
ČÁSLAVSKÉ 
NOVINY 09    2020

O událostech ve městě Čáslav

9. září proběhne veřejné pro-
jednání výstavby pro rodiny

Divadlo a mateřská škola 
mají nové ředitelky

Tenisový klub Čáslav chystá 
jednotnou koncepci výuky 

ZÁŘÍ PLNÉ 
KULTURNÍCH 
UDÁLOSTÍ
(Výstava ke 100. výročí narození 
Josefa Svobody, Čáslavské slavnosti , 
Dvorky, Rockfest, a další) 

NA ČÁSLAVSKÝCH SLAVNOSTECH OD 22:00 HODIN VYSTOUPÍ KAPELA KERN 
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VEDENÍ MĚSTA, RADA, ZASTUPITELÉ

Oba dva letní prázdninové měsíce roku 2020 
byly, zejména díky pokračující pandemii CO-
VID-19, pro nás všechny opětovně značně ne-
standardní a v řadě ohledů hekti cké. Dočasné 
uvolnění střídala často ze dne na den přijímaná 
nová ochranná opatření reagující na obnovené 
výskyty nákazy v okrese Kutná Hora. Rychle se 
měnící situace a často nepříliš přehledný stav 
samozřejmě nikomu na klidu nepřidá, i proto se 
město snažilo, stejně jako v předchozích měsí-
cích, prostřednictvím svých webových stránek, 
účtů na sociálních sítí ch a nově také prostřed-
nictvím aplikace mobilní rozhlas, v nejkratším 
možném časovém odstupu veškeré stěžejní 
informace sdílet. Vedení města a zaměstnanci 
jednotlivých odborů MěÚ usilovali v této době 
rovněž o normalizaci chodu svých pracovišť a 
obnovení rozsahu poskytovaných služeb, stejně 
jako o zajištění plynulého pokračování již běží-
cích staveb a rekonstrukcí, či připravovaných 
investi čních, kulturních a sportovních akcí, z 
nichž se řadu podařilo zachovat, respekti ve pře-
sunout do náhradních termínů. V současnosti  
je bohužel zřejmé, že řada ze zavedených pro-
ti pandemických omezení zůstane v platnosti  po 
delší dobu. Věříme, že zodpovědným přístupem 
k možným rizikům a vzájemnou ohleduplností  
tyto komplikace, stejně jako doposud, společně 

zvládneme.
Rada města zasedala v tomto období cel-

kem čtyřikrát. Jedno z jejích jednání pak navíc 
doplnilo konání valné hromady společnosti  Du-
síkovo divadlo Čáslav, s.r.o., které bylo svoláno 
v reakci na smutnou událost – úmrtí  dlouholeté 
ředitelky, paní Evy Albrechtové. S cílem zajisti t 
další chod organizace, byla valnou hromadou 
na post jednatelky společnosti  zvolena pí. Mgr. 
Lada Bartošová. Dusíkova divadla se týkala také 
některá další rozhodnutí  Rady města, konkrét-
ně schválení podání žádosti  na grant do Fondů 
EHP na další revitalizaci budovy a schválení in-
vesti čního záměru na adaptaci končící pobočky 
Moneta Money Bank, a.s. na nový městský vý-
stavní prostor - Galerii Aleše Veselého.

Odbor fi nancí předložil Radě města detail-
ní zprávu o vývoji hospodaření města za první 
pololetí  roku 2020. Z přehledu plyne, že v dů-
sledku pandemie koronaviru došlo k výpadkům 
v očekávaných příjmech města, zejména v da-
ňových odvodech (daně z příjmů právnických 
a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, daň 
z hazardu), ve správních poplatcích, příjmech z 
pronájmů z ostatních nemovitostí  a sportovních 
zařízení. Na tyto dopady, které se paušálně tý-
kají všech obcí, reagovala Vláda ČR, jednak no-
velami zákona o státním rozpočtu na rok 2020, 

