v 7:51 
hod., návrat v 17:06 hod. Svačinu s sebou. Vedoucí: Zdeňka Matysová

Trasa: Světlá n. Sáz. - Dobrá Voda - Žižkova studánka - Pohleď. 10 km. Odjezd 
vlakem v 8:04 hod., návrat v 14:49 hod. Svačinu s sebou. Vedoucí:  Zdena 
Šrámková. 

Dne 30. 5. 2020 se na tenisových kurtech v areálu Vondranty odehrál teni-

sový turnaj mládeže pro členy tenisového klubu. 
Sešli jsme se v počtu 22 hráčů, kteří byli všichni oceněni diplomem a 

nějakou drobností navíc. Rádi bychom poděkovali výboru, členům TK, zú-

častněným hráčům i rodičům za úsilí vynaložené na to, aby se tento turnaj 

mohl uskutečnit, stejně tak patří díky městu Čáslav za poskytnuté ceny. 

Gratulujeme vítězům a už nyní se těšíme na opakování, které proběhne na 

podzim.
                                                                                                                TK Čáslav

TENISOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE

Ke zvolení nového vedení fotbalového klubu v Čáslavi došlo na valné 

hromadě FK Čáslav z.s. ve středu 27. května. Ještě před průběhem valné 

hromady oznámili předseda klubu Václav Vondra a místopředsedkyně 

Ivana Houfková své rozhodnutí o odstoupení ze všech funkcí v rámci klubu. 

Valná hromada pak během svého jednání zvolila do čela klubu pětičlenný 

výkonný výbor ve složení Pavel Váňa, Miroslav Paták, Jan Spáčil, Radek 

Zoufalý a Jakub Svoboda.
Nové vedení klubu hodlá navázat na dosavadní činnost dlouholetého 

předsedy Václava Vondry. Ten za dvacet let trenérské činnosti a práce s 

mládežnickými kategoriemi v Čáslavi vybudoval od píky postupně ze čtyř 

mládežnických družstev FK Čáslav velmi dobře fungující Sportovní středis-

ko mládeže. V současné době je v Čáslavi čtrnáct mládežnických týmů, 

navíc jsou v klubu tři celky dospělých.
„Také došlo k propojení klubu s místními mateřskými a základními 

školami,“ připomněl Miroslav Paták, trenér a člen výkonného výboru. 

„Odstupujícímu předsedovi a místopředsedkyni bychom touto cestou rádi 

poděkovali za odvedenou práci v klubu,“ uzavřel.
                                                                                                                      TZ

VÁCLAV VONDRA KONČÍ V ČELE FK ČÁSLAV

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

Oddělení rozvoje ledního hokeje společně s profesionálními 
regionálními trenéry Českého hokeje pořádá

Letní kemp pro hráče ročníků 2010 a 2011. Přijato bude prvních 36
zájemců z řad hráčů a 4 brankáři.

VÍCE NA: http://www.hc-caslav.cz/ 

FK ČÁSLAV POŘÁDÁ ve středu 2. září od 16:30 hodin na hlavním 

hřišti Pod Hrádkem NÁBOR nových fotbalistů a fotbalistek 

do týmů přípravek. Jedná se 

o ročníky 2010 a mladší. 

Aktuální informace: 

www.fkcaslav.cz.
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