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O událostech ve městě Čáslav

Provoz služby 
Taxík Maxík zahájen 

Přehled získaných dotací 
v loňském roce

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

Pro aktuální informace o událostech sledujte internetové stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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Milí spoluob-
čané,

vstoupili jsme 
do roku 2021, kte-
rý bych rád ozna-
čil za rok naděje. 
Naděje, že se bu-
deme navracet k 
normálnímu způ-
sobu života, k pra-

videlnému pracovnímu vytížení, děti budou 
chodit do škol, divadla a sportoviště znovu 
ožijí. Naši zdravotníci si trochu vydechnou a 
všichni nebudeme žít ve stresu a strachu, co 
nám přinese zítřejší den.

Chci vám poděkovat. Naše město prožilo 
těžký rok, kdy jsme se museli vypořádat se 
zvýšeným provozem kvůli uzavírce obchva-
tu, ustáli jsme těžkou situaci v naší městské 
nemocnici, řešíme – a ještě asi dlouhou do-
bu budeme – účastníky sporu o poplatky za 
ukládání odpadů. Ve svém úsilí neustane-
me.

Největší zásah pro nás ale představova-
la, stejně jako pro celou zemi, pandemie ko-
ronaviru.

Vím, že mnoho z toho jsem již zmínil, ale 
vracím se k tomu, abych vám ještě jednou 
poděkoval. Za trpělivost, za odhodlání, za 
snahu si pomáhat a být si blízcí. V současné 

době možná pandemie vrcholí a je pro nás 
všechny velmi obtížné vše ustát. V nemocni-
ci a zařízeních sociálních služeb, na praco-
vištích. V městské nemocnici jsme ustavili 
krizový štáb, který pravidelně vyhodnocuje 
stav koronavirové pandemie v našem 
městě, v našem regionu, a na vývoj reaguje-
me. Je to velmi náročné a stojí to hodně sil, 
zejména naše zdravotníky.

Ve spojení s hejtmankou Středočeského 
kraje Petrou Peckovou a jejím týmem řešíme 
plánování vakcinace obyvatelstva, která pro-
běhne ve třech fázích. V té první do února 
2021 půjde především o vakcinaci zdravotní-
ků, na kterých leží hlavní tíha zvládnutí pan-
demie a vakcinaci nejohroženější skupiny 
seniorů nad 80 let. Ve druhé fázi do června 
2021 bude probíhat vakcinace dalších vy-
braných skupin obyvatelstva a od července 
2021 se počítá s hromadným očkováním. S 
detaily vás budeme průběžně seznamovat.

Do roku 2021 vstupujeme posíleni o zku-
šenost, že problémy dokážeme překonávat, 
zvládat, že se jim dokážeme postavit.           
14. února na jednání zastupitelstva před-
stoupí vedení města před zastupitele i veřej-
nost s návrhem, jak použijeme přebytek hos-
podaření, který máme pro rok 2021 k dispo-
zici a zastupitelé budou rozhodovat, jak ten-
to – naštěstí mohu konstatovat, že velmi zají-

mavý – přebytek, využijeme.
Na rozdíl od mnoha obcí a měst nám to 

umožní nejen udržet chod města, ale reali-
zovat i rozvojové projekty, a to je, myslím si, 
skvělá zpráva.

Rok 2021 bude též rokem volebním. 
Osobně k němu vzhlížím jako k dalšímu roku 
naděje i v této oblasti. Naděje, že občané 
dobře zvolí svoji reprezentaci země, která ji 
povede po dvou kritických a krizových le-
tech k dalšímu rozvoji.

Žádná vláda, celostátní, krajská či obec-
ní, to nezvládne bez důvěry svých občanů. 
Krizová léta před nás postavila nové výzvy. 
V digitalizaci, v úspoře nákladů, v efektiv-
nosti rozhodování, ve využití nových mož-
ností, jak zapojit lidi do rozhodování, jak je 
informovat.

Věřím, že to zvládneme a budeme se   
s vámi setkávat na pracovních jednáních, na 
kulturních, sportovních a jiných společen-
ských akcích. Bude jich doufám hodně a já se 
na to těším.

Přeji všem pevné zdraví, hodně sil, pra-
covních příležitostí, co nejméně nevraživosti 
a nesnášenlivosti, zejména té skryté, ano-
nymní, šířené hlavně prostřednictvím       
sociálních sítí. Jde to i bez toho, věřme to-
mu. 

Krásný rok naděje.

SLOVO STAROSTY o roku 2021 jako roku naděje
Vlastislav Málek, starosta města Čáslavi
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Rok 2020, který „potichu“, bez jindy obvyk-
lých okázalých a bujarých oslav skončil    
o půlnoci 31. prosince, byl patrně tím nejpo-
divnějším v novodobé historii naší země   
i našeho města. Je proto velmi obtížné bi-
lancovat nějakým zavedeným způsobem.

Začátkem března 2020 byly potvrzeny 
první případy nakažení koronavirem SARS-
CoV-2 v České republice a krátce poté i jeho 
první oběť. Naplno se rozjel kolotoč přijíma-
ných protipandemických opatření, který  
v polovině března vyvrcholil vyhlášením nou-
zového stavu vládou ČR. Jeho trvání nás pak 
provázalo po celou zbylou část roku 2020, 
když opakovaně docházelo k jeho dalšímu 
prodloužení, prozatím naposledy v prosinci, 
do 22. ledna 2021.

Vládou a jednotlivými ministerstvy vydá-
vaná nařízení a omezení spojená s pandemií 
se průběžně měnila. Dnes už tak mezi námi 
asi není nikdo, kdo by si je všechny beze zbyt-
ku pamatoval. Změny v některých opatře-
ních byly navíc poměrně často přijímány vel-
mi rychle, někdy doslova ze dne na den, což 
v řadě případů vedlo k určitému chaosu při 
jejich naplňování a dodržování. U části veřej-
nosti pak postup bohužel logicky vyvolal  
i určitou nedůvěru a skepsi ve smysl a přínos 
takových řešení.

Tato nelehká doba současně ale i ukáza-
la, že se lidé pod tlakem a v nouzi stále doká-
žou semknout, být k sobě navzájem ohledu-
plní a nezištně si pomoci. Ke slovu se dostaly 
i pověstné „šikovné české ručičky“, všemož-
né zlepšováky a schopnost improvizovat, 
díky kterýmžto vlastnostem se třeba i u nás 
ve městě v první vlně pandemie podařilo dis-
tribuovat základní ochranné pomůcky.

Také v Čáslavi došlo k uzavření základ-
ních, středních a vyšších odborných škol, 
jejichž pedagogové, žáci a rodiče se museli 
adaptovat na novou formu distanční výuky. 
Společenský kredit učitelské profese, jejíž 
zástupci se ze škol virtuálně přesunuli do 
našich domácností, se tím oprávněně posí-
lil.

Prakticky ze dne na den byly utlumeny 
i veškeré sportovní soutěže, volnočasové 
aktivity, veřejné společenské a kulturní ak-
ce, které za normálních okolností vlévají do 
města život. I v této oblasti se město Čáslav a 
jím zřizované organizace, jako například Du-
síkovo divadlo či na jeho území fungující 
spolky a občanská sdružení, pokoušely ne-
příznivé situaci čelit. Pro výše uvedený typy 
akcí se snažily nalézt nové vhodné platfor-
my a původně plánovaná divadelní předsta-
vení, koncerty, besedy, přednášky nerušit, 

ale zajistit je pro diváky a zájemce, například 
ve formě online přenosů.

Omezit provoz nebo dlouhodobě zcela 
uzavřít své provozovny musela za nemalých 
finančních ztrát řada místních živnostníků 
a podnikatelů. Někteří z nich se ale, i přes 
existující obtíže, snažila občanům města své 
služby nadále v různých alternativách nabí-
zet, či dokonce nezištně pomáhat. Proto by-
chom se i my ostatní měli pokusit je reci-
pročně podpořit v jejich úsilí, například tím, 
že budeme přednostně využívat služeb míst-
ních provozoven a nakupovat ve zdejších 
obchodech.

Největší dopady měla pandemie (a bohu-
žel nadále má) na zdravotnictví a sociální 
služby. Jednotlivá zdravotnická a pečovatel-
ská zařízení, včetně naší městské nemocni-
ce, domova důchodců a Animy Čáslav, již 
více jak tři čtvrtě roku bez oddechu a s maxi-
málním nasazením bojují za zdraví a životy 
všech svých pacientů a klientů. Jejich perso-
nálu za to patří nesmírné díky. Važme si to-
ho, že je v našem městě máme, a v případě, 
že budeme sami jejich pomoc potřebovat, 
buďme k nim, jako jejich pacienti či dopro-
vod, maximálně vstřícní a mějme pochopení 
pro jejich nelehkou službu.

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

103,5 mil. PRO NAŠE MĚSTO
Za rok 2020 se 
našemu měs-
t u  p o d a ř i l o 
ušetřit, získat 
103,5 mil. jako 
výsledek pře-
bytku hospo-
daření.  Nyní 
h o  m ů ž e m e 
zapojit do roz-
voje našeho 
města nad rá-
mec již základ-

ního rozpočtu, a to rozpočtovým opatřením 
č.1, které bude schvalováno zastupitel-
stvem města na zasedání 8.2. 2021.

Jaké akce, opravy, investice bude RO 
č.1 obsahovat?

Dostavba 34 nových bytů v areálu Pro-
kopa Holého a 10ti sociálních bytů v ul. Ma-
sarykova čp.288, spoluúčast dotace na vy-
budování nové cyklostezky, vybudování 

nového parkoviště v ul. Tyršova u nádraží 
ČD, pokračování v kamenné zádlažbě v his-
torickém centru města v ul. Jana Roháče z 
Dubé, vestavba nové učebny na ZŠ Náměs-
tí, pokračování rekonstrukce Dusíkova diva-
dla, rekonstrukce porodnice, instalace bez-
pečnostního závorového systému pro vý-
jezd RZS, obnova veřejného osvětlení Lo-
chy, J. R. z Dubé, Bojovníků za svobodu, spo-
luúčast na rekonstrukci mostu v ul. Pražská, 
oprava střechy na ZŠ Sadová, restaurování 
křížku Vrcha, rekonstrukce teplovodních 
kanálů na sídlišti R. Těsnohlídka, provoz 
Taxíka Maxíka, nákup radarového systému 
pro úsekové měření v obci Horky, realizace 
1. etapy relokace městského úřadu, v rámci 
projektu Přívětivý úřad realizaci nového 
webu města, dokončení informačního por-
tálu www.chytracaslav.cz , portálu věnující-
ho se zeleni a IC, nákup a zprovoznění kon-
ferenčního a hlasovacího systému, včetně 
dataprojektoru pro realizaci zastupitelstev 

města a veřejných projednávání plánova-
ných projektů města a jeho příspěvkových 
organizací. Dalších 9,5 mil. bude použito 
pro údržbu města Odborem správy majet-
ku, kde se jedná o investici do tepelného 
hospodářství, zeleně, kde např. proběhne 
vysazení na 5tis. sazenic trvalek a letniček v 
parku J.Ž z Trocnova, zavlažovací systém, 
nákup elektromobilu za částečné pomoci 
dotace, vysavače odpadků, nákup sekací 
techniky, kdy město si již samo bude zajišťo-
vat sekání trávy a údržbu živých plotů, vyho-
tovení projektů pro realizaci v následujících 
letech.

Pro RO č.2 plánujeme nové povrchy a 
veřejné osvětlení v ul. Čeplova a Lipová v 
předpokládané hodnotě 13,3mil.

Mohu tak říci, že covidové období neza-
brzdilo rozvoj a péči o naše město, a to  díky 
práci celého týmu našich zaměstnanců 
městského úřadu. Vážené kolegyně a kole-
gové velmi vám děkuji.

Martin Horský, místostarosta města



DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ A ZASTUPITELŮ (14. 12. 2020)

Cílem této rubriky je informovat občany   
o průběhu části zasedání městského zastu-
pitelstva, v níž je dán prostor dotazům veřej-
nosti i zastupitelů. Zápis z jednání zastupi-
telstva, stejně jako jeho anonymizovaný zvu-
kový záznam, je k dispozici na úřední desce 
oficiálních webových stránek města (www.-
meucaslav.cz).   

Přestože pro zastupitelstvo ve vymezený 
čas pro tento bod jednání nebyl vznesen do-
taz z řad veřejnosti, v závěru zasedání požá-
dal o prostor čáslavský umělecký mozaikář, 
restaurátor, autor a výtvarník pan Tesař, kte-
rý v minulých měsících žádal o uveřejnění 
textu v Čáslavských novinách ohledně řeše-
ní dlouhodobého konceptu tvorby souvisejí-
cím s obory, kterým se věnuje. Autor článku 
po poskytnutí textu všem zastupitelům požá-
dal o odpověď, z jakého důvodu nemohl být 
text uveřejněn. Na jeho vystoupení byli při-
praveni reagovat tajemník městského úřa-
du Ing. Ronovský a místostarosta Martin 
Horský. Pan Tesař se vyjádřil, že by od za-
stupitelů chtěl písemnou odpověď.

Ústředním tématem tohoto bodu pro-
gramu byla především situace v městské ne-
mocnici, ke které starosta města JUDr. Vlas-
tislav Málek (ČPV) nejprve zrekapituloval 
mimořádné zasedání zastupitelstva z čer-
vence 2020. Dále zmínil dopis, který byl za-
slán radním a zastupitelům z interního oddě-
lení. Starosta města uvedl, že na základě to-
hoto dopisu jednal s primáři jednotlivých 
oddělení a že situace není tak jednoznačná, 
jak je podávána v dopise, jehož podstatou 
je, že nebylo přijato řešení, které lékaři inter-
ního oddělení považují za správné, a to je 
vystěhování LDNky a zřízení infekčního oddě-

lení v této budově. Zmínil také, že s lékaři in-
terního oddělení byla vedena velmi inten-
zivní jednání, z nichž vzešlo naplánování kon-
krétních kroků, se kterým souhlasila většina 
lékařů. 

Ing. Milan Urban (ČSSD) vystoupil se 
slovy, že popis situace okolo dopisu nebyl 
podle jeho názoru ze strany pana starosty 
kompletní, a pohovořil o následujícím dopi-
se MUDr. Michaely Mandákové (ŠPR) a pri-
máře gynekologického oddělení, v němž by-
ly problémy v nemocnici zpolitizovány.

Zastupitelka MUDr. Michaela Mandáko-
vá (ŠPR) vysvětlila, co myslela zmiňovanou 
politizací, a uvedla, že rozhodnutí o místě 
zřízení covidového centra nebylo rozhodnu-
tí pouze ředitele nemocnice, ale celého kri-
zového týmu, ve kterém je například primář-
ka ARA, vrchní sestra nebo hygienička a kte-
rý se schází téměř každý den. 

 Místostarosta Martin Horský (ČPV) 
vyjádřil doměnku, že ačkoliv se jeví, že se 
všichni staví na stranu nemocnice, vypadá 
to, že na popud některých zastupitelů je   
v médiích nemocnice propírána způsobem, 
jenž škodí nejen nemocnici samotné, ale ta-
ké lidem, které sužuje strach z koronavirové-
ho onemocnění.

Na vyjádření Martina Horského reagoval 
Ing. Milan Urban (ČSSD) s tím, že opozici 
jde pouze o to, aby město bylo v přibližně tak 
dobrém stavu, jak ho současné vedení pře-
bíralo. 

Ing. Drahomír Blažej, MBA (ANO) po-
ukázal na nepřítomnost ředitele nemocnice, 
kterého poté omluvil starosta města z důvo-
du odkládaného celostátního setkání ředi-
telů nemocnic s tím, že dopis byl adresován 
starostovi, radním a ostatním zastupitelům 
a reakce na tento dopis náleží především  
jim.

K tématu se vyjádřil také MUDr. Lukáš 
Tichý (ČPV), který chápe současný stres lé-
kařů interního oddělení. Nicméně se domní-

vá, že problém by měl být řešen prvotně na 
půdě nemocnice. 

Pan starosta zmínil, že lékaři na inter-
ním oddělení se momentálně necítí kom-
fortně a je společnou povinností vedení měs-
ta zapracovat na zkvalitnění podmínek prá-
ce zaměstnanců nemocnice. Z jednání s pri-
máři ostatních oddělení nemocnice vyply-
nulo, že názor lékařů interního oddělení ne-
sdílejí.     

Mgr. David Tichý (ČPV) poděkoval  ředi-
telům škol a školských zařízení za zvládnutí 
jejich chodu v této složité době. 

Ing. Jiří Havlíček, MBA (ČSSD) na zákla-
dě žádosti některých občanů z lokality 
Čeplov vystoupil s připomínkou, že v rámci 
dopravně bezpečnostní akce rozdala PČR 
několik pokut za špatné parkování v části 
Čáslavi, a vyzval k zamyšlení se nad nedo-
statkem parkovacích míst v této lokalitě. 

Odpovědi se chopil místostarosta Mar-
tin Horský (ČPV), který uvedl, že problé-
mem jsou mimo jiné vztahy mezi lidmi. Poho-
vořil také o vlastnících domů, kteří mohou 
parkovat na svém pozemku, ale nečiní tak. 
Připustil ovšem, že nemožnost zaparkovat 
vozidlo je problém téměř po celé Čáslavi a je 
potřeba ji řešit. 

Ing. Drahomír Blažej, MBA (ANO) navá-
zal na slova zastupitele Mgr. Davida Tichého 
a  poděkoval všem, kteří se starají o naše spo-
luobčany v  Animě, domově důchodců       
a v  nemocnici.

 

     

Dotazy a připomínky občanů 

Dotazy a připomínky zastupitelů 

JN

08. 02. 2021

17:00
Nová scéna 

Dusíkova 
divadla

S ohledem na aktuální nouzový stav 
se bude zasedání zatupitelstva města 

řídit aktuálním nařízením vlády ČR.

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

PONDĚLÍ

Online přenos na youtube.cz zde:
https://youtu.be/MMSBiAReBq0
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ZPRÁVY Z MěÚ str. 5

Sběrné místo bude otevřeno od 6. 2. 

Od roku 2021 nastává pro fyzické osoby při-
hlášené ve městě Čáslavi a pro fyzické oso-
by, které vlastní nemovitost na území měs-
ta Čáslavi, změna ve sběru tříděných odpa-
dů, a to včetně těch nebezpečných. Nově se 
odpad nebude svážet z ulice dle předem 
stanoveného harmonogramu, jako se to 
dělo ještě v roce 2020. Tato forma sběru bu-
de nahrazena stabilním sběrným místem, 
jež bude provozovat a zajišťovat město 
Čáslav.

Sběrné místo občané najdou v ulici 
Jeníkovská, vedle Autoservisu Nedorost 
s.r.o., a v provozu bude od 6. února 2021 
každou sobotu v čase od 9:00 do 12.00.
Z toho pro obyvatele města plyne i pod-
statná výhoda oproti sběru z ulice: na ode-
vzdání odpadu budou mít více času.

Do sběrného místa budou přijímány 
stejné druhy odpadů, jaké byly odevzdá-
vány při sběru z ulice, ale i elektrospo-
třebiče a pneumatiky, které svozu z ulice 
nepodléhaly. Tříděný odpad bude i nadále 
možné vhazovat do kontejnerů k tomu   
určených.

Odpad budou moci do sběrného dvora 
ukládat občané s trvalým pobytem na úze-
mí města Čáslavi, kteří se prokážou plat-
ným občanským průkazem. Dále fyzické 
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, ve kterých není přihlášena žádná 
osoba. Tyto osoby se budou prokazovat 
dokladem o zaplacení místního poplatku 
za provoz systému, shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města 
Čáslavi.

Svoz objemného odpadu z domácnos-
tí, jež nemají jinou možnost přepravy, bude 
provádět Čáslavská servisní na objednáv-
ku za poplatek 300 Kč/h.

Každé jiné odložení odpadu mimo ná-
doby kontejnerů a sběrný dvůr bude řeše-
no jako přestupek ve správním řízení. 

KONEC SBĚRU 
ODPADU Z ULICE

          TZ

Vážení spoluobčané,  jako vedoucí Odboru 
životního prostředí bych si rád dovolil krát-
kou úvahu nad odpadovým hospodářstvím 
našeho hezkého a prosperujícího města. 
Doba nás postavila do nelehké situace, kdy 
na jedné straně vytváříme jako společnost 
tlak na snížení našeho negativního dopadu 
na krajinu, ale zároveň nám naše ekonomic-
ká situace dovoluje produkovat stále větší 
množství odpadů a své životní prostředí efek-
tivně ničit. Bez vaší podpory a bez přijetí 
osobní odpovědnosti každého z nás však 
není možné tato dvě hlediska efektivním způ-
sobem vyřešit současně.  

V posledních měsících došlo k velmi pod-
statnému navýšení kapacity kontejnero-
vých stání. V některých případech byly při-
dány nádoby, v jiných byla navýšena četnost 
svozu, nicméně ani takové zásahy se nezdají 
být dostatečné. Naše možnosti vybudovat 
další kontejnerová stání nebo přistoupit 
k dalšímu navýšení svozu jsou v tomto ohle-
du omezené majetkově (město nemá vhod-
né pozemky na další stání) a zároveň finanč-
ně, protože svoz každé další nádoby stojí 
peníze a ty je dle mého názoru třeba směřo-
vat spíše do investic, než projídat mnohdy 
zbytečným svozem kontejnerů naplněných 
po okraj jednou jedinou krabicí od nové prač-
ky.  

Řešení spočívá v přijetí vlastní odpověd-
nosti za vlastní odpad. Mnozí z nás jsou 
schopni absolvovat dlouhou cestu pro výro-
bek, ale již jen menší část obyvatelstva je 
schopna si následně položit a vyřešit otázku 
co s vyprodukovaným odpadem a řádně se 
o něj postarat.

Právě odpovědnost vůči nepříjemným 
povinnostem a schopnost odpovědně jed-

nat v takových situacích z nás dělá společ-
nost s vyšším standardem a dává nám mož-
nost předat Čáslav budoucím generacím 
jako místo k životu, tedy jako místo s přízni-
vým životním prostředím.  

Je hrozně jednoduché na sociálních sí-
tích z pohodlí domova vyjadřovat své nega-
tivní názory a dávat vinu vedení města, 
nicméně berte prosím na vědomí, že to je 
právě váš odpad, vaše dílo, co poletuje po 
silnicích a co vytváří onen dojem nepořádku. 
Máte samozřejmě pravdu v tom, že je město 
povinno se postarat o váš odpad, ale to pou-
ze za podmínek nastavených zákonem a te-
dy pouze o odpad uložený ve správně zvole-
ných nádobách. 

Dovolím si uvést velmi podobný a záro-
veň velmi nevhodný příklad z našich vlast-
ních domácností. Ve většině domácností 
máme všichni jednu až dvě toalety a nenosí-
me do nich nic jiného než odpad našeho 
vlastního metabolismu. Co ovšem uděláme, 
když je toaleta momentálně obsazena? Řekl 
bych, že rozhodně ne to, co uděláme s od-
padky, když je kontejner plný!  

Pokud bude ve společnosti stále nezane-
dbatelné množství občanů, kteří využívají 
pouze výsad možnosti nákupu výrobků 
a nejsou schopni přijmout povinnost s tím 
spojenou, bude v našem městě neustále jis-
té množství nepořádku.

Jsme tu pro vás a s odpadem vám pomů-
žeme a poradíme, jak s ním naložit, ale ne 
vždy se vám dostane rady, již očekáváte a 
chcete slyšet, a ne vždy probíhá zbavení se 
odpadu bez práce nebo bez finančních ná-
kladů. Odpady jsou celospolečenský pro-
blém a týkají se každého z nás bez rozdílu.  

ÚVAHA NAD ODPADOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM
RNDr. Michal Ryšán, vedoucí Odboru životního prostředí

Sběrné místo bude v provozu 
od 6. února 2021 každou sobotu 

v čase od 9:00 do 12:00.



PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2020

Stavební úpravy domu v ulici Masarykova č. p. 288/9 
se změnou v užívání na sociální dům 

Poskytovatel dotace: Státní fond podpory investic – Výstavba pro obce

výše dotace: 15 404 495 Kč 
(celkové náklady: 15 709 266 Kč)

Modernizace technologického vybavení 
přednáškové místnosti městské knihovny 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury – VISK3

výše dotace: 59 000 Kč 
(celkové náklady: 114 622 Kč)

Pořízení speciálního vybavení interaktivní učebny 
v dětském oddělení v městské knihovně 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury – VISK3
výše dotace: 90 000 Kč 

(celkové náklady: 133 491 Kč)

Upgrade automatizovaného knihovního systému Clavius 
v městské knihovně

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury – VISK3

výše dotace: 264 000 Kč 
(celkové náklady: 390 675 Kč)

Obnova pomníku Jana Žižky z Trocnova 
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond kultury a obnovy památek 

v rámci Tematického zadání Obnova kulturních památek

výše dotace: 175 900 Kč 
(celkové náklady: 443 900 Kč)

Obnova pomníku Jana Žižky z Trocnova
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury – Program regenerace městských

památkových rezervací a městských památkových zón

výše dotace: 268 000 Kč 
(celkové náklady: 443 900 Kč)

Pořízení technického vybavení a mobiliáře pro městskou knihovnu
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond kultury a obnovy památek 

v rámci Tematického zadání Obecní knihovny

výše dotace: 70 000 Kč 
(celkové náklady: 101 353 Kč)

Vybudování cvičné horolezecké stěny pro klubovnu Zálesáka 
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond sportu a volného času v rámci 

Tematického zadání Podpora sportu a volnočasových aktivit – investiční dotace

výše dotace: 40 117 Kč 
(celkové náklady: 50 147 Kč)

Vybudování psí louky v Čáslavi 
Poskytovatel dotace: Můj kraj – participativní rozpočet, Středočeský kraj

výše dotace: 400 000 Kč 
(celkové náklady: 558 000 Kč)

Regenerace kostela sv. Petra a Pavla – Restaurátorské a kamenosochařské práce
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury - Program regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón

výše dotace: 285 000 Kč 
(celkové náklady: 570 000 Kč)

JN

Čáslavské slavnosti 2020 
Poskytovatel dotace: Středočeský Fond hejtmana 

a zmírnění následků živelních katastrof  

výše dotace: 100 000 Kč 
(celkové náklady: 1 580 000 Kč)

Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Následující projekty byly realizovány s finančním 
přispěním Středočeského kraje:

Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Akce byla spolufinancována z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury:

Pořízení informativních měřičů rychlosti ve městě Čáslav 
Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infratruktury 

– výzva „Bezpečnost na rok 2020”

výše dotace: 1 364 205 Kč 
(celkové náklady: 1 638 461 Kč)

Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Následující projekty byly uskutečněny 
za finanční podpory Ministerstva kultury:

Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Akce byla spolufinancována z prostředků 
Státního fondu podpory investic:

Oprava a výměna oken v obytném domě čp. 251 v Čáslavi
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury - Program regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón

výše dotace: 92 000 Kč 
(celkové náklady: 186 244 Kč)

ZPRÁVY Z MěÚstr. 6



ZPRÁVY Z MěÚ str. 7

Rekonstrukce pomníku padlých u domova důchodců
 Poskytovatel dotace: Ministerstvo obrany – Program Zachování a obnova historických 

hodnot I, Zabezpečení péče o válečné hroby  

výše dotace: 70 100 Kč 
(celkové náklady: 92 225 Kč)

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Žleby na období                                                    
1. 1. 2020 – 31. 12. 2029  

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

výše dotace: 473 352 Kč 
(celkové náklady: 473 352 Kč)

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností na rok 2021
Ministerstvo kultury vyhlásilo program Pod-
pora obnovy kulturních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou působností na rok 
2021. Vlastníci kulturních památek na úze-
mí ORP Čáslav, které se ovšem nenacházejí 
v městské památkové zóně, tak mohou po-
dávat žádosti o příspěvek na obnovu kultur-
ních památek prostřednictvím obce  Čáslav.

Žádost o zařazení akce obnovy kulturní 
památky do programu Podpora obnovy kul-
turních památek prostřednictvím obcí s roz-
šířenou působností na rok 2021, zpracova-

nou na předepsaných aktuálních formulá-
řích včetně povinných příloh, podává vlast-
ník kulturní památky na úřad příslušné obce 
s rozšířenou působností (MěÚ Čáslav, Odbor 
školství, kultury a památkové péče) do       
28. 2. 2021.

Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Následující projekty jsou spolufinancovány 
Státním fondem životního prostředí České republiky
 na základě rozhodnutí ministra životního prostředí:

Přírodní zahrada ZŠ Čáslav náměstí 
Poskytovatel dotace: Národní program Životní prostředí, výzva č. 07/2019

předpoklad výše dotace: 400 873 Kč 
(celkové náklady: 689 532 Kč)

Pořízení komunálního elektromobilu 
Poskytovatel dotace: Národní program Životní prostředí, výzva č. 11/2019

výše dotace: 173 756 Kč 
(celkové náklady: 434 390 Kč)

Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Akce byla podpořena z prostředků Nadace ČEZ:

Krizová pomoc pro obyvatele města Čáslavi v souvislosti s pandemií covid-19
(Pořízení ochranných prostředků – ručně šitých látkových roušek (opakovaně použitel-

ných – pratelných na 95 °C) v počtu 2 000 kusů
Poskytovatel dotace: Nadace ČEZ, Krizová pomoc 2020 

výše dotace: 50 000 Kč 
(celkové náklady: 151 250 Kč)

Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Realizace akce byla provedena 
za finanční spoluúčasti Ministerstva obrany:

Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Akce byla podpořena 
za finanční podpory Ministerstva zemědělství:

Pořízení komunálního vysavače 
Poskytovatel dotace: Finanční dar od Phillip Morris

výše dotace: 568 700 Kč 
(celkové náklady: 568 700 Kč)

Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Projekty realizované za finanční podpory Středočeského kraje:Finanční dar od společnosti Philip Morris: 

Více informací na: 
www.mkcr.cz 

nebo Bc. Jiřina Kožená, 
kozena@meucaslav.cz, 

tel. 327 300 139

Odbor školství, kultury 
a památkové péče



ZPRÁVY Z MěÚstr.8

Plánovaný scénář loňského roku v mnohém 
negativně ovlivnil covid-19. Odbor investic 
přesto realizoval několik zásadních projek-
tů, které zlepší kvalitu každodenního života 
obyvatel ve městě.

Jako dva stěžejní zmínila vedoucí Odbo-
ru investic Bc. Markéta Petrová výstavbu by-
tových domů B5 a B6 v bývalém areálu kasá-

ren Prokopa Holého v Čáslavi a stavební 
úpravy domu č. p. 288/9 v Masarykově ulici, 
který se promění z bývalé školní jídelny v so-
ciální dům. První z velkých investičních pro-
jektů odstartoval v lednu loňského roku, do-
končení 34 bytových jednotek je plánované 
na konec března 2021. Podle Markéty Petro-
vé je výstavba téměř v závěrečné fázi, aktuál-
ně se dodělávají vnitřky bytů.

Deset bytových jednotek v sociálním do-
mě by pak pro vybranou skupinu obyvatel 
Čáslavi mohlo být dokončených v závěru  
června tohoto roku. S realizací projektu se 
začalo v červnu roku loňského. „Dům s čís-
lem popisným 288 je zhruba v polovině stav-
by, jsou dokončeny bourací práce a zazdívky, 
vyměněna okna, provádí se vnitřní instala-
ce,“ uvádí vedoucí Odboru investic s tím, že 
ani v tomto případě se nepředpokládá, že by 
se měl termín dokončení investiční akce po-
souvat.

Povrchy a osvětlení 
Mezi další investiční akce města se pak 

řadí také projekty spadající do oblasti míst-
ních komunikací a veřejného osvětlení.    
V červenci a červnu loňského roku se tak zbu-
doval nově nasvětlený přechod pro chodce 
v ulici Na Bělišti. Úpravami prošla také křižo-
vatka a přechod pro chodce v ulicích Žatec-
ká a Za Rybníkem. Dále došlo k úpravám po-
vrchu na Komenského náměstí, kam byly 
nainstalovány i nové lampy veřejného 
osvětlení historického vzhledu. Na Budíně 
a v ulici Generála Eliáše město nechalo zho-
tovit i dva polozapuštěné kontejnery na se-
parovaný odpad. Nového příčného parko-
viště a rekonstrukce pravostranného chod-
níku se dočkali v ulici Rudolfa Těsnohlídka. 
Oprav místních komunikací a veřejného 
osvětlení se ale podařilo realizovat více. V 
závěru roku se rekonstrukce dočkaly třeba i 
ulice Malinová a Jahodová.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INVESTICE ROKU 2020: duš

Dvě hlavní ještě pokračují

Promítneme-li si uplynulý rok 2020, uvědo-
míme si, že byl velmi netradiční. Přinesl hod-
ně starostí, ale o to větší radost jsme měli 
z úspěšných projektů. K tomu, aby projekty 
byly úspěšné, je zapotřebí mít kvalitní tým 
pracovníků, kteří s vámi táhnou za jeden pro-
vaz. Jen díky mému novému pracovnímu 
týmu jsme na Odboru správy majetku těžký 
rok 2020 zvládli obstojně, za což všem velmi 
děkuji.

V oblasti týkající se zeleně, kdy nás po 
dlouhých letech matka příroda obdařila vel-
kým množstvím dešťových srážek, jsme se 
mohli těšit ze zelených trávníků, které přes 
léto nezežloutly.

Podařilo se nám zabojovat s invazivní 
křídlatkou, osadili jsme trvalkami nejednu 
čáslavskou lokalitu, vysázeli jsme několik 
tisíc jarních cibulovin, které nás potěší svými 
květy na jaře, pokračovali jsme v projektu 
„Jedlá Čáslav“ výsadbou ovocných stromů a 
úspěšně jsme vyzkoušeli letničky z přímého 
výsevu.

Zaměřili jsme se také na jednu z nejdůle-
žitějších částí historického centra Čáslavi – 

na park na náměstí okolo sochy J. Žižky. 
V uplynulém roce proběhla první část prací 
zaměřená hlavně na výsadbu nových dřevin. 
Letos budeme v pracích pokračovat a věří-
me, že výsadba nových letniček a trvalek do-
dá parku barevnost a krásu.

Úspěšně jsme dokončili projekty:
· instalace velkokapacitní nádrže na deš-

ťovou vodu, jež bude využita pro zalévání 
rostlin

· modernizace a oprava dětských hřišť, 
kdy bezpečnost jednotlivých prvků byla ově-
řena odbornou technickou kontrolou, která 
se provádí v pravidelných ročních interva-
lech

· v parku R. Těsnohlídka bylo postaveno 
už dříve občany odsouhlasené, volně pří-
stupné psí hřiště

Mnoho úsilí a energie jsme v uplynulém 
roce věnovali úklidu města. Snažili jsme se 
udržovat Čáslav čistou. Pracovníci úklidu 
pravidelně sbírali a sbírají neskutečné množ-
ství odpadků! Každý z občanů, který vyhodí 
odpadky na zem či položí volně odpadkové 

pytle ke košům či kontejnerům, by si měl uvě-
domit, že jednak hyzdí naše město, ale také 
bere čas pracovníkům úklidu, který by mohl 
být využit efektivněji (např. pletí záhonů, čiš-
tění obrubníků, hrabání listí apod.).

Obdobné téma jsou psí exkrementy. Je 
nutné si uvědomit, že záhony a trávníky jsou 
někým udržované a při sekání křovinořezem 
či pletí záhonu není příjemné narazit na ten-
to psí „materiál“. Proto žádáme majitele 
psů, aby si po svých mazlíčcích uklízeli.

Na závěr rádi slíbíme, že jako vloni, tak 
i letos se budeme snažit, aby Čáslav vypada-
la pěkně, a aby se nám tu dobře žilo.

Přeji krásný a úspěšný nový rok 2021.
          

OKÉNKO DO ČINNOSTÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 
   Ing. Iveta Motyčková

Foto: 
A. Dymáková
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Zastupitelstvo města Čáslavi na svém zase-
dání dne 14. 12. 2020 schválilo Obecně zá-
vaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 5/2020 
o místním poplatku ze provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů.

Schválená výše tohoto poplatku pro 
rok 2021 činí 550 Kč za poplatníka  při-,
čemž v obecně závazné vyhlášce města je 
možné najít mnohé výjimky. „V přesně sta-
novených případech je možné prominout 
polovinu a někdy až plnou výši poplatku,” 
uvedla pracovnice Odboru financí měst-
ského úřadu, paní Jana Pechová. Zároveň 
ovšem připomněla další část vyhlášky, ho-
vořící o možnosti až trojnásobného navý-
šení zmiňované částky, a to v případě, když 
se poplatník s úhradou platby zpozdí či  
neuhradí její plnou výši. Také je dle této vy-
hlášky a po domluvě s pověřeným pracov-
níkem možné rozložení platby této částky 
na splátky.

Jako každoročně, tak i v letošním roce 
obdrží během měsíce února obyvatelé 
Čáslavi do svých schránek poštovní pou-
kázky upozorňující na nutnost uhradit ten-
to poplatek „za popelnice“. Pracovníci 
čáslavského městského úřadu každoročně 
zjednodušují obyvatelům města vyrovnání 
tohoto poplatku právě zmiňovanými      
poukázkami, jejichž rozesílání však není 
stanoveno žádným zákonem ani vyhláš-
kou. Pro občany z tohoto zjištění plyne dů-
ležitý poznatek, že poplatek je třeba uhra-
dit i v případě, když se z jakéhokoliv důvo-
du složenka do některé ze schránek nedo-
stane.

Obdržené poštovní poukázky bude 
možné uhradit na městském úřadu v hoto-
vosti nebo platební kartou. Další možností, 
jak splnit svoji povinnost, je zaslat patřičný 
obnos pomocí doručované poštovní       
poukázky prostřednictvím České pošty ne-
bo bankovním převodem s uvedením úda-
jů, vypsaných na poštovní poukázce.

Splatnost tohoto poplatku byla stano-
vena nejpozději do 30. 4. 2021. Případné 
další dotazy vám budou zodpovězeny na 
telefonním čísle 327 300 211.

POPLATEK 
„ZA POPELNICE” 
pro rok 2021

Únorovým vydáním odstartovala nová éra 
Čáslavských novin. Na konceptu, který při-
náší atraktivnější vzhled, rozšíření témat, 
zvýšení nákladu i počtu distribučních míst 
nebo nové náležitosti v rámci inzerce, praco-
val Odbor vnějších vztahů a komunikace prů-
běžně od září loňského roku. Noviny nadále 
vycházejí jednou měsíčně, budou roznášeny 
do schránek čáslavských domácností a k dis-
pozici zůstávají zdarma.

Mezi novinami a časopisem
Čáslavské noviny se vždy snažily tema-

ticky dosáhnout za úroveň důležitých infor-
mací z městského úřadu. Články a rozhovory 
týkajícími se pestrého kulturního života, 
sportu, historie a jiných zajímavostí, ale také 
svým grafickým zpracováním čerpají z atri-
butů klasických novin stejně jako časopisů. 
Dosud však byly tištěny na novinový papír, 
jehož vlastnosti nebyly nejvhodnější. Barvy 
se při tisku rozpíjely, fotky a obrázky nevy-
nikly podle našich představ a papír po čase 
ztrácel svou původní bělost. Tyto neduhy 
stojí za nejzásadnější změnou, kterou přiná-
ší kvalitnější papír i technologie tisku. Jejich 
výhody uvítají například luštitelé křížovek, 
sudoku a osmisměrek nebo děti při práci  
s omalovánkami, které do novin nově zařa-
zujeme. S přechodem na jiný tisk prošlo vidi-
telnou obměnou také grafické zpracování, 
s nímž souvisí nový font písma, označení čís-
lování stran či pestřejší barvy.

Přehlednější formáty inzerce
Inzerci nově přijímá Informační centrum 

Čáslav. Čáslavské noviny dosud neměly na-
staveny standardizované formáty inzerce. 
Výpočet probíhal ručně, dle objemu objed-
nané plochy k inzerci, nepřijímaly se její pí-
semné objednávky a následně se přistupo-
valo ke složité a časově náročné fakturaci s 

individuálními kalkulacemi. Také z těchto 
důvodů jsme nově zavedli ověřené formáty 
s jasnou cenou. Tu jsme stanovili na základě 
cen komerční inzerce a výše nákladu v okol-
ních městech, jakými jsou Kutná Hora nebo 
Kolín. Ceny a další náležitosti pro objednáv-
ku inzerce najdete na str. 31.

Náklad a rozvoz po celém ORP
Zpětná vazba z některých distribučních 

oblastí (trafiky, nemocnice, domov důchod-
ců apod.), pro něž byl stávající náklad nedo-
statečný, nás vedla k další zásadní změně. 
Tou je navýšení nákladu na 10 000 ks. Při-
stoupili jsme k němu i vzhledem k zavedení 
distribuce pro celou Čáslav jako obec s rozší-
řenou působností. Čáslavské noviny tedy 
budou od únorového vydání rozváženy cel-
kem do 36 obcí, přičemž každý obecní úřad 
jich obdrží minimálně 100 ks.

Články, k nimž se budete vracet
Od loňského září postupně měníme cel-

kový koncept Čáslavských novin. Naším cí-
lem je dávat prostor více tématům, než tomu 
bylo doposud, a to i těm, které třeba nesou-
visejí výhradně s Čáslaví jako takovou – byť 
ta samozřejmě zůstává naší prioritou. Přibli-
žujeme se trendu kratších informativních 
článků zasazených do nové grafiky, která je 
činí vizuálně atraktivnějšími a přehlednější-
mi. V ideálním případě by se čtenář měl k jed-
notlivým vydáním Čáslavských novin vracet, 
podobně jako tomu je právě u zmíněných 
magazínů.

Věříme, že vás jednotlivé změny i nový 
vzhled Čáslavských novin potěší. Děláme je 
koneckonců především pro vás a kvůli zvý-
šení vašeho komfortu při jejich čtení. Bude-
me vděční za jakékoli připomínky, s nimiž se 
na nás neváhejte obracet.

ČÁSLAVSKÉ NOVINY 
V MODERNÍM KABÁTĚ IM
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Pro člověka takříkajíc zvenčí může znít po-
jem „Odbor vnějších vztahů a komunikace“ 
téměř abstraktně. Každopádně nemusí být 
snadné představit si, co přesně jeho pracov-
níci dělají, kterou část agendy Městského 
úřadu Čáslav mají na povel. Proto jsme se 
rozhodli vám ji trochu přiblížit.

Měsíc co měsíc obstaráváme vydávání 
oblíbených Čáslavských novin. Spravujeme 
webové stránky města, jeho facebookový 
profil nebo aplikaci Mobilní rozhlas. Úzce 
spolupracujeme nejen se členy vedení 
Čáslavi a ostatními odbory, ale také s různý-
mi institucemi a organizacemi – divadlo, 
knihovna, muzeum, školy a školky, Čáslav-
ská servisní, neziskové organizace, církve 
a mnohé další. Dále dbáme na tzv. podniko-
vou identitu (corporate identity) města, což 
s sebou přináší tvorbu vizitek, log, letáků, 
textů a další propagačních materiálů, ale 
třeba také správu intranetu. Záleží nám na 
cestovním ruchu, jenž podporujeme skrze 
projekty Turistická oblast Kutnohorsko    
a Kolínsko nebo LET, zaměřený na čáslavské 
turistické stezky. Opíráme se pochopitelně 
i o schopnosti externích spolupracovníků, 
novinářů a obecně zástupců různých médií.

Chytracaslav.cz
Má za úkol informovat veřejnost o měst-

ských projektech, ať už uskutečněných, ve 
stadiu realizace, či plánovaných, o způsobu 
jejich financování a umístění na ploše obce.

Zelencaslav.cz
Jeho úkolem bude přehlednou formou 

informovat o všem, co má nějakou souvis-
lost se zelení v Čáslavi.

Infocaslav.cz
Jedná se o nový web Informačního cent-

ra Čáslav, který mu doposud citelně chyběl. 
Bude návštěvníkům města poskytovat infor-
mace o akcích, možnostech ubytování a stra-
vování, dopravě, podnikatelích, školách, 
památkách a přírodních lokalitách nebo nej-
různějších volnočasových aktivitách. Samo-
zřejmě se zde dostanou k řadě klíčových in-
formací i o centru samotném.

S internetem pochopitelně úzce souvisí 

také nový web Meucaslav.cz, který připravu-
jeme společně s vedením města. Ten bude 
svou uživatelskou přívětivostí, funkčností a 
přehledností odpovídat aktuálním poža-
davkům na otevřenou a vlídnou komunikaci 
mezi městským úřadem a občany. Těm mi-
mo jiné nabídne služby typu Portál občana, 
Portál stavebníka, Portál podnikatele, Onli-
ne rezervační systém či Mapový portál GIS. 
Ani tím však výčet moderních prvků nekončí.

Do budoucna plánujeme propojit a sjed-
notit komunikaci města prostřednictvím 
stávajících i nových komunikačních kanálů 
a propagačních prostředků. Úzce s tím sou-
visí např. marketingový průzkum názorů ob-
čanů, z jejichž zpětné vazby budeme vychá-
zet. Na základě jejich návrhů nastavíme ko-
munikační strategii městského marketingu 
jako nástroje dlouhodobého rozvoje Čásla-
vi.

Tolik tedy k základnímu přehledu náplně 
naší práce a v hrubých obrysech i plánům do 
nejbližší budoucnosti. Tu Odbor vnějších 
vztahů a komunikace vyhlíží navzdory sou-
časné nelehké celospolečenské situaci s opti-
mismem a odhodláním. Těší nás, že při tom 
budete s námi.

ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE IM

Pomáhám vedení 
Čáslavi nastavit, 
propojit a sjedno-
t i t  ko m u n i ka c i 
města s veřejnos-
tí, podnikateli a 
návštěvníky, tak 
aby byli informo-
vání o tom, co se 
ve městě děje a 
plánuje, dělo a 

realizovalo. Podílím se na nových projektech 
zaměřených na cestovní ruch s cílem přilá-
kat nové návštěvníky, aby jich do Čáslavi za-
čalo jezdit více, aby využívali její služby, obje-
vili její krásy a třeba se i dobře najedli a na-
koupili. Propojuji komunikaci města s další-
mi organizacemi, abychom věděli o všem, co 
se kde děje, a mohli o tom informovat veřej-
nost.

Organizačně zastřešuji veškeré aktivity 
nezbytné pro fungování odboru jako takové-
ho, počínaje IT vybavením přes nutné 
smlouvy, výběrová řízení, směrnice, nasta-
vení nových procesů. Dohlížím na to, aby byli 
všichni zaměstnanci a spolupracovníci odbo-
ru spokojení. Zastřešuji kooperaci s externí-
mi spolupracovníky, mezi něž patří třeba na-
ši brigádnici na roznos Čáslavských novin do 
vašich domovů, grafička, externí redaktoři, 
IT specialista. Komunikuji s novináři a zpro-
středkovávám médiím klíčové informace.

Velmi aktivně se momentálně podílím na 
přechodu Informačního centra pod město 
jako takové, tak aby návštěvníci Čáslavi i její 
obyvatelé byli do budoucna s jeho činností 
maximálně spokojení, aby město důstojně 
reprezentovalo a plnilo funkci přívětivé i pro-
fesionální vstupní brány. Mým cílem pro blíz-
kou budoucnost je pro zaměstnance měst-

ského úřadu nastavit a realizovat sjednoce-
nou interní komunikaci města, aby byli in-
formováni o všem, co se u jejich zaměstna-
vatele děje, vzájemně se lépe znali, snáz spo-
lu komunikovali a celkově se jim pro město 
dobře pracovalo. Oblast fungování města na 
sociálních sítích chci rozšířit o další platfor-
my.

Volný čas věnuji rodině a studiu. Ráda 
sportuji – běh, fitness. Užívám si výbornou 
kávu, dobré jídlo, potřebuji hodně spát. 
Mám ráda divadlo, kulturu a zajímavé osob-
nosti.

vedoucí odboru 
Bc. Adéla Váňová, DiS.

Činnosti odboru

Připravujeme 
několik nových webů:

Kdo jsme?

Máte pro nás námět na článek, 
děje se u vás něco zajímavého?

Napište nám na: 
noviny@meucaslav.cz



Redaktorské či-
nnosti, která zahr-
nuje všechno od 
vymýšlení témat 
přes psaní textů 
a pořizování foto-

grafií po práci s grafickým programem a pří-
pravu tiskových podkladů, se v Čáslavských 
novinách věnuji téměř sedm let. Dále mám 
na starosti administraci webových stránek 
města, facebookového profilu města a apli-
kace Mobilní rozhlas. Velmi si vážím toho, že 
mohu informovat o dění ve městě, ke které-
mu mám již 31 let pozitivní vztah. Nejzábav-
nější náplň mé práce tvoří rozhovory se zají-
mavými osobnostmi a fotografování nejen 
kulturních událostí.

Jsem otcem dvou dětí, fanouškem kva-
litní hudby a dobrého jídla, z větší části spíše 
introvertem, který má rád humor všeho dru-
hu i atmosféru letních festivalů a klubových 
koncertů.

Zajišťuji provoz 
Informačního cent-
ra a poskytuji kom-
pletní informační a 
poradenský servis 
související s cestovním ruchem občanům 
Čáslavi i návštěvníkům.

Jsem matkou dvou dětí, spíše pesimist-
kou, která má ráda společnost přátelských 
lidí, ale nemusí být za každou cenu středem 
pozornosti. Mám ráda upřímnost, dobré jíd-
lo a pití.

Zajišťuji provoz 
Informačního cent-
ra a poskytuji kom-
pletní informační a 
poradenský servis 

související s cestovním ruchem občanům 
Čáslavi i návštěvníkům.

Narodila jsem se a žiji v Čáslavi, zajímám 
se nejen o aktuální dění ve městě, ale i o jeho 
historii. Ráda také čtu a chodím na procház-
ky.

Svými texty se 
snažím čtenáře pře-
svědčit o tom, že 
velké události se 
dějí i v našem regio-
nu a že i Čáslavsko 
má spoustu zajímavých osobností, které by 
byla škoda minout.

Jsem řekněme žena plná „kontrastů“. 
Malého vzrůstu a o něco vyšších ambicí.    
S touhou žít a cítit tep doby, zároveň občas 
s potřebou se před světem na chvíli schovat. 
Umím být loajální, ale někdy i rebel. A sem 
tam mi chybí pud sebezáchovy, což pak ně-
kdy trochu bolí. Vlastnost „jít do všeho po 
hlavě“ ale neodeznívá ani s věkem. Mám rá-
da své tři děti, knížky, spánek, kulturní dění. 
Vše lidsky hřejivé, co dodává chuť nevzdávat 
se, vytrvat a pokračovat.

Do Čáslavských 
novin přispívám 
krátkými články, 
ale především mám 
na starosti jejich 

jazykovou a gramatickou správnost, takže 
jestli v nich objevíte nějakou chybičku, jde 
na můj vrub.

Loni jsem se stal hrdým otcem, takže  
o volném čase si od té doby víceméně jen čtu 
(jakmile synek usne). Nadále se však pova-
žuji za fanouška literatury a audiovize. Pra-
cuji téměř výhradně se sluchátky na uších, 
v nichž mi hraje hudba tak tvrdá, rychlá a po-
nurá, že by většině „slušnějších“ lidí mohla 
rapidně zhoršit náladu. Na mě funguje přes-
ně opačně.

Mám na staros-
ti grafické zpracov-
ání informací z mě-
sta Čáslavi, snažím 
se, aby vše bylo jas-

né a přehledné.
Jsem mamkou dvou dětí, která má ráda 

lidi, život, dobré jídlo a pití (hlavně kávu). 
Náladu mi zvedají rodina a přátelé, na které 
mám opravdu štěstí. Ráda čtu a poslouchám 
fajn muziku téměř všeho druhu. Od dětství 
ujíždím na Cimrmanovi, jehož humor je mi 
vlastní.

Již 20 let pracuji 
v oboru IT. Nejvíce 
se zaměřuji na tvor-
bu webových str-
ánek, e-shopů či 
CRM systémů. Pra-

cuji jak s drobnými živnostníky, tak s velkými 
nadnárodními firmami. Nejdůležitějším bo-
dem mé práce je určitě detailní komunikace 
se zákazníkem, odborné poradenství a lid-
ský přístup.

ZPRÁVY Z MěÚ str.11

Jakub Novák, 
redaktor

Veronika Červená, 
Informační 
centrum

Lenka Vondrová, 
Informační 
centrum

Kdo nám vydatně pomáhá 
a spolupracuje s námi?

Alena Dušková, 
externí redaktorka

Ivo Michalík, 
externí redaktor 
a korektor

Zuzka Lebdušková, 
grafička

Lukáš Dohnal, 
IT specialista

požadavky:
– minimálně střední vzdělání 
s maturitní zkouškou
– státní občanství ČR
– způsobilost k právním úkonům
– ovládání jednacího jazyka
– výhodou: praxe v oboru účetnictví, 
praxe min. 6 měsíců ve státní správě 
nebo samosprávě
– nástup od 1. 3. 2021, popř. dle dohody
– pracovní poměr na dobu neurčitou
– více info na www.meucaslav.cz

Městský úřad Čáslav 
nabízí práci:

Referent/ka Odboru financí

Kontaktní osoba:
Bc. Jaroslava Lepešková, tel.: 327 300 230
e-mail: lepeskova@meucaslav.cz

Doručte svůj životopis 
nejpozději do 27. 1. 2021
poštou:
(MěÚ Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 
286 01 Čáslav)
osobně: 
na podatelně,
obálku označte „Neotvírat - VŘ - finance” 

Hlavní činnost: 
zpracování evidence faktur, 

inventarizace majetku a závazků...
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ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE PČR INFORMUJE

NÁLEZ INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK V ULICI POD NÁDRAŽÍM   
V prostoru dvora, který dříve patřil firmě Drahstav poblíž 

vlakového nádraží, bylo nalezeno velké množství injekčních 
stříkaček. Upozornil na to jeden z kolemjdoucích, který nález 
oznámil na služebnu městské policie. Strážníci na místě zajistili 
značné množství inzulínových stříkaček s integrovanou jehlou 
používaných narkomany při aplikaci drog a dvě speciální nádoby, 
které používá policie právě ke sběru podobně nebezpečného 
a infekčního materiálu. Odhadem se zde mohlo nacházet zhruba 
500 stříkaček.                       

ROZBITÍ OKNA BYTU
V ulici Jablonského někdo rozbil okno jednoho z přízemních 

bytů. Oznamovatel uvedl, že k poškození došlo v dopoledních 
hodinách, kdy byl v práci. Nikdo jiný v bytě poškozeného údajně 
nebyl a spory s nikým nemá. Obyvatelé bytového domu k incidentu 
sdělili, že v  čase okolo 10:30 byla slyšet silná rána, po níž se od 
domu vzdalovala trojice podezřelých osob. Strážnici se spojili 
s firmou, která zde prováděla rekonstrukci domu. Podle zástupce 
společnosti, jenž se ten den nacházel na místě, za poškození okna 
jeho zaměstnanci nemohou.     

NEZLETILÝ CHLAPEC KOUŘIL ELKTRONICKOU CIGARETU
Hlídka si při své kontrolní činnosti všimla nezletilého chlapce, 

jak na jednom z dětských hřišť kouří elektronickou cigaretu. 
Chlapci, kterému cigaretu strážníci odejmuli, bylo oznámeno, aby si 
ji vyzvedl na služebně se svým zákonným zástupcem. 

KRÁDEŽ PENĚŽENKY
Zloděj využil nepozornosti mladé ženy
V úterý 29. prosince 2020 po osmnácté hodině ve vlaku na trase 

z pražského hlavního nádraží do stanice Čáslav využil dosud 
neznámý pachatel nepozornosti sedmadvacetileté ženy a z 
batohu, který měla neustále při sobě, odcizil dámskou peněženku. 
V ní se nacházela karta, jejímž prostřednictvím následně zloděj 
uskutečnil 7 plateb. Poškozená žena tak přišla o finanční hotovost, 
občanský průkaz a další písemnosti.

NA ŠTĚDRÝ DEN BOURAL POD VLIVEM ALKOHOLU
Při nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn
Dne 24. prosince 2020 v 10:10 došlo v obci Žehušice k dopravní 

nehodě tří osobních vozidel. Řidič vozidla značky Ford Fiesta 
vyjížděl z vedlejší pozemní komunikace z ulice na Kopečku 
a odbočoval vlevo na hlavní pozemní komunikaci ulice Hlavní, s 
tím, že chtěl dále pokračovat v jízdě k obci Rohozec.

Po najetí na hlavní pozemní komunikace přehlédl jedoucí 
osobní vozidlo značky Škoda Fabia, které ze směru od obce 
Rohozec. Došlo ke střetu vozidel, když Škoda Fabia následně 
přejela při zvládání situace do protisměrného jízdního pruhu a zde 
pravým bokem zachytila o pravou boční část stojícího vozidla VW 
Passat. Při nehodě naštěstí nedošlo ke zranění osob. Dechová 
zkouška naměřila pozitivní hodnoty na přítomnost alkoholu v 
dechu u řidiče vozu Fordu Fiesta a ukázala 0,81 promile. Policisté 
řidiče řádně poučili, na místě zadrželi jeho řidičské oprávnění a 
zakázali další jízdu. Případ je v šetření kutnohorských policistů.
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ŠKOLA BEZPEČNĚJŠÍ
V souvislosti s pandemií covid-19 jsou na ZŠ 
Čáslav, Masarykova tak jako v ostatních vzdě-
lávacích zařízeních prováděna různá opatře-
ní k zamezení šíření nákazy. Ředitelství školy 
se v rámci zajištění bezpečnosti žáků i peda-
gogických pracovníků rozhodlo využít nové 
technologie sloužící k nepřetržité likvidaci 
bakterií a virů na ošetřených plochách, a to 
protiinfekční hygienickou japonskou nano-
technologii TiZonic s účinností i proti lidské-
mu koronaviru a s garancí účinku 2 roky. Apli-
kace byla zaměřena na povrchy, které jsou 
intenzivně využívány a jsou velmi „ko-
ntaktní” – jedná se především o vstupní pro-
story, dveře, stolky, židličky, klávesnice počí-
tačů, sociální zázemí (toalety). Podstatou je 
technologie nano materiálů na bázi malých 
částic TiO2 na povrchy ploch, které předáva-
jí ošetřeným plochám nové, žádoucí vlast-

nosti. Na ošetřených površích probíhá dlou-
hodobá, permanentní, velmi účinná regula-
ce biologické kontaminace, eliminace mik-
roorganismů – bakte-
rií, virů, plísní.

Po aplikaci je ošet-
řený prostor chráněn 
akreditovanou tech-
nologií a je považo-
ván za bezpečnou 
zónu.

TiO2 je látka, kte-
rá je podle Evropské 
agentury pro che-
mické látky (ECHA) 
považována za bez-
pečnou pro člověka, 
zvířata i životní pro-
středí. Běžně se pro-

to používá také jako přísada do léků, potra-
vin (jogurty, bonbóny ...) nebo kosmetic-
kých přípravků.

Mgr. Jaroslav Vostrovský, ředitel školy

Obchodní akademie na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav 
se profiluje zaměřením Účetnictví a finance 
podniku a zaměřením Logistika, které si žáci 
volí na konci druhého ročníku.

Mezi ekonomické předměty společné 
oběma zaměřením patří Ekonomika, Účet-
nictví, Daňová soustava a Bankovnictví. Dal-
ším z odborných předmětů je Písemná a elek-
tronická komunikace, v rámci které mohou 
žáci v závěru třetího ročníku skládat státní 
zkoušku z psaní na klávesnici pod dohledem 
zkušebních komisařů ze Státního těsnopis-
ného ústavu v Praze. Pro výuku žáci využívají 
výukový program ZAV. Jedná se o jeden z nej-

dokonalejších programů pro psaní na PC, 
neboť umožňuje žákům psát podle jejich in-
dividuálních možností. V rámci tohoto pro-
gramu mohou získat mezinárodní certifikát 
Intersteno.

Zaměření Účetnictví a finance podniku je 
odborně prohloubeno o předměty Účetní 
praktikum, Finance, Ekonomický seminář 
a Hospodářské výpočty.

V oboru Ekonomické lyceum je odborné 
ekonomické vzdělání získáváno v užším roz-
sahu především v předmětech Ekonomika, 
Účetnictví a Písemná a elektronická komuni-
kace.

Součástí výuky na obchodní akademii a 

ekonomickém lyceu je předmět Praxe, který 
kombinuje formu výuky ve škole a souvislé 
14denní odborné praxe ve firmách. Výuka 
probíhá v počítačových učebnách s podpo-
rou softwaru „ÚČTO“ a „Money S3“ dle jed-
notlivých oborů a zaměření. Prohloubení 
odbornosti a praxe je podpořeno řadou ex-
kurzí a seminářů.

Absolventi ekonomických oborů naší 
školy nacházejí uplatnění na trhu práce pře-
devším v ekonomické sféře jako účetní, admi-
nistrativní asistenti, finanční a marketingoví 
referenti, obchodní zástupci, referenti ve 
státní správě, bankovnictví, pojišťovnictví a 
na dalších ekonomicko-administrativních 
pozicích. Absolventi jsou schopni používat 
dva cizí jazyky jako prostředek profesní ko-
munikace, ovládat základní programové vy-
bavení počítače včetně uvedených účetních 
softwarů, zajišťovat personální agendu malé 
i velké organizace.

Studium vytváří také předpoklady pro 
studium na VOŠ a VŠ především ekonomic-
kého zaměření a pro rozvoj vlastních podni-
katelských aktivit. Při přípravě absolventa 
se klade důraz na přesnost, slušné chování, 
znalost a dodržování právních norem a ob-
chodní etiky.

OBCHODNÍ AKADEMIE PROPOJENÁ 
S PRAXÍ Vyučující ekonomických předmětů
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Víte, že dopravní škola v Čáslavi má tra-
dici již 70 let? A je zařazena mezi pilotní školy 
s výukou autooborů, jakých je v ČR jen 14? 
Škola má kapacitu až 350 žáků, vlastní inter-
nát, jídelnu a rozsáhlý moderní autoservis.

Obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
Zajímavý čtyřletý maturitní obor, kde žáci 
získají znalost v organizování přepravy ces-
tujících a zboží, ve využívání sdělovací, za-
bezpečovací a další techniky v dopravě. Žáci 
mají předpoklady pro další studium na VŠ 
i pro široké pracovní uplatnění, obor je vhod-
ný pro děvčata i chlapce.

V průběhu studia dopravy a logistiky v 
prostředí virtuální firmy získají žáci mnoho 
benefitů exportní společnosti Porsche CZ. 
Odborná praxe probíhá ve firmě přepravující 
nadměrné náklady. Žáci mohou získat řidič-
ský průkaz skupiny B a Europass (EN, D), tj. 
dodatek k vysvědčení o profilaci vystudova-
ného oboru. 

Obor POŽÁRNÍ OCHRANA 
Čtyřletý maturitní obor vhodný pro děvčata 
i chlapce je přípravou na profesi v rámci Inte-
grovaného záchranného systému i na další 
studium na VŠ. Žáci mají rozšířenou výuku 
tělesné výchovy a praxi v reálném prostředí 
HZS ČR. Možnost získání řidičského průkazu 
skupin B, C, pracovní oděv HZS splňující nor- 

mu PS-2, Europass (EN, D), tj. dodatek k vy-
svědčení o profilaci vystudovaného oboru.

Obor AUTOTRONIK
Čtyřletý maturitní obor je zaměřen na dia-
gnostiku a provádění oprav motorových vozi-
del, hlavně v oblasti elektroniky moderních 
automobilů. Odborný výcvik i na elektromo-
bilech. Žáci oboru Autotronik mohou získat 
elektrotechnické vzdělání, které umožňuje 
dosažení vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné 
způsobilosti v elektronice. Součástí výuky je 
získání řidičského oprávnění B, C, možnost 
profesního osvědčení, Europass (EN, D). 

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?  ATRAKTIVNÍ
OBORY NA ČÁSLAVSKÉ DOPRAVNÍ ŠKOLE

Obor Provoz a ekonomika dopravy je orien-
tován na mezinárodní dopravu (kamionovou,
železniční i leteckou) ale i na logistiku řízení 
materiálového toku.

Obor Požární ochrana je průpravou k uplat-
nění ve všech typech záchranných složek, 
kde se řeší krizové situace a záchrana životů 
a majetku. Obor studuje přibližně polovina
dívek.

Obor Autotronik je přípravou na další stu-
dium na VŠ technického za měření, ale i na
práci vedoucího pracovníka servisu nebo při-
jímacího technika STK. Obor snoubí teoretic-
kou přípravu s praxí.

Přehled oborů
na dopravní škole
Čáslav
www.dscaslav.cz
Provoz a ekonomika dopravy
4 roky     maturita       přijímačky

Požární ochrana

Autotronik

Autoelektrikář
3 roky     výuční list    bez přijímaček

Karosář

Mechanik opravář motorových vozidel

4 roky     maturita       přijímačky

4 roky     maturita       přijímačky

3 roky     výuční list    bez přijímaček

3 roky     výuční list    bez přijímaček

KAM DO UČŇOVSKÝCH OBORŮ?
NA DOPRAVNÍ UČILIŠTĚ ČÁSLAV!

Studium na dopravním učilišti má tradici 
i perspektivu v oborech zaměřených na auto-
mobilový průmysl. Na učňovské obory mo-
hou žáci nastoupit bez přijímacího řízení. 
Moderní automobily, stavební a jiné motori-
zované stroje vyžadují servis, údržbu a opra-
vy. Nabízíme perspektivní tříleté učňovské 
obory Autoelektrikář, Karosář a Mechanik 

opravář motorových vozidel. Žáci získají zna-
losti ve vyhledávání závad, odhalování jejich 
příčin, opravách a seřizování součástí vozi-
del a strojů. Škola spolupracuje s významný-
mi firmami – BOSCH, Škoda Auto, Volvo, Sca-
nia a dalšími. Zajímavá je účast v motivační 
soutěži QHero.cz určené pro dopravní školy, 
kterou zajišťuje PORSCHE CZ.

Pro odborný výcvik je nově připraveno něko-
lik elektromobilů Škoda ENYAQ iV a Škoda 
Superb iV (plug-in IV). Pro diagnostiku těch-
to elektromobilů budou nově příchozí žáci 
využívat nejmodernější dílenský informační 
systém BOSCH. Součástí výuky je získání ři-
dičského oprávnění B, C a možnost profesní-
ho osvědčení.

Žáci oboru Autoelektrikář mohou získat 
osvědčení podle vyhlášky 50/1978 Sb. 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

VEŠKERÉ INFORMACE
O STUDIJNÍCH OBORECH

najdete na
www.dscaslav.cz
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V době od 1. adventní neděle do Tří králů 
jsme si Cestou do Betléma přes Čáslav připo-
mněli 140. výročí založení gymnázia a 45. vý-
ročí vzniku pedagogické školy.
„Děkujeme autorkám projektu za organiza-
ci. Procházka a zastavení u betlémů dotváří 
vánoční atmosféru a je krásnou inspirací, 
díky níž jsme si vynahradili dlouhodobý kul-
turní deficit a vůbec měli motivaci se společ-
ně projít… Večerní náměstí je ve vánočním 
období vkusně a příjemně nasvícené, řekla 
bych, že má nejhezčí kabát, v jakém jsme jej 
kdy spatřili. Záměr zkrášlit, obohatit a pro-
svítit lidem zimní dny se podařil,“ napsala 

nám Petra Stárková. „Krásný nápad,“ píše 
Majka Kleinerová. „Krásná vánoční procház-
ka nejen pro děti,“ dodává Maruška Hrubá z 
Chedrbí. Další vzkaz je od Juskových: „Dě-
kujeme za krásnou výstavu betlémů. Měli 
jsme díky ní krásnou štědrovečerní procház-
ku. A byli bychom za ni rádi každý rok.“

Parachinovi z Čáslavi doplňují: „Naše 
dcera vám také jeden betlém na památku 
vyrobila. Snad vám udělá radost. Betlém   
(viz. foto) vyrobila Nelinka (4 roky) s mamin-
kou Danou (bývalou studentkou SOŠPg), 
pomáhal bratříček Víteček (2 roky) s tatín-
kem Jirkou (bývalým studentem G).“

„Po prohlídce betlémů ve městě jsem 
tento nakreslil babičce u ní na dvoře,“ napsal 
a přiložil fotografii 8letý Mareček Meduna. 
Děkujeme všem jmenovaným za krásná slo-
va i těm, kteří nakreslili betlémy: 5leté Káje 
Staňkové, 4leté Kristýnce Bajákové, paní uči-
telce Kateřině Jozové ze ZŠ Sadová a dvaceti 
dětem z její třídy 3.c. Odměnou pro účastní-
ky bylo třicet rozdaných kaleidoskopů.

Při čtení vzkazů a prohlížení dětských 
kreseb jsme se neubránily dojetí. Vážíme si 
všech dopisů i výtvarných prací. Přejeme 
všem pevné zdraví a těšíme se na další setká-
ní.

BETLÉMSKÁ CESTA SE VYDAŘILA! Jana Andrejsková a Milada Bártová

Srdečně zveme k návštěvě Virtuálního ve-
letrhu středních škol Středočeského kraje, 
který připravila Krajská hospodářská komo-
ra Střední Čechy ve spolupráci se středními 
školami v regionu. Portál je k dispozici žá-
kům ZŠ a jejich rodičům, ÚP v regionu 
a všem, které zajímají středočeské školy.

Webová stránka obsahuje přehled střed-
ních škol Středočeského kraje, které měly 
zájem se na veletrhu prezentovat. Školy se 
na portále představují prostřednictvím vi-
dea nebo prezentace, k dispozici jsou také 
náborové materiály nebo termíny on-line 
dní otevřených škol. Více jak 60 středních 

škol Středočeského kraje chce touto formou 
oslovit žáky 8. a 9.ročníků ZŠ s nabídkou ke 
studiu právě u nich. Na portále lze najít také 
nabídky některých firem, které mají studijní 
programy pro studenty SŠ. Pro letní měsíce 
jsou připravovány nabídky firem na brigády 
a praxe.

Odkaz na Virtuální veletrh 
středních škol Středočeského kraje: 

www.khkstrednicechy.cz

Další informace: 
Vladislava Šizlingová 
sizlingova@komora.cz

VIRTUÁLNÍ VELETRH 
středních škol Středočeského kraje TZ
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Zemědělská škola v posledních letech pro-
chází velkou proměnou. Po úspěšné rekon-
strukci vnitřních i vnějších částí budov a ná-
sledné modernizaci především odborných 
učeben z projektu Odbornost bez bariér se 
dostala mezi nejmodernější školy. Zaměřuje 
se na rozvoj kvality odborného vzdělávání a 
podporuje uplatnitelnost svých absolventů 
na trhu práce. Rozvíjí se v oblasti moderních 
technologií. Např. pro obory Agropodnikání 
a Zemědělec-farmář pořídila škola drono-
vou letku a další přesnou techniku, jež je po-
třebná pro tzv. precizní zemědělství.

Důraz klade na praktické ověřování zís-
kaných znalostí, např. studenti oboru Eko-
nomika a podnikání zkoušejí podnikat v reál-
né studentské firmě nebo se zapojují do me-
zinárodních projektů a soutěží. Studenti obo-
ru Veterinářství mohou pracovat ve školní 
veterinární ordinaci. Odborné praxe žáci vy-
konávají ve školních dílnách, v novém skle-
níku, na statku a na školních závodech – part-
nerských zemědělských podnicích. Snahou 
je připravit své studenty na realitu života.

Studenti se u nás vzdělávají v těchto 
oborech:

Maturitní čtyřleté obory:
· Ekonomika a podnikání
· Agropodnikání se zaměřením na chov 

zvířat
· Agropodnikání se zaměřením na země-

dělský provoz
· Veterinářství
Učební tříletý obor:
· Zemědělec-farmář 

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA ČÁSLAV SzeŠ Čáslav

Kontakt: 
web: szescaslav.cz

mail:   skola@szescaslav.cz
Instagram:  zemedelka_caslav

facebook: SZeŠ Čáslav
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Česko se dostalo do třetí vlny pandemie   
a kvůli nárůstu počtu nemocných, v jejichž 
případě je nutná i hospitalizace, narážejí ne-
mocnice v některých krajích na své kapacity. 
Jak je na tom ta čáslavská? A kolik těžce ne-
mocných pacientů s covid-19 se tu léčí? 
O tom více pohovořil ředitel Městské nemoc-
nice Čáslav Ing. Rudolf Bubla a místostaros-
ta města Martin Horský.

Speciální oddělení pro pacienty s koro-
navirem zřídila nemocnice na konci září    
z části interního oddělení. V současné době 
je pro pacienty s covidem vyhrazeno 29 stan-
dardních lůžek a dvě lůžka JIP. „Situace se 
ale mění každým dnem. Co platí dnes, nemu-
sí platit zítra,” upozorňuje ředitel  s tím, že 
v době uzávěrky se v čáslavské nemocnici 
zotavovalo 27 pacientů s covid-19. „Zatím 
jsme nenarazili na nedostatek lůžek, ale ka-
pacitní rezerva už byla téměř vyčerpána   
a proto jsme zvažovali i možnost jejich rozší-
ření na dalším oddělení, což by však způso-
bilo řadu velkých personálních i organizač-
ních potíží. Léčíme i závažné stavy s výjim-
kou těch velmi komplikovaných, kdy je paci-
ent připojen na umělou plicní ventilaci. Tyto 
pacienty překládáme na vyšší pracoviště. 
Většinu stavů zvládáme u nás za použití pří-
strojů HFNO, takzvaných oxygenátorů. Pa-
cient je při vědomí, sám dýchá a přístroj mu 
pomáhá maximálně využít jeho zbývající 
části plicní kapacity. Je to šetrnější metoda 
než mechanická ventilace a dokáže ji úplně 

vyloučit nebo alespoň oddálit,” vysvětluje 
ředitel nemocnice.

Stejně jako v jiných zdravotnických zaří-
zeních se i čáslavská nemocnice potýká s 
problémem, že i zdravotnický personál  pod-
léhá nákaze nemocí covid-19 či se dostává 
do nařízené karantény z důvodu nemoci ně-
koho z okolí. Podle Martina Horského, který 
je členem krizového štábu nemocnice, jehož 
jednání se dle potřeby účastní také starosta 
města, těmto problémům čelí i naše nemoc-
nice. „Aktuálně máme další nakažené lékaře 
a zdravotní sestry. Každý výpadek jednotliv-
ce klade větší nároky na celý nemocniční 
tým. Právě naši zaměstnanci jsou bezpochy-
by tím nejdůležitějším předpokladem, aby 
naše nemocnice mohla pečovat o všechny 
pacienty.“ Rudolf Bubla doplňuje: „Všechna 
oddělení nemocnice v současné době fun-
gují. Největší, omezení je dáno zastavením 
plánované péče, v důsledku  vládního naří-
zení, které musíme respektovat. Personální 
nedostatek prozatím rozsah poskytované 
péče neovlivnil,” uvádí ředitel na pravou mí-
ru, proč si na některé výkony musejí pacienti 
počkat.

V prosinci 2020 vznikl krizový štáb ne-
mocnice. Co je jeho úkolem jsme se zeptali 
pana místostarosty. „ Krizový štáb je tým li-
dí, kteří hledají řešení pro stále se měnící po-
třeby vyvolané pandemií a s tím spojených 
nařízení vlády. Naše nemocnice, naši za-
městnanci mají své limity a personálně zajis-

tit nově vzniklé infekční oddělení, testovací 
centrum a očkovací místo je sice od úřednic-
kého stolu možné, ale realita je odlišná. Sna-
žíme se vyjít vstříc nařízením, hledáme per-
sonální rezervy, ale prioritou je stále dostup-
ná zdravotní péče pro naše občany a záro-
veň stanovení hranic, za které nemůžeme 
a nechceme se zaměstnanci zajít.“

Koronavirová pandemie negativně zasa-
huje ještě jednu skupinu lidí - seniory a dlou-
hodobě nemocné. A to nikoliv jen proto, že 
jim hrozí nákaza a komplikovaný průběh, ale 
také proto, že v sociálních zařízeních a ne-
mocnicích zůstávají odříznuti od svých blíz-
kých, což se negativně odráží na jejich psy-
chice. Na nepříjemnou skutečnost zareago-
valo čáslavské oddělení LDN tak, že pořídilo 
pro tento účel tablety. Aby se rodina mohla 
spojit se zdejšími pacienty alespoň formou 
videohovoru. Smysl to prý rozhodně má.  
„Určitě to pomáhá a služba je našimi pacien-
ty využívána. Přišli jsme s ní již v jarním obdo-
bí pandemie, byl to nápad naší vrchní sestry 
z LDN, paní Mgr. Volkové,” oceňuje Rudolf 
Bubla s dovětkem, že nemocnice dělá zkrát-
ka vše proto, aby se pandemie na Čáslavsku 
dobře zvládla a aby zařízení dobře poslouži-
lo občanům. Všichni dělají vše proto, aby ni-
koho s onemocněním covid-19 nemusela 
nemocnice z kapacitních důvodů odmít-
nout, což se zatím daří.

NEMOCNICE V DOBĚ COVIDU duš

Aktuální informace: nemcaslav.cz

Očkování proti COVID-19

vyplňte on-line registrační formulář na https://crs.uzis.cz

regionální informační linka pro seniory 725 355 998

očkování bude probíhat v Městské nemocnici Čáslav
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Paní Jaroslava Vébrová byla prvním zájem-
cem, který si objednal přepravu Taxíkem Ma-
xíkem. Informaci o začátku provozu této služ-
by se dočetla v Čáslavských novinách a oka-
mžitě si ji telefonicky objednala. Jako důvod 
paní Vébrová uvedla kontrolu u lékaře.

Paní Vébrová při našem osobním setkání 

projevila pro tuto dopravní službu značné 
nadšení a ujistila mě, že přepravu Taxíkem 
Maxíkem bude využívat častěji. Chválila si 
vstřícný a ochotný přístup řidičky, paní Ma-
riany Petríkové, zaměstnankyně ANIMY 
ČÁSLAV,o.p.s., a několikrát vyjádřila podě-
kování zastupitelům města Čáslavi za to, že  

tuto přepravní službu pro seniory a handica-
pované v čáslavském regionu umožnili zpro-
voznit.

V průběhu prvního týdne byl Taxík Maxík 
využíván především obyvateli Čáslavi. Cílem 
přepravy byly již výše zmiňovaná kontrola 
u lékaře, doprava na úřad a na nádraží.

Taxík Maxík je připravený zajistit dopra-
vu v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 zá-
jemcům z celého ORP Čáslav starších 65 let 
nebo držitelům průkazky ZTP či ZTP/P. 

Cena přepravní služby Taxík Maxík je sta-
novena v jednotné výši a to 8,- Kč / 1 km a oso-
bu. Pokud bude zájemce doprovázet další 
osoba jako doprovod, bude rovněž povinna 
uhradit výše uvedenou cenu.

TAXÍK MAXÍK VYJEL DO ČÁSLAVSKÝCH ULIC

Rok 2020 v době pandemické byl obdobím smutným a pro mnohé 
z nás i z hlediska různých restrikcí a zákazů časem nelehkým. Dávku 
radosti a štěstí potřebuje v životě každý z nás, a když více lidí pomůže, 
třeba pouze maličkostí, tak pro druhého, mnohdy úplně osamocené-
ho člověka to může znamenat mnoho...

Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Renátě Daňkové, kte-
rá svým zveřejněným videem vyzvala spoluobčany a zároveň zorgani-
zovala sbírku vánočních dárků pro klienty naší společnosti. Reakce 
Čáslavanů na sebe nenechala dlouho čekat a své dary i s milými přá-
níčky vždy osobně doručili nejprve do rukou paní Daňkové, která je 
pak předala pečovatelkám a ty už se postaraly o to nejdůležitější. Že 
všechny dárky doputovaly pod ten správný stromeček, bylo zřejmé 
hned při jejich předávání, kdy obdarovaní neskrývali dojetí a měli oka-
mžitou potřebu své vánoční štěstí s někým sdílet.

Ještě jednou děkujeme za milý nápad a obětavost, díky které se 
celá dobrá věc vydařila.

PODĚKOVÁNÍ OD SPOLEČNOSTI 
ANIMA ČÁSLAV, o. p. s.

Mgr. Markéta Dvořáková

Službu si můžete objednat 
na telefonním čísle 

606 03 83 30
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Během loňského léta připravila architektka 
Radka Neumannová ve spolupráci s gra-
fičkou Norou Procházkovou pro první ročník 
Dvorků komentovanou prohlídku po 
100–150 let staré architektuře města 
Čáslavi. Očekávaly, že se na ní objeví plus 
minus šest zájemců. V danou hodinu na 
výchozí místo „Dobře placené procházky“ 
městem dorazilo přes 100 účastníků a další 
se přidávali na trase.

Tak neoddiskutovatelný zájem místních 
(i přespolních) o krásy našeho města 
a příběhy s ním spojené se stal rozhodující 
pobídkou k uskutečnění léta hýčkaného 
záměru vytvoření tematických stezek, které 
by poutavou formou připomněly historické 
a kulturní dědictví města a zmapovaly místa 

spjatá s příběhy, které nás formovaly nebo 
mohou formovat.

Lokální Elektronické Toulky (LET) tak 
nabídnou Čáslavským i turistům sérii 
procházek odhaluj íc ích zaj ímavosti 
z historie, literatury, architektury a ze života 
slavných rodáků, znovuobjeví jedinečnost 
současných i již zmizelých zákoutí Čáslavi. 
Kompletní informace k jednotlivým stezkám 
budou dostupné přes webového průvodce, 
ve zkrácené podobě pak formou listinných 
map. Na projektu se bude podílet tým 
historiků, pedagogů, umělců a IT odborníků 
z našeho regionu i ze vzdálenějších koutů 
republiky.

Bude-li nám štěstí přát, první stezky, 
v  nichž nezapomeneme ani  na děti , 
zpřístupníme již během tohoto léta.

Lokální Elektronické Toulky aneb LETy městem Čáslav
Radka Neumanová, Nora Procházková, Klára Fidlerová

Víte, ve které veřejné čáslavské 
budově byste našli toto schodiště?

1. Nejoblíbenější místo 
Čejkovice, je to taková pidi vesnička. Má 

zvláštní kouzlo, přijedete tam a úplně 
zapomenete, co vás trápí. 

Na výlet se i s dětmi nejraději vracím na 
Dvorecko u Bohdanče. 

2. Nejoblíbenější jídlo 
Maso ve všech podobách, klidně bez 

zbytečných příloh. A pravá letní houbová 
polévka.

3. Nejoblíbenější film 
V téhle bláznivé době potřebuji něco 

bláznivého pro pobavení. Televizi navíc 
doma ani nemám, když už si něco pouštím, 

tak před spaním krátké seriály jako Černá 
zmije s Rowanem Atkinsonem Ať jedí  nebo 
koláče. Myslím, že teď asi nikdo nevyhledá-
vá horory a katastrofické filmy… To si stačí 
pustit zprávy.

4. Nejoblíbenější písnička
Andělská od Zuzany Navarové a vůbec 

celé její Zelené album.

5. Nejoblíbenější kniha 
Muž, který sázel stromy

6. Nejoblíbenější část šatníku
Tak asi jako pro každou ženskou – ta 

nejnovější část? 

7. Nejoblíbenější barva 
Tyrkysová/petrolejová – záleží na 

stupni barvosleposti

8. Nejoblíbenější sport
Lukostřelba, běhání pro zapomenuté 

věci

9. Nejoblíbenější část roku
Podzim – mám ráda, když se dá dojít 

přes pole i do míst, kam to po zbytek roku 
nejde.

10. Nejoblíbenější zvíře 
Rozhodně pes Barnabáš
– naše obstarožní maďarská vizsla.

Vážení čtenáři, rozhodli jsme se Čáslavské noviny obohatit o pravidelný dotazník, jehož 
prostřednictvím vám představíme zaměstnance městského úřadu, významné osobnosti 

města i řadové občany. Ti všichni budou odpovídat na stejnou sadu jednoduchých 
otázek. Třetím respondentem je ředitelka čáslavského kina a divadla Lada Bartošová. 

PŘEDSTAVUJEME OSOBNOSTI MĚSTA   

Koncert skupiny 
KATAPULT

překládáme na 3. května 2021.
Více informací k rozhodnutí o přeložení 

turné Katapultu na www.katapult.cz.

 MINIPÁRTY 
S KARLEM ŠÍPEM  

překládáme na 25. března 2021. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ 
/Screamers

překládáme na 20. dubna 2021.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Představení 
SKLENĚNÝ STROP 
překládáme na 10. února 2021
 Vstupenky zůstávají v platnosti.

AKTUALITY 
Z DIVADLA
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Je tomu právě rok, co jsme založili spolek 
Formanova Čáslav, protože jsme chtěli spo-
lečně přispět k bohatšímu kulturnímu a ko-
munitnímu životu v Čáslavi a současně při-
pomenout osobnost a dílo Miloše Formana.

Shodou okolností vypukla v téže době 
pandemie koronaviru, kvůli níž jsme museli 
zrušit několik plánovaných projektů, včetně 
stěžejního festivalu Formanova Čáslav. Ne-
chceme ale bilancovat uplynulý rok připo-
mínkou toho, co se neuskutečnilo. Akce, kte-
ré nakonec proběhly, nám totiž přinesly do-
statek radosti a energie, abychom se pře-
svědčili o smyslu naší práce a abychom měli 
chuť v ní pokračovat.

V Dusíkově divadle jsme se vloni setkali 
s Michaelem Žantovským, Petrem Pavlem, 
Petrem Kolářem a Danielou Drtinovou. Potě-
šil nás rostoucí zájem o tyto veřejné debaty a 
doufáme, že situace brzy umožní jejich po-
kračování.

Počátkem roku jsme spolupořádali sou-
těž o sochařský portrét Miloše Formana; ví-
tězné dílo Jana Padyšáka by mělo být na For-
manův rodný dům instalováno v letošním 
roce.

První ročník Dvorků, který přilákal přes 
2 000 návštěvníků, vnesl do města na celý 
víkend ovzduší pohody a tvořivosti. Bez náro-
ku na honorář zde vystoupily desítky účinku-
jících a několik desítek dobrovolníků z celé-
ho Česka nám zdarma pomohlo s organiza-
cí.

Na podzim jsme se podíleli na výstavě 
v Dusíkově divadle uspořádané ke 100. výro-
čí narození slavného scénografa Josefa Svo-
body.

V listopadu byla v Dusíkově divadle zahá-
jena – bohužel bez účasti veřejnosti – výsta-
va významného malíře Jana Pištěka. Jsme 
rádi, že autor výstavu nejen nezrušil, ale do-
konce souhlasil s jejím prodloužením do kon-
ce března 2021.

Prosinec byl zasvěcen projektu 24 oken 
adventu, při němž na balkonu radnice, pro-
měněné hrou světel ve veliký adventní ka-
lendář, nezištně vystoupilo téměř 70 účinku-
jících. Tyto podvečerní produkce provázel 
značný zájem veřejnosti a velkým překvape-
ním pro nás zůstává nečekané množství 
zhlédnutí videozáznamů jednotlivých vy-
stoupení.

Během loňského roku jsme obdrželi 

spoustu kladných ohlasů, za které jsme hlu-
boce vděční, protože nám usnadnily vstup 
do další sezóny, jakkoli nejisté zůstávají 
všechny termíny plánovaných akcí.

Klíčovým je samozřejmě samotný festi-
val Formanova Čáslav, který se snad na pře-
lomu května a června dočká svého prvního 
ročníku. Záštitu nad ním přijala paní Martina 
Formanová, která přijede do Čáslavi před-
stavit svou novou knihu vzpomínek na Milo-
še Formana. Hlavním hostem bude Dejvické 
divadlo, jehož členové zde vystoupí ve třech 
různých představeních. S osobnostmi Dej-
vického divadla a jejich tvorbou se zájemci 
setkají i při dalších plánovaných akcích.

Festival zahájí 22. května vernisáž výsta-
vy NOVA FORMA, která v prostorách bývalé 
gumárny představí osm českých výtvarníků, 
a následné vystoupení multižánrového 
umělce Petr Nikla, skupiny Brass Avenue  
a hudebníka Ivo Pospíšila. Výstavu doprovo-
dí workshopy a přednášky o moderním umě-
ní určené pro širokou veřejnost.

Součástí festivalu budou i akce pro děti – 
Petr Nikl je při své performanci pozve do svě-
ta nekonečných her a sestry Formanovy   
s maminkou Klárou jim v rámci workshopů 
budou číst z knihy svého druhého slavného 
dědečka, Jiřího Stránského.

Jednou z doprovodných akcí festivalu 
bude i velká výstava dalšího významného 
současného výtvarníka Jakuba Špaňhela 
v Dusíkově divadle.

O víkendu 3. – 5. září se, doufejme, setká-
me na 2. ročníku čáslavských Dvorků, které 
se letos rozšíří i na zahradu Diakonie. Na je-
jich programu právě usilovně pracujeme, již 
nyní však můžeme slíbit, že jeho součástí 
bude opět komentovaná procházka po 
Čáslavi, táborák na náměstí, soutěž o nej-
lepší čáslavskou buchtu, rozšířený jarmark 
a zejména celá řada umě-
leckých vystoupení. Svou 
účast na Dvorcích zatím 
přislíbili kytarový virtuóz 
Pavel Steidl, herec Jaro-
slav Dušek, performer 
slam poetry Anatol Svahi-
lec či improvizační skupi-
na Paleťáci. Chystáme 
samozřejmě rozmanité 
workshopy pro děti i do-
spělé, aby si každý zájem-

ce mohl vyzkoušet zase něco nového.
Ve spolupráci s Kamilou Ženatou jsme 

pro letošní rok připravili veřejná setkání    
s řadou velmi zajímavých a inspirativních 
hostů, k nimž patří například bratři Forma-
nové či Jiří David; v tuto chvíli čekáme jen na 
zmírnění vládních opatření a otevření diva-
del.

Věříme, že i na sklonku tohoto roku zno-
vu rozžehneme a rozezníme 24 oken adven-
tu, tentokrát však s tím rozdílem, že se před 
radnicí snad budeme moci sejít bez roušek 
a rozestupů. Adventní program bychom také 
rádi rozšířili o vánoční dílnu.

Mohlo by se zdát, že při dostatečném en-
tusiasmu a energii je vlastně snadné podob-
ný celoroční program naplánovat a zrealizo-
vat. Pravda je to jen do chvíle, kdy je nutno 
zaplatit faktury. Jako nezisková organizace 
jsme odkázáni na nejisté dotace a zejména 
finanční dary. Proto chceme znovu velice 
poděkovat všem lidem z Čáslavi a okolí, kteří 
nás finančně podpořili v loňském roce. Dnes 
jmenovitě děkujeme manželům Juskovým, 
kteří nám k Novému roku poslali již druhý 
významný finanční příspěvek. Ze srdce děku-
jeme!

Všem, kterým naše akce udělaly v loň-
ském roce radost a kteří by chtěli jednorázo-
vě přispět či pravidelně přispívat na realizaci 
našeho letošního programu, budeme ne-
skonale vděční. Číslo účtu je 233 133 
066/0600. Potvrzení o daru nebo darovací 
smlouvu vám samozřejmě rádi na požádání 
vystavíme.

Všem příznivcům a návštěvníkům našich 
minulých i budoucích akcí přejeme v novém 
roce vše dobré a těšíme se na viděnou. Vaše 
Formanova Čáslav, z. s. Aktuální a detailní 
informace o programu na www.formanova-
caslav.cz

FORMANOVA ČÁSLAV Klára Fidlerová (Formanova Čáslav)
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MALÍŘ VÍT ŠNEBERG A JEHO SNAHA POMOCI 
V minulém čísle Čáslavských novin jsme in-
formovali o paní Janouškové, která se roz-
hodla rozdávat radost prostřednictvím malo-
vaných kamínků. O nezištnou pomoc se sna-
ží také malíř, řezbář a restaurátor Vít Šne-
berg, který svůj obraz věnuje do aukce, jejíž 
výtěžek podpoří restaurační zařízení. 
Skromný výtvarník, pro něhož je malování 
především koníčkem, doufá, že touto akcí 
motivuje další lidi k podobným formám soli-
dární činnosti.

Pane Šnebergu, jak dlouho malujete?
Maluji celý život, ale intenzivně jsem se 

tomu začal věnovat zhruba ve 20 letech. Na-
rodila se nám dcerka a pak jsem na malování 
neměl dostatek času. Vzhledem k větší pra-
covní vytíženosti jsem se ke svému koníčku 
dostával méně a méně.

Po několika letech jsem si řekl, že udě-
lám radost příbuzným s nimiž jsme slavili 
Vánoce. Naše dohoda zněla, že si nadělíme 
jen nějakou pozornost do 100 Kč. Namaloval 
jsem jim obraz, který opět naplno oživil moji 
touhu vyjádřit své myšlenky na plátno, a od 
té doby opět maluji intenzivněji, ale nikdy 
jsem neměl touhu za každou cenu prodávat 
obrazy a pokoušet se malováním uživit. 
Jsem mnohem radši, když obraz mohu daro-
vat a vykouzlit obdarovanému úsměv na tvá-
ři.

Svoji první výstavu jsem také uspořádal 
až ve svých 50 letech v čáslavském muzeu. 
Moc rád na ni vzpomínám. Obsahovala mé 
obrazy, ale také řezbářské práce. Vidím, jak 
pár dní před vernisáží držím vytištěnou po-
zvánku a čtu 17. 7. 2017 v 17:00. Do té doby 
jsem si ty čtyři sedmičky vůbec neuvědomo-
val a asi přinesly štěstí.  

Vzpomenete si na období, které ve Vás 
touhu po umění zakořenilo? 

To období si velmi dobře pamatuji. Můj 
švagr Miloš Kim Houdek, výtvarník, fotograf 
a guru současného kolínského kulturního 
života, měl v Čáslavi v sedmdesátých letech 
malý domeček a právě sem se sjížděli jeho 
kamarádi, kteří jsou dnes již poměrně známí 
sochaři, výtvarníci nebo spisovatelé. Mně 
tehdy mohlo být 5 let a moje starší sestra, 
která mě hlídala, se mnou chodila právě do 
této společnosti „mániček“ poslouchajících 
Rolling Stones a Franka Zappu. Vzpomínám 
si, jak všechno vonělo terpentýnem a všude 

byla roztahaná plátna, barvy a štět-
ce. Bylo to nádherné. Tam jsem po-
prvé zakopl o štětec.

Co Vás při tvorbě inspiruje?
Většina obrazů má nějaký pří-

běh a znázorňuje část mé životní 
etapy. Inspirací je tedy pro mě život 
sám. Člověk v hlavě nosí myšlenky, 
které by měl nějakým způsobem 
ventilovat. Jeden si je nechá pro se-
be, druhému je stačí vyslovit, další 
třeba skládá hudbu. Já je rád zná-
zorňuji v obrazech.

K jakému obrazu máte největší citový 
vztah?

Největší vztah mám asi k obrazům s andě-
ly, ale jinak mám rád vše, co jsem kdy nama-
loval. Někdy se stane, že si sednete a během 
několika hodin z ničeho nic namalujete     
obraz. Vzpomínám si, jak manželka přišla z 
práce a s údivem povídá: „Kde se to tady vza-
lo? To je nádherný.“

Citové pouto mě také váže k jednomu 
z mých prvních obrazů, který jsem namalo-
val své sestře, která v roce 1983 emigrovala 
na Západ. Velmi se jí po Praze stýskalo. Na-
maloval jsem jí noční pohled z Karlova mos-
tu na Hradčany.

Nejraději vzpomínám na obrazy, které 
obdarovanému udělaly opravdovou radost.

Můžete pohovořit o obrazu, který je 

k vidění v baru pod divadlem Místo u dvou 
přátel a který věnujete do aukce?

Obraz se jmenuje „2020“. Tam je příběh 
jasný. Obraz na první pohled může působit 
přímočaře. Znázorňuje zvětšené koronaviry, 
které v loňském roce zkomplikovaly život 
v České republice a v celém světě. Když se ale 
na obraz podíváme pozorněji, v podmalbě 
uvidíme anděly, kteří nemoc unášejí pryč. 
Obraz, který je k vidění alespoň přes okno 
baru , je především o naději.

Jak Vás napadlo uspořádat podobnou 
aukci?

Provozovatelé podobných zařízení, jako 
je bar Místo u dvou přátel, a nejen oni se potý-
kají v současné krizi s velkými problémy. Ře-
kl jsem si, že bych chtěl alespoň částečně 
pomoci. Napadla mě tato forma, protože by 
se mohlo zapojit více lidí a třeba bych tímto 
mohl někoho inspirovat k daleko větším vě-
cem, než je tato aukce, která se měla původ-
ně uskutečnit v pátek 8. ledna. Museli jsme ji 
ale vzhledem ke koronavirové situaci odlo-
žit. Doufám, že se nám ji podaří zrealizovat 
během února. Nebo až to situace dovolí.

JN

detail obrazu „2020”

Vít Šneberg

„Když se na obraz 
podíváme pozorněji, 

uvidíme andělé, 
kteří nemoc unášejí pryč.“
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ŽANET., INTERPRETKA OSOBITÉHO POPU   
Žaneta Vargová je jednou z těch osobností,  
která na ulici zaujme většinu lidí svým origi-
nálním stylem oblékání nebo barvou vlasů. 
Do řady ale nezapadá ani v hudebním světě, 
kde působí jako zpěvačka čáslavské kapely 
Nanosféra a nově také jako sólová interpret-
ka Žanet., která dvěma čerstvými písněmi 
zaujala hudební kritiky nejen popové scény.   

Žanet, nyní žijete v Praze. Stýská se 
Vám po Čáslavi?

Ano, už několik let bloudím Prahou 
a mám ji moc ráda, ale Čáslav bude navždy 
meka plná rodiny a přátel. Takže se pravidel-
ně vracím a zároveň se mi tady daří dokončo-
vat texty, takže teď asi budu jezdit ještě čas-
těji.

Venku máte dva singly. Jedná se o před-
zvěst něčeho komplexnějšího, jako je al-
bum?

Vydávat singly je fajn, člověk má dost pro-
storu si se vším pohrát, ale tvoříme další věci 
a ty bych už ráda dala do nějaký společný 
krabičky. Ať nejsou smutný (smích).  Takže to 
zatím vypadá minimálně na EP.

Jak bude vypadat?
Bude dost barevný po všech směrech, to 

vím jistě, ale nerada bych tady řekla něco 
zavazujícího. Baví mě ta svoboda, vytvářet  
bez nějaký pózy. Prostě to nechávám ply-
nout a on z toho vždycky vznikne výňatek 
doby, co jsem zrovna prožívala nebo co mě 
bavilo, štvalo. Takže nedokážu říct konkrétní 
finální vizi, ale určitě si dáváme za cíl vydat 
ho na jaře. 

Těším se ale také na jeho vizuální strán-
ku. Pohrávám si teď s animací a psychedelic-
kýma kolážema, který zbožňuju, a stanou se 
tak i součástí EP. Tak snad to bude bavit 
i ostatní.

Jste matkou syna Mikoláše. Ovlivnilo 
Vás nějakým způsobem mateřství ve vní-
mání a tvorbě hudby?

On vlastně za celý tenhle projekt může. 
Nezbyl čas na pravidelný návštěvy zkoušek, 
ale po hudbě se mi stýskalo a tohle byl jediný 
způsob, jak ji dělat dál. Rozhodně mi to ote-
vřelo další pohled, jak se k hudbě chovat 
a jak je osvobozující zůstat částí své duše dí-
tětem. Hra se slovy, úhly pohledu a hlavně 
žádný hranice. Ty v dětským světě neexistu-
jou a je občas fajn vypustit tu „nudnou“ do-
spělost. To se asi bude i dost odrážet v při-

pravovaných písních. Chtěla bych lidi vtáh-
nout do věcí, kterým nedáváme tolik pozor-
nosti a jsou myslím si dost podstatný pro na-
še žití s ostatními.

Jak to vidíš s Nanosférou? Plánujete v 
budoucnu jako kapela tvořit další hudbu?

S klukama jsme v kontaktu, občas si napí-
šeme a musím říct, že mi kapela fakt chybí. 
Být součástí party je kolikrát víc, než samot-
nej výsledek. Ke všemu máme dost věcí roz-
dělaných, takže by byla škoda je nechat na 
pospas počítači. Věřím, že se za čas sejdeme 
a bude to strašně dobrý. (smích)

Sama si necháte říkat UFON, což jistě 
evokuje jinakost, kterou ve Vašem přípa-
dě podtrhuje i originální vizáž a styl oblé-
kání, ale řekl bych, že po hudební stránce 
vyplula v plné míře na povrch až s Vaším 
sólovým projektem. Je to pro Vás osvobo-
zující?

S tím ufonem začali kamarádi, tak jsem 
je v tom nechala, ale asi je začínám chápat. 
(smích) 

Jinak děkuji, jsem moc ráda, že to takhle 
nevnímám jen já. V kapele byla nálada daná. 
Automaticky jsme společně jeli tu svoji me-
lancholii, ale najednou na mě zaklepalo 
vlastní já a řeklo: Probuď se a na nic si nehraj. 

Cítím se tak opravdu svoucná. 
Vzhledem k působení v Nanosféře, kte-

rá je spíše rockověji laděná, bychom Vás 
mohli tipovat jako posluchačku tvrdší mu-
ziky. Co Vás dovedlo k popu? Ovlivňují Vás 
i jiné oblíbené styly nebo to prostě tak ně-
jak vyšlo automaticky?

Ve mně bude vždycky vřít rokenrolová 
krev, a jestli někdy udělám i takovou desku, 
tak na to se taky dost těším. (smích) Ale po-
slouchám všechno, co mě pobaví, a tak to 
bude i při skládání pro sólový projekt. Zatím 
to tak nějak vyplynulo v popovější tvář, ale 
kytary k životu potřebuju, takže uvidíme, co 
z toho bude dál a jak se k tomu postavíme.

Na písních pracujete se svým partner 
Tomášem Frödem známým z kapel Imo-
dium a Walkmanz, který je také zpěvák a 
kytarista tvrdšího kytarového žánru. Jak 
si při práci rozumíte?

Vlastně je to docela sranda. Nikdy bych 
nečekala, že někdo dokáže vytvořit tak přes-
nou představu z pár poslaných poznámek 
a záznamu nahraného na iPhone. A to ještě, 
když se v audio nahrávce ozývají výkřiky Mi-
koláše. Každopádně je to zase jiný tvoření 
než v kapele, ale i tenhle způsob mě baví. Do 
posledního puntíku vymýšlím texty a melo-
dickou linku s tím, že se snažím popsat nála-
du a nějakou představu písně. 

Navíc Tomáš chtěl vždycky zkusit i něco 
jinýho, získat nový zkušenosti od jinýho žán-
ru co se produkce týče. Myslím, že nám to 
docela šlape.

„Zaklepalo na mě 
vlastní já a řeklo: 

Probuď se 
a nanic si nehraj!“

JN

Foto: Michal Havlíček
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Rozhodli jsme vám nově každý měsíc krátce 
připomenout trojici osobností, které jsou 
s Čáslaví a jejím okolím pevně spjaté. Jejich 
životní osudy se navíc budou pokaždé něja-
kým způsobem vázat na měsíc, v němž novi-
ny vycházejí.

Jan Kořínek
12. 2. 2021 – 395 let od narození
Trochu děsivě působící rok 1666 se za-

psal do dějin především zničujícím požárem, 
který postihl tehdejší Londýn. V jiné části Ev-
ropy se ve stejném roce stal čáslavský rodák 
Jan Kořínek rektorem na jezuitské koleji    
v Litoměřicích, později působil hlavně v Kut-
né Hoře. Kněz, filozof a spisovatel tomuto 
městu zasvětil také své vůbec nejproslulejší 
dílo, historický spis s výmluvným názvem 
Staré paměti kutnohorské. Popisuje v něm 
dobu od nejstarších lokálních pověstí až po 
rok 1614. Kořínka mimo jiné také v tomto 
tvůrčím směru ovlivnil jeho blízký přítel a 
rovněž duchovní Bohuslav Balbín.

Karel Teige
20. 2. 2021 – 125 let od úmrtí
V Čáslavi se narodil také jmenovec zná-

mějšího spoluzakladatele Devětsilu, muzi-
kolog Karel Teige. I on měl bezesporu vytří-
bené umělecké cítění a prosadil se mimo ji-
né jako kulturní redaktor. Přispíval do něko-
lika časopisů, knih a katalogů, přičemž 

zvláštní slabost měl především pro dílo 
Bedřicha Smetany (samostatně vydal už ja-
ko doktor filozofie v roce 1893 Katalog děl 
Smetanových a Listy Smetanovy). Jako kan-
tor se uplatnil například v Roudnici nad La-
bem, kde koncem ledna roku 1896 onemoc-
něl rozedmou plic, která jej nakonec navzdo-
ry věku pouhých 36 let stála život.

Bohumil Hrdlička
24. 2. 2021 – 15 let od úmrtí
Zdaleka nejsoučasnější osobností, kte-

rou si tentokrát připomínáme, je divadelní 
režisér Bohumil Hrdlička. I on poprvé spatřil 
světlo světa v Čáslavi, a to koncem dubna 
roku 1919. Po vystudování konzervatoře se 
profesně přesunul do relativně vzdálené Ost-
ravy, kde přijal prestižní pozici šéfa tamního 
operního souboru. Vytvořil zde téměř dvacet 
inscenací, než ho povolali do Národního di-
vadla v Praze. Na naší první scéně na ně navá-
zal třeba Figarovou svatbou, Rusalkou nebo 
Kouzelnou flétnou. Už v roce 1957 ale z poli-
tických důvodů emigroval do Německa a do 
Česka už se nevrátil.

OSOBNOSTI ČÁSLAVSKA IM

Tu pranostiku známe snad všichni: „Na 
Hromnice o hodinu více.“ Není však ani zda-
leka osamocená. „Jak dlouho skřivánek 
před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich 
bude mlčet.“ „Na Hromnice jasná noc – bude 
mrazů ještě moc.“ „Svítí-li slunce na Hromni-
ce, hojnost žita i pšenice.“ A takto bychom 
mohli pokračovat ještě hodně dlouho.

Znalci českých pranostik tvrdí, že snad 
se žádným českým kalendářním dnem se 
podobných rčení nepojí tolik jako se 2. úno-
rem. Jejich počet koneckonců atakuje čís-
lovku 40. A je to vlastně do značné míry sym-
bolické, jelikož s tím samým numerem jsou 
Hromnice pevně spjaté.

Podle křesťanského výkladu, konkrétně 
evangelia Lukášova, tomu bylo právě 40 dní 
od Ježíšova narození, když jej jeho matka 
Marie přinesla do jeruzalémského chrámu, 
aby jej zde patřičně zasvětila Bohu. Potká se 
tu s proroky Annou a Simeonem. A byl to ten-
to postarší muž, který v Ježíšovi viděl „světlo 
k osvícení pohanů a slávě izraelského lidu“. 
Nejprve byl tento svátek známý jako Očišťo-
vání Panny Marie, aby jej římskokatolická 

církev mnohem později  – konkrétně         
v 60. letech 20. století – přejmenovala na 
dnešní Uvedení Páně do chrámu.

Ale proč Hromnice? Lidé si dřív houfně 
chodívali v daný den do kostela vysvětit sví-
ce – následně překřtěné na hromničky –, kte-
ré poté nechali plápolat za svými okny ve 
snaze chránit sebe, své blízké i svůj majetek 
před blesky, bouřemi a ohněm. Odtud už se 
zdá cesta ke slovu s „hromy“ ve svém středu 
dostatečně hladká.

Mimo to všechno bývají Hromnice často 
považovány za přesný střed zimního období. 
Tomu ostatně odpovídá dřívější venkovský 
zvyk právě 2. února sklízet ze svých obydlí 
nejen vánoční stromeček, ale i betlém. Dnes 
se sice řada z nás k tomuto kroku z praktic-
kých důvodů uchyluje výrazně dříve, ale 
kouzlo i význam Hromnic přežívá dál i tak. 
Třeba proto, že: „Na Hromnice zima s létem 
potkala se.“
          

JAK TO BYLO A JE S HROMNICEMI? IM
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Nedávno informoval hokejový klub HC 
Čáslav na facebookových stránkách o tom, 
že se led na zimním stadionu vzhledem    
k pandemické situaci předčasně rozpouští. 
Znamená to, že ani tento rok nedohrají hráči 
A-týmu do konce?

„Vzhledem k situaci, která je, předpoklá-
dám, že se soutěže již hrát nebudou. Ovšem 
oficiální rozhodnutí o ukončení soutěží za-
tím není,“ vysvětluje Ing. Viliam Chrenka, 
předseda správní rady Hokejového klubu 
Čáslav. „Vedení klubu jednalo s místostaros-
tou Martinem Horským a dohodlo se, že po-
kud by se situace zásadně zlepšila, bylo by 
možné soutěže opětovně nastartovat, kdy-
by to ještě mělo smysl, led by se obnovil. Moc 
tomu nevěřím,“ přiznává pan Chrenka na 
rovinu. 

Stále v kontaktu
Přesto jsou ale trenéři s dospělými hráči 

i dětmi v neustálém kontaktu. „Vedení klubu 
a trenéři pracují nejen s týmem dospělých, 
ale hlavně s dětmi. Je potřeba si uvědomit, 
že nejvíce chybí tréninkový proces právě dě-
tem. Každému je jasné, že společné trénová-
ní je v současných podmínkách problema-
tické (nařízení a platná opatření). To ovšem 
neznamená, že se trenéři nepřipravují. V pří-

padě uvolnění opatření zahájíme tréninky 
ve všech mládežnických kategoriích. Hráči 
A-týmu se připravují individuálně. A jako kaž-
dou sezonu jsou připraveny plány na suchou 
přípravu a taktéž připravujeme prázdninové 
soustředění formou příměstského tábora. 
Zároveň jednáme s vedením města o případ-
ném dřívějším zahájení sezony 2021/2022, 
a to od 1. srpna letošního roku. Jde nám o to, 
aby děti alespoň částečně dohnaly tréninko-
vý deficit,“ nastiňuje další možný scénář 
předseda správní rady. Jak se aktuálně udr-
žují malí i velcí hráči v kondici, je prý ale indi-
viduální a na každém z nich. Trenéři mohou 
podle jeho slov v této fázi jen doporučovat. 

Zatěžkávací zkouška
Nucená pauza nahání některým klubům 

strach i z hlediska možného odlivu sponzo-
rů. Jak to vnímá Viliam Chrenka? „Hokej je 
náročným sportem, a to jak z hlediska spor-
tovního, tak i finančního. Hokej má u nás 
dlouhou tradici a bezesporu je jedním z nej-
oblíbenějších sportů. V Čáslavi to platí dvoj-
násob, a to i z toho důvodu, že dlouhou dobu 
hokejové vyžití v tomto krásném městě neby-
lo. Proto věřím, že se nám společně podaří 
klub finančně zabezpečit nejen pro nadchá-
zející, ale i další sezony,“ dodává na závěr.

HOKEJOVÁ SEZONA MĚLA VRCHOLIT, 
místo toho končí duš

O AKTUÁLNÍM 
FOTBALOVÉM 
A HOKEJOVÉM
 DĚNÍ SE VÍCE 
DOZVÍTE NA:

Start mistrovských 
fotbalovýchsoutěží 

odložen na únor! 

STK ŘKČ + ŘK TOP sděluje:  
Začátek jarní části soutěží 

roč. 2020/2021 se na základě 
vládního rozhodnutí 

o prodloužení 
lockdownu do 22. 1. 2021 

posouvá na termín 
13. 2. 2021 – 14. 2. 2021.
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Vesnice málem smazaná z mapy

Obec s cca 80 obyvateli leží zhruba 6 km 
jižně od města Čáslavi. První oficiální pí-
semný záznam o obci je z r. 1352, kdy byl 
majitelem Jan z Bratčic.

V této době zde již na místě dnešního 
hřbitova stál farní kostel sv. Kříže. Do dneš-
ní doby se nedochoval – ve třicetileté válce 
byl, stejně jako celá obec, zpustošen a poz-
ději vyhořel. Jeho zbytky byly odstraněny 
v r. 1870.

Schořov byl tedy v období třicetileté 
války zpustošen a vesnice úplně zanikla. 
Katastr byl začleněn do Zbudovic. Na 
sklonku 17. století byla ale vesnice opět 
obnovena. 

Roku 1739 bylo zadlužené tupadelské 
panství, jehož součástí byl i Schořov, pro-
dáno kněžně Kateřině Auerspergové a spo-
jeno se žlebským panstvím. Auerspergové 
vlastnili panství až do pozemkových refo-
rem v r. 1924.

V novější historii spadala obec od 
r. 1963 pod MNV Tupadly, v r. 1990 se poté 
osamostatnila.

Jihovýchodně od obce se na vyvýše-
ném místě nachází osmiboká barokní kap-
le Nanebevzetí Panny Marie, kterou zde 
koncem 17. století nechala postavit tehdej-
ší majitelka panství Marie Barbora z Pöttin-
gu.

SCHOŘOV

Obec Souňov se rozprostírá jihozápadně od 
Českomoravské vrchoviny, v nadmořské výš-
ce 300 m n. m. Do Čáslavi a Kutné Hory mají 
obyvatelé přibližně stejně daleko – cca 
10 km.

První dochovaná zmínka o vsi je z r. 1559, 
kdy nechal Václav Balbín z Olešné postavit 
tvrz, která byla využívána jako sídlo správy 
souňovského dvora. V r. 1748 ji jako příslu-
šenství krchlebského panství získal sedlecký 
klášter, po něm pak r. 1819 Schwarzenbergo-
vé.

Vodovod a kanalizace
Zdánlivě nemožné se pro Souňov již brzy 

stane skutečností – výstavba vodovodu    
a kanalizace v obci se po čtyřech letech pří-
prav a jednání dostala do fáze realizace. Dne 
15. září předala obec stanoviště firmě VPK 
Suchý. Hotovo by mělo být za rok. Stavební 
dozor bude zajišťovat firma VHS Vrchlice-
Maleč, která bude poté i provozovatelem 
sítě.

Vodovod bude do obce přiveden z vodo-
vodního řadu Chedrbí. V místě napojení bu-
de vybudována akumulace vody a u ní auto-
matická tlaková stanice, která bude čerpat 
vodu do vodovodní sítě v Souňově. Součástí 
gravitační kanalizace bude vlastní čistírna 
odpadních vod, situovaná na okraji obce.

Celkové náklady na vybudování vodovo-
du a kanalizace v obci budou cca 42 milionů 
Kč. Pokryty budou z dotačních prostředků 
Ministerstva zemědělství, Státního fondu 

životního prostředí, Středočeského kraje 
a zčásti budou kryty úvěrem obce s pomocí 
VHS Vrchlice-Maleč.

Stavba nového obecního úřadu

Vzhledem k tomu, že stávající prostory 
obecního úřadu nejsou zcela vyhovující, roz-
hodla se obec před časem pro stavbu úřadu 
nového.

V těsné blízkosti Obecního domu byla 
vykoupena již dlouho nevyužívaná a značně 
zchátralá budova někdejšího řeznictví. Ta 
byla stržena a na původních základech po-
stupně roste nový obecní úřad.

Stavba probíhá na etapy, v závislosti na 
finančních možnostech obce. Nyní se stavba 
viditelně pohnula, a to díky dotaci Středo-
českého kraje z Programu obnovy venkova, 
kdy bylo možné čerpat 1 000 Kč na každého 
trvalého obyvatele.

Po dokončení stavby budou stávající pro-
story úřadu přenechány hasičům, popřípa-
dě by mohly sloužit jako skladovací prosto-
ry.

SOUŇOV – VESNIČKA O 140 OBYVATELÍCH

Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Foto: Stanislav Ferzik, Wikipedie

SE DOČKÁ VODOVODU, KANALIZACE A NOVÉHO OBECNÍHO ÚŘADU

Obec Vrdy leží necelých 6 km od Čáslavi v kot-
lině pod úpatím Železných hor. Součástí ob-
ce jsou od 60. let 20. stol. i původně samo-
statné vesnice Horní a Dolní Bučice a  Zbys-
lav.

Oblastí protéká řeka Doubrava, jejíž oko-
lí bylo prokazatelně osídleno již v mladší do-
bě kamenné. Podle Profouse by název obce 
snad mohl být odvozen od slova vrdavý - kok-
tavý. Snad tedy mohlo jít o ves vrdů, tj. kokt-
avých lidí. 

První písemná zmínka o obci Vrdy po-
chází z r. 1307, a to v zakládací listině Oldři-
cha z Lichtenburka. Do r. 1849 spadala ves 
pod vrchnostenskou správu žlebského pan-

ství, o rok později byla přidělena k čáslav-
skému hejtmanství. 

Mnohým se v souvislosti s obcí Vrdy vyba-
ví rovněž cukrovar, který zde byl založen 
r. 1861.

VRDY – NEJVĚTŠÍ OBEC MIKROREGIONU
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Obec Starkoč s cca 130 obyvateli leží zhruba 
9 km severovýchodně od Čáslavi. V písem-
ných pramenech je poprvé zmiňována 
již v r. 1352, a to v souvislosti se zdejším far-
ním kostelem. Šlo o původní starkočský kos-
tel, byl ze dřeva a několikrát vyhořel. V r. 1714 
byl popisován jako malý, tmavý, s jednou 
věží a dvěma zvony.

Současný kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie, dominanta obce i širokého okolí, byl po-
staven r. 1738 nákladem hraběnky Josefy z 
Thunu. Využíván byl do 70. let 20. století, kdy 
zde byla sloužena poslední mše. Poté se na 
kulturní památce začal podepisovat zub ča-
su i jeho samozvaných obyvatel – holubů.

Na popud starosty v obci vznikla iniciati-
va k založení Spolku na záchranu kostela ve 
Starkoči. Ten se díky příspěvkům obyvatel, 

dotacím obce Starkoč i od jiných organizací 
stará o znovuobnovení kostela.

Z kostela bylo vyvezeno 6 tun holubinců, 
vyrovnaly se a vyčistily podlahy, srovnaly a 
obrousily původní lavice i dřevěný oltář. Po-
té členové spolku podnikli výpravu do kláš-
tera v Broumově, kde je uschován originál 
oltářního obrazu ze starkočského kostela. 
Obraz, bohužel ve velmi zuboženém stavu, 
byl detailně nafocen a elektronicky zrestau-
rován, aby bylo možno vyrobit jeho kopii v 
životní velikosti a zavěsit ji na patřičné mís-
to.

S využitím dotace se podařilo vyměnit 
všechna okna, přičemž původní okenice, co 
do použitého materiálu nesourodé, byly jed-
notně nahrazeny dubovým dřevem.

Od r. 2016 se do kostela vrací život: pořá-

dají se zde adventní koncerty, sezonní výsta-
vy, konají se občasné bohoslužby, svatby, 
pohřby.

V návaznosti na anketu, v níž se 73 % st-
arkočských občanů vyslovilo pro převzetí 
kostela do majetku obce, podala obec žá-
dost církvi o bezúplatný převod.

Od 1. ledna 2019 je tak kostel v majetku 
obce.

V současné době došlo k vypracování 
velkého projektu na kompletní obnovu kos-
tela, který je nutný k zařazení do programu 
Ministerstva kultury „Program záchrany ar-
chitektonického dědictví“, a obec podala 
žádost o zařazení do tohoto programu. Vyho-
vění žádosti by mělo přinést pravidelnější 
přísun finančních prostředků pro obnovu 
kostela.

CESTA K OBNOVENÍ STARKOČSKÉHO KOSTELA
Ing. Anna Kodlová, místostarostka obce Starkoč

ZA POSKYTNUTÍ MATERIÁLU DO SEKCE OKOLNÍ OBCE DĚKUJEME ZPRAVODAJI MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO.
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Sudoku: Lehké Sudoku: Středně těžké
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Dne 11. února uplyne 8 roků ode dne, 
kdy nás navždy opustila 

paní

Jarmila Dušánková
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 16. 2. uplynou 3 roky 
od úmrtí 

pana

Michala Novotného

Vzpomínají otec Stanislav s rodinou.

Dne 24. 2. 2021 si připomeneme 
nedožitých 78 let našeho 

drahého tatínka, manžela, dědečka, 
pana  

S láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

Karla Mareše

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
celému personálu domova důchodců v Čáslavi, který 

se o tatínka s ochotou a trpělivostí staral od roku 2017.

Současně bychom chtěli poděkovat také lékařům 
a sestřičkám z interního oddělení v čáslavské nemocnici, 

kde tatínek prohrál svůj boj se zákeřným virem.

Děkujeme, 
rodina Marešova

 10. února 2021 uplyne 6 let od chvíle, 
kdy nás opustila naše milovaná 

manželka, maminka, 
babička a prababička,

paní

Eva Jurčíková
rozená Rozsypalová

Stále vzpomínají 
manžel Jiří, děti s rodinami, 

vnoučata a pravnuk.

Dne 9. ledna 2021 uplynuly 2 roky 
od chvíle, kdy nás náhle zastihla 

bolestivá zpráva, 
že nás opustil náš milovaný 

syn a bratr,
pan

Milan Holík
Stále vzpomíná matka, sestra s dětmi 

a  všichni, co ho měli rádi.

30. 12. 2020 uplynuly 2 roky ode dne, 
kdy nás navždy opustil 

náš milovaný syn a bratr, 
pan 

Zdeněk Suchomel
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou

rodiče Zdeněk a Vlasta, 
sestra Iva s rodinou 

a syn Daniel. 

Utichlo srdce znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene. 
Utichlo a šlo spát, budeme na něj vděčně vzpomínat.

Úmrtí:  celkem 31, z toho Čáslav 10
Narození: Sňatky:  celkem 31, z toho Čáslav 3 celkem 1

Dne 23. 2. 2021 uplyne 7 let 
od úmrtí 

paní

Lenky Karpíškové

Vzpomínají děti, manžel 
a ostatní příbuzní. 

Nikdy nezapomeneme.

PROSINEC 2020
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Vzhledem k epidemické situaci
naleznete aktuální informace 
o činnosti na jednotlivých
stránkách.

Dusikovo divadlo   
www.divadlocaslav.cz

Muzeum a knihovna    
www.muzeumcaslav.cz

Dům dětí a mládeže
www.ddmcaslav.cz

Kino Miloše Formana  
www.kinocaslav.cz

MUZEUM A KNIHOVNA KINO, DIVADLO DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

SVATOPLUK CIVIŠ: SKRYTÁ KRÁSA HMOTY (fotografie)
 termín bude upřesněn na plakátech, webu a facebookuKDY:
 výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova KDE:

BESEDA S JAKUBEM KROULÍKEM 
českým mentalistou a hypnotizérem

 8. 2. 2021 v 17:00KDY:
 1. patro knihovny, Kostelní náměstíKDE:

PhDr. MARTIN MUSÍLEK, Ph.D.: 
„Krávy se neboj, než mocných běhů se varuj“
Jan Hertvík z Rušinova jako čáslavský krajský hejtman

 16. 2. 2021 od 17:00KDY:
 Nová scéna Dusíkova divadlaKDE:

Vzhledem k epidemiologické situaci bude přednáška 
streamovaná na youtube kanálu spolku „Včela Čáslavská“.

více info na www.muzeumcaslav.cz, změna programu vyhrazena

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

KRÁLOVSTVÍ PANENEK nová expozice
 galerie, Jeníkovská 222KDE:

Otevřeno: po – pá 9 – 11, 12 – 16 h
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www.meucaslav.cz

HODINOVÝ 
MANŽEL

provedu drobné opravy 
ve vašem domě či bytě

Telefon: 
602 800 069

Objednávky inzerce přijímá 
Informační středisko Čáslav

info@meucaslav.cz
327 300 265

Máte pro nás námět na článek, 
děje se u vás něco zajímavého?

Napište nám na: 
noviny@meucaslav.cz

Objednávky inzerce přijímá 
Informační středisko Čáslav
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