ve kterých postupně navyšovala svoje predikce 
týkající se propadu příjmů z výnosů daní (město 
Čáslav tyto příjmy pro rok 2020 již dopředu roz-
počtovalo s rezervou a na další změny reagovalo 
úpravami v třetí m rozpočtovém opatření), jed-
nak poskytnutí m jednorázového nenávratného 
příspěvku ze státního rozpočtu, určeného na 
zmírnění uvedeného poklesu daňových příjmů. 
Tento příspěvek by měl v případě Čáslavi činit 
částku ve výši 12 902 500 Kč a měl by společně 
s dalšími opatřeními pomoci udržet vyvážený 
stav mezi dosavadními příjmy (155.292,29 ti s. 
Kč, tj. 58,60% z celoročního rozpočtu) a výda-
ji města (150 186,29 ti s. Kč, tj. 43,28% z celo-
ročního rozpočtu). V rámci tvorby dalších roz-
počtových predikcí předložily všechny městem 
zřizované organizace Radě města střednědobé 
výhledy svých rozpočtů na roky 2021-2025.

Rada města schválila výběr zhotovitelů pro 
veřejné zakázky malého rozsahu, konkrétně 
společnosti  Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. 
pro opravu povrchů komunikací na Kalabousku 
a na Lochách a společnosti  AVE Kolín s.r.o. pro 
výstavbu polozapuštěných kontejnerů na sepa-
rovaný odpad na Budíně a v ul. Gen. Eliáše.                                           

Mgr. Filip Velímský, Ph. D., 
ti skový mluvčí města

ZPRÁVY Z RADY

Od uzávěrky posledního 
červencovo-srpnového čísla 

Čáslavských novin proběhla dvě zasedání 
zastupitelstva města. 
Jedno řádné 22. 6. a 

jedno mimořádné 22. 7.  

Jejich usnesení, zvukové záznamy 
a případně videozáznamy 
z jednání jsou zájemcům 

k dispozici na úřední desce 
ofi ciálních webových stránek města 

www.meucaslav.cz, 
stejně jako usnesení městské rady.

Usnesení z posledních jednání najdete 
také od str. 28 právě v tomto vydání 

Čáslavských novin. 
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Poslední dobou zaznívá z různých míst, jak je 
veřejnost znepokojena z rostoucího napětí  a 
nesoudržnosti  zastupitelů, kteří jsou znesvářeni 
a rozděleni na dva tábory. Nejde jen o samot-
né zastupitele. Ke zklidnění atmosféry mohou 
přispět i početné zástupy podporovatelů jed-
notlivých bloků z řad veřejnosti  a to zejména 
kulti vací obsahu svých příspěvků na sociálních 
sítí ch. Pokud skutečně chceme zklidnit atmo-
sféru, není to jen na jednotlivcích, záleží na cel-
kové reálné ochotě změnit společenské klima. 
Neznamená to samozřejmě zákaz kriti ckých ná-
zorů, omezení diskuse. Ta ale nemusí být plná 
urážek a podpásových úderů.

Pokusím se přispět k zlepšení nálady několi-
ka poziti vními zprávami z našeho „rybníka“. Na 
webu a na facebooku  města jsem již informo-
val veřejnost, že naše město obdrželo od pro-
vozovatele skládky k původní lednové  záloze 
na poplatky za uložení odpadů ve výši 20 600 
000 Kč v červenci částku 596.345,-Kč. Zatí mco 
v uplynulých letech jsme zjisti li po vyúčtování 
příjmu z vybraných poplatků za odpady od pů-
vodců odpadu, že poměrně významná částka v 
rozsahu 3 – 5 mil. této zálohy převyšuje skuteč-
nost celoročně vybraných poplatků, letos je si-
tuace výrazně jiná. V roce 2020 vybrané poplat-
ky nesporně zálohu překročí a kvalifi kovaným 
odhadem při rovnoměrném ukládání odpadů 
bychom mohli uvažovat o rekordním příjmu 
z poplatků za odpady. I tak to bude zásadně 
méně, než nárokujeme v podaných návrzích 
Krajskému úřadu Středočeského kraje. 

Nechci podrobně znovu rozebírat všechny 
kroky, které na tomto úseku vedení radnice vy-
konalo od nástupu na radnici. To, i různé mýty, 
které jsem vyvracel na mimořádném zasedá-

ní zastupitelstva, lze dohledat na webu města 
nebo si prohlédnout ve videozáznamu z jedná-
ní, které se konalo 22.7.2020.

Chci ujisti t občany našeho města, že se svý-
mi kolegy učiním vše proto, aby naše úsilí o zís-
kání stovek miliónů korun neskončilo v propad-
lišti  dějin. Zájem medií včetně veřejnoprávní 
České televize zatí m výrazně převyšuje ochotu 
vrcholných politi ků  a správních orgánů rychle a 
hlavně na základě nezpochybnitelných skuteč-
ností  věc rozhodnout. Je to úmorné a místy na 
nás dopadají chmury z přehlížení skutečnosti , 
která se nám jeví naprosto zřejmá. Možná je 
problém v rozsahu našich nároků. Snadněji a o 
to rozhodněji se trestá zanedbatelné porušová-
ní zákona. 

Je před námi projednání novely zákona o 
odpadech v Senátu, kam zákon o odpadech v 
konečném znění i s nesmyslným poslaneckým 
pozměňovacím návrhem k § 160 doputuje zřej-
mě ve čtvrtém čtvrtletí  letošního roku. V pří-
padě schválení tohoto zákona je ještě možnost 
usilovat o přezkum sporných ustanovení tohoto 
zákona Ústavním soudem. Na tuto variantu po 
neblahých zkušenostech s poslanci Sněmovny 
je třeba myslet a připravit se. Dobojováno zda-
leka není.

Chci poděkovat lékařům a všem dalším za-
městnancům naší městské nemocnice, kteří 
11.8. řešili složitou kalvárií pacienta s onemoc-
něním Covid 19. Byli profesionální, rychlí a sluší 
se jim poděkovat. 

Na jednání zastupitelstva jsme přijali usne-
sení, že vyvineme úsilí k personální stabilizaci 
nemocnice. Jsme prakti cky v denním kontaktu 
s nemocnicí a věřím, že budeme moci informo-
vat o poziti vním posunu i v této oblasti . Jedno-
duché to rozhodně není, ale věřím, že budeme 

moci informovat o poziti vním posunu.
V době, kdy čtete tyto řádky, budou již 

opravené mosty na obchvatu a nastává čas 
pasportu komunikací dotčených provozem v 
průběhu uzavření obchvatu. Své nároky jsme 
již prostřednictvím pana místostarosty města 
uplatnili.

Provizorně jsme opravili i železniční přejez-
dy v ulici Pražská a u vlečky směrem ke hřbito-
vu. Není podstatné, že to nikdo na sociálních 
sítí ch nekonstatoval stejně jako posun v kvali-
tě péče o zeleň, díky úsilí týmu kolem vedoucí 
Odboru správy majetku paní Ing. Motyčkové. 
Důležitý je výsledek a ten je podle mého názoru 
nezpochybnitelný.

Jak naložit s těmito poziti vními zprávami je 
na každém občanovi našeho města. Zpochybnit 
a vyvracet lze všechno. Chci věřit, že pokud se 
k tomu kdokoliv odhodlá, předloží slušnou for-
mou argumenty a důkazy pro svá tvrzení.                           

                                    JUDr. Vlasti slav Málek
                                    starosta města Čáslavi

JAK NAKLÁDAT S POZITIVNÍMI ZPRÁVAMI?
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Jsou to téměř dva roky, kdy svobodné komu-
nální volby proběhly a očekávaná změna přišla. 
Současné vedení města činí v maximální míře 
vše tak, aby výsledky a výstupy společné práce 
měly co nejlepší dlouhodobý dopad pro naše 
občany. Klacků vhozených pod nohy je od prv-
ního dne v řízení našeho města tolik, že je nutné 
na ně reagovat novými postupy, uplatňováním 
práva a i změnou myšlení. Bohužel, změny ne-
jsou populární a sahají do komfortu nás všech. 
Někdy se snaží zachránit, posunout, převycho-
vat a jindy napravit či zlepšit vše zaběhnuté. 
Všechny zúčastněné strany to stojí nervy, zdra-
ví, úsilí. 

Nesouhlasím s praním špinavého prádla 
na veřejnosti  v městem zřizovaných příspěvko-

vých organizacích. Věřím, že v žádné z nich se 
nebude opakovat veřejný scénář ”buď já nebo 
statutární zástupce”. Pracovní křivdy řešme zá-
koníkem práce. Žádná příspěvková organizace, 
město, či společnost nestojí na jednom jmé-
ně, na jedné osobě. Nerad bych, aby vyhrával 
bulvární přístup prezentace jakéhokoliv názoru 
bez doložených fakt. Naši ředitelé a jednatelé 
(škol, školských zařízení, DD, Animy, Čáslavské 
servisní, divadla, a dalších...) mají plnou zod-
povědnost za výsledky práce svých svěřených 
insti tucí. Svou práci obhajují při pravidelných 
setkáních s vedením města, které bedlivě vy-
hodnocuje jejich výsledky práce. 

Aktuální mediální tlak je výsledkem, že jde-
me správným směrem. Strach z úspěchu koali-

ce je nutné ze zákulisí hanit, ničit, překrucovat. 
Bylo by skvělé, kdyby všichni zainteresovaní 
měli potřebu se přestat bát spolupracovat. Kdo 
se bojí, nic nezmění. Jenže výzvy ke spolupráci 
nejsou refl ektovány, proto koaliční práce nemá 
dostatečný plošný dopad na občany. Ale jde to 
v dnešní rozdělené společnosti ?  

Byli bychom rádi, kdybychom mohli v lepší 
atmosféře pracovat a pokračovat v našich sna-
hách pro naše město. Vím, že všichni koaliční 
zastupitelé pracují tak, že se nemusí stydět po-
dívat se do zrcadla. 

                                                       David Tichý
                           radní za Čáslav pro všechny

KDO SE BOJÍ, NIC NEZMĚNÍ

Rád bych se na tomto místě vráti l k mimořádné-
mu jednání zastupitelstva města, které proběh-
lo 22. července (zápis i záznam z jednání jsou k 
dispozici na webu města). V rámci projednávání 
bodu o aktuální situaci v čáslavské nemocni-
ci na něm padl návrh na odvolání současného 

ředitele nemocnice, pro který hlasovalo 9 z 21 
zastupitelů. Překvapilo mě to, protože tento ná-
vrh předložil zastupitel Milan Urban v situaci, 
kdy z předchozích vystoupení ředitele a zaměst-
nanců nemocnice, zastupitelů a dalších občanů 
vyplynulo, že naše nemocnice není v akutních 
ekonomických potí žích ani neprochází náhlou 
personální krizí, které by svým jednáním mohl 
způsobit ředitel nemocnice během svého první-
ho roku ve funkci, ale že problém, kvůli kterému 
jsme se sešli, spočívá především v dlouhodoběj-
ším podstavu lékařů na chirurgickém oddělení. 

Kriti ka konkrétních kroků ředitele nemoc-
nice zazněla prakti cky pouze z úst primáře chi-
rurgického oddělení (rovněž zástupce bývalého 
ředitele nemocnice) a spíše než o pojmenování 
vyložených pochybení při řízení nemocnice se 
jednalo o polemiku nad nejednoznačnými té-
maty, která lze vidět z různých úhlů pohledu a 
u kterých učiněná rozhodnutí  ředitele nepůso-
bí jako jasné přešlapy. Jako příklad zmíněných 
rozhodnutí  v personální oblasti  lze uvést ome-
zení počtu dnů dovolené, které lze převést do 
dalšího roku, a hlavně rozhodnutí  nejmenovat 
dosavadního zástupce primáře chirurgie novým 
primářem, což ředitel nemocnice přímo na jed-
nání jasně vysvětlil a racionálně odůvodnil.

Protože mi nebylo jasné, čeho konkrétně se 
ředitel nemocnice dopusti l, že by měl být od-
volán, ptal jsem se a dostal odpověď ve smys-
lu, že argumenty již zazněly, že by to umožnilo 
příliv nových lékařů do nemocnice a že je lepší 

odvolání provést včas, než dojde k významným 
pochybením.

Osobně pochybuji o tom, že by takové odvo-
lání ředitele z preventi vních důvodů (aby něco 
nepokazil) pomohlo k personální stabilizaci ne-
mocnice, ba naopak – vnímal bych ho jako im-
pulz k nestabilitě, k níž obvykle výměna vedení 
u jakékoliv organizace vede. Provádět výměnu v 
situaci, kdy je současný ředitel ve funkci pouze 
rok, bez promyšlených a silných argumentů, a s 
vědomím, že výběr a aklimati zace dalšího ředi-
tele zaberou spíše roky než měsíce, považuji za 
cestu, která by nemocnici uškodila. Stabilizace 
vyžaduje čas, důvěru, průběžnou práci a spolu-
práci, nikoliv razantní změny. 

Dalo by se říct, že se nic nestalo, protože 
návrh na odvolání ředitele nemocnice neprošel 
a my zastupitelé jsme se místo toho jednomysl-
ně zavázali vyvinout společné úsilí k personální 
stabilizaci nemocnice. Ve mně ale zůstává pocit 
zneklidnění z toho, že návrh, jehož přijetí  by dle 
mého názoru nemocnici jednoznačně poškodi-
lo, získal podporu téměř všech opozičních za-
stupitelů. Napadá mě řada možných vysvětlení, 
ale protože spekulací, polopravd a nepravdi-
vých fám máme kolem sebe víc než dost, nebu-
du přidávat další.

                                                      Mar� n Jusko
                   zastupitel za Čáslav pro všechny

K NÁVRHU NA „PREVENTIVNÍ“ ODVOLÁNÍ 
ŘEDITELE NEMOCNICE
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Vážení spoluobčané!
V posledních dnech a týdnech se situace v 

čáslavské nemocnici stala bezesporu nejdisku-
tovanějším veřejným tématem. O současné si-
tuaci bylo vysloveno a v médiích i na sociálních 
sítích zveřejněno mnoho. Vzhledem k vážnosti 
situace tak považuji za nutné vyjádřit jako za-
stupitel svůj postoj k současnému stavu v naší 
nemocnici. 

Od počátku mého působení v samosprá-
vě města se zastupitelé hnutí ANO, ať v pozici 
členů koalice či opozice, zodpovědně snaží při-
spívat k chodu nemocnice a podporovat taková 
řešení, která zaručí její další fungování. Tehdejší 
ředitel nemocnice, MUDr. Novák pravidelně na 
zastupitelstvech vystupoval, seznamoval jeho 
členy i veřejnost s aktuálním děním, přípravou 
projektů rozvoje nemocnice, aktuální finanční i 
personální situací.  Mluvil vždy věcně, bez zby-
tečných emocí, nikdy se nesnížil k atakům jaké-
hokoliv typu, přestože jsme byli tehdejší opozicí 
při hledání optimálního způsobu financování 
nemocnice podrobováni silné kritice.

Po posledních komunálních volbách se změ-
nilo vedení města, změnil se i ředitel nemocnice, 
kterého městská rada, přes nesouhlas opozice, 
jmenovala jako údajného krizového manažera 
do funkce. Po čase se však ukazuje, že kritizovat 
je vždy snadnější než tvořit a že není vše sluníč-
kově jednoduché.  Ukazuje se, že bez významné 
finanční účasti města se fungování nemocnice 
skutečně neobejde, že pozice lokálních nemoc-
nic není jednoduchá a zejména, že získávání no-
vých lékařů i dalších zdravotnických pracovníků 
je čím dál složitější. O to více je však zarážející 

postoj vedení nemocnice i vedení města k per-
sonálním problémům, zejména na chirurgickém 
oddělení, kde během posledního roku došlo k 
odchodu několika lékařů. Posledním odcházejí-
cím je její současný primář, pan MUDr. Spáčil, 
což je, přiznejme si, obrovská škoda a ztráta 
pro nemocnici a chirurgické oddělení samotné. 
Dovolte mi zde panu primáři MUDr. Spáčilovi 
poděkovat za jeho oddanost naší nemocnici a 
za všechny spoluobčany, pacienty, které léčil a 
kterým pomohl, a popřát mu do dalších, jistě 
dlouhých let mnoho úspěchů!

 Je jistě svatým právem i zodpovědností 
každého ředitele jmenovat do funkcí své pod-
řízené.  Způsob, jakým však Ing. Bubla prezen-
toval svůj postup při hledání nového primáře 
chirurgického oddělení, je dle mého soudu 
neakceptovatelný.  Nechci zabíhat do podrob-
ností, každý si může záznam ze zastupitelstva 
poslechnout sám a udělat si obrázek. Bohužel, 
tento neprofesionální a až neetický výstup proti 
panu MUDr. Šroňkovi, získal veřejně vyslovenou 
podporu u koaličních zastupitelů, včetně radní 
pro oblast zdravotnictví. O dalším směřování 
nemocnice jsme se však od vedení nemocnice 
ani městské rady nedozvěděli zhola nic. Vyjma 
obecných proklamací o zachování nemocnice 
tedy nevíme, kam se má její budoucí podoba 
pod novým vedením ubírat. Ředitel jakéhoko-
li zařízení je vrcholný manažer zodpovědný za 
jeho chod, a to jak po stránce ekonomické, tak 
po stránce personální. Tudíž plně odpovídá (a 
vedení města též), v jaké kondici se jemu svě-
řené zařízení nachází, jak se vyvíjí, prosperuje 
a jak vypadá její budoucnost ve všech ukazate-

lích! Dalo by se říci, že naše nemocnice zatím 
„jede“ jakousi setrvačností díky jejím zaměst-
nancům, ale nikde nevidím „Vizi prosperity“ bu-
doucnosti naší nemocnice!!! Čáslavská nemoc-
nice je z dob nedávno minulých velice dobře a 
kvalitně vybaveným zařízením, ale bez zajištění 
kvalitní personální obměny, bez hledání profe-
sionálního obsazení pozic s předstihem, jejího 
odborného rozvoje, se může stát, že na tyto, 
mnohdy velmi nákladné přístroje by mohl se-
dat jen prach.

Arogancí a nasazováním růžových brýlí však 
nové lékaře nezískáme! 

Ve světle uvedených informací tedy jistě 
nepřekvapí, že jsem na mimořádném zasedání 
zastupitelstva hlasoval pro odvolání současné-
ho ředitele Ing. Bubly z funkce. 

Závěrem chci konstatovat, že mi na osudu 
čáslavské nemocnice záleží a budu i nadále dělat 
maximum pro její zachování.  V průběhu uply-
nulých měsíců jsem v zájmu nalezení podpory 
jejího dalšího fungování podnikl řadu jednání se 
středočeským radním pro oblast zdravotnictví, 
jakož i s panem ministrem zdravotnictví, který 
naší nemocnici na základě našich jednání v mi-
nulém roce navštívil. 

V této činnosti budu samozřejmě i nadále 
pokračovat.

Vážení spoluobčané, stále věřím, že ještě 
není pozdě a naše nemocnice, po určitých ne-
zbytných opatřeních, bude poskytovat služby, 
na které jste zvyklí!!  

Přeji všem krásný přicházející podzimní čas.
                              Ing. Drahomír Blažej MBA
                                  Zastupitel za Hnutí ANO                

NÁZOR ZASTUPITELE Ing. DRAHOMÍRA BLAŽEJE
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ZPRÁVY MěÚ

Během letních prázdnin měla proběhnout větši-
na stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí 
chodníku v ulici R. Těsnohlídka a vybudováním 
nového přechodu pro chodce v křižovatce ulic 
Žacká a Za Rybníkem. K zahájení prací, které 
ovlivnila i situace spojená s epidemií koronavi-
ru, dojde až na přelomu srpna a září.

Realizace obou investi čních akcí, byla naplá-
nována na období letních prázdnin, kdy je po-
čítáno s menší dopravní intenzitou a sníženým 
počtem chodců po komunikacích. Kvůli korona-
viru, který přinesl určité omezení a nepředvída-
telné situace, byla obě staveniště zhotovitelům 
předána až v těchto dnech. Největší pracovní 
ruch bude tedy probíhat v měsících září a říjen, 
což s sebou nese jistou dávku nepohodlí pro ob-
čany využívající tyto komunikace. „Rekonstruk-
ce v ulici R. Těsnohlídka se dotkne především 

rodičů a jejich dětí  docházejících do MŠ U Bašty. 
Přestože ulice nebude zcela uzavřena a práce 
budou probíhat po jednotlivých etapách, pro-
voz bude omezen a pravděpodobně bude kom-
plikovanější zde zaparkovat,“ upřesnila vedoucí 
oddělení investi c Bc. Markéta Petrová.

Investi ční akce se netýká pouze pravostran-
ného chodníku ve směru od pěší zóny směrem 
do ulice Sadová, ale dojde zde také k vybudo-
vání nových parkovacích míst v travnaté ploše 
pod mateřskou školou. Kapacita parkovacích 
míst v této části  tak bude zdvojnásobena opro-
ti  stávajícímu stavu. Projekt pamatuje také na 
zkvalitnění přechodu od sídliště na pěší zónu. 
Dodavatelem prací je TES Čáslav, spol. s r. o. 

V případě realizace přechodu pro chodce 
v křižovatce ulic Žacká a Za Rybníkem, kde se 
nachází zastávka městské autobusové dopravy, 

dojde k celkovému uzavření tohoto úseku, kte-
rý bude nutné objet horními ulicemi Čeplova. 
V těchto místech dojde k vybudování osvětle-
ného přechodu s novými dopravními ostrůvky, 
úpravě nástupních ploch a úpravě zejména vo-
dorovného dopravního značení. Práce budou 
probíhat pod taktovkou společnosti  Konstrukce 
a dopravní stavby s.r.o.

Bc. Markéta Petrová k tématu dodala, že i 
přes časový posun zahájení budou práce před 
zimním obdobím dokončeny. Při samotném 
provádění se bude postupovat efekti vně tak, 
aby rekonstrukce proběhly co nejrychleji a zá-
roveň bezpečně pro uživatele komunikací a při-
lehlých nemovitostí . Věříme, že i přes krátkodo-
bé nepohodlí spojené se zvýšeným pohybem a 
činností  stavební techniky, budou obě akce ku 
prospěchu široké veřejnosti .                             JN

COVID-19 ZPOZDIL ZAHÁJENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ

děkuji pracovnímu týmu zaměstnanců městské-
ho úřadu s kterým v tomto příjmy nejistém roku 
zajišťujeme opravy, údržbu, výstavbu a veške-
rou péči o naše město. Aktuálně probíhají tyto 
akce: Bytová výstavba v areálu Prokopa Holého 
- Rekonstrukce budovy bývalé školní jídelny v 
Masarykové ulici, kde vznikne 10 nových sociál-
ních bytů - Rekonstrukce povrchů Komenského 
náměstí , kde také vznikne podzemní retenční 
nádrž pro zachycování dešťové vody jako inves-
ti ce pro budoucí teplá léta - Pro zvýšení bez-
pečnosti  dokončujeme přechod pro chodce v 
ul. Na Bělišti  a zároveň byla započata realizace 
přechodu pro chodce v ul. Za Rybníkem x Žacká, 
kde všichni vnímáme dlouholetý nebezpečný 
úsek pro pěší - Pokračujeme v opravách povr-
chů komunikací a chodníků, kde jedna z větších 
akcí je právě v ul. R. Těsnohlídka - Nové veřejné 

osvětlení jsme minulý rok realizovali při celko-
vé rekonstrukci městské části  Budín, nyní se ho 
dočkají také obyvatelé v ul. Bojovníků za svobo-
du, R. Těsnohlídka a také Komenského náměstí  
- Pracujeme na opti malizaci nakládání s odpady 
a na moderním řešením sběru odpadů. Prvních 
dvou polopodzemních kontejnerových stání se 
dočkáme na podzim tohoto roku.

Při klesajících daňových příjmech města na 
základě dopadu pandemie, stále více využívá-
me dotací. Daří se nám u většiny projektů sou-
těžit nižší realizační ceny než jsou projektové a 
tento rok se dostáváme do tí ženého stavu, kdy 
zakázky soutěžíme již nyní pro realizační rok 
2021. 

Nárust provozní ztráty nemocnice z naše-

ho rozpočtu města zajišťujeme v plném rozsa-
hu. Hledáme další příjmy města, připravujeme 
zásobník projektů a strategických dokumentů 
rozvoje města. Práce nás těší a velmi děkujeme 
za podporu právě v době, kdy nám Covid-19 a 
s ním spojená vládní nařízení ukazují, že jistota 
plánování je obtí žná, ale v přátelském pracov-
ním týmu zvládnutelná. 

             Marti n Horský, místostarosta města

Vážení a milí spoluobčané,

NOVÉ OSVĚTLENÍ V ULICI 
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Dlouho očekávaná kompletní rekonstrukce 
osvětlení v sídlišti  Bojovníků za svobodu bude 
zahájena na přelomu srpna a září a dokončena 
by měla být na začátku října.

Vítězem výběrového řízení na dodavatele 
prací se stala fi rma AVE Kolín a oproti  předpo-
kládaným nákladům, které byly odhadovány na 
980 000 Kč bez DPH bude celková částka činit 
do 500 000 Kč bez DPH.                                      JN

Výstavba polopodzemních kontejnerů v ulici 
Nad Budínem a v ulici Generála Eliáše zná do-
davatele prací. Je jím společnost AVE Kolín. 

Práce na samotné instalaci kontejnerů bude 
zahájena v nejbližších týdnech. Nejprve musí 
být vyrobeny samotné segmenty, což může tr-
vat 4 až 6 týdnů. Instalace přímo v daných lo-
kalitách poté proběhne zhruba v rámci jednoho 
týdne. Jedná se o moderní způsob třídění odpa-
du do kontejnerů, který pojme 5 m³ odpadků, 
zatí mco do běžných kontejnerů se vejde okolo       
1 m³ odpadu.                                                        JN

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY

Povrchových úprav se dočkají městské komuni-
kace  v lokalitách na Kalabousku a na Lochách.

Při odbočení za zahradnickým centrem Hor-
ti s na Kalabousek vede zhruba 270 metrů dlou-
há rovina, jejíž značná část se v současnosti  na-
chází v nevyhovujícím stavu. Vedoucí oddělení 
investi c Bc. Markéta Petrová k tématu sdělila: 
„Dojde zde k položení nového živičného povr-
chu, čímž dojde ke snížení prašnosti , lepšímu 
odvodnění a celkovému zkvalitnění vozovky.“

Stejná úprava také čeká na cestu spojující 
Lochy a Třebešice, kde je průjezdu motorovým 
vozidlům zakázán, ale je využívána cyklisty a 
chodci. 

Náklady na opravy v obou lokalitách budou 
činit okolo 590 000 bez DPH a budou hrazeny z 
rozpočtu města. Práce povede fi rma Konstruk-
ce a dopravní stavby s.r.o.                                          JN

OPRAVA KOMUNIKACÍ 
NA LOCHÁCH A KALABOUSKU



V Masarykově ulici č.p. 288 byly zahájeny práce 
na rekonstrukci domu, kde bude vybudováno 
deset sociálních bytů, určených osobám s niž-
šími příjmy. U obyvatel v přilehlém okolí tak 
vznikají obavy, aby se zde neopakoval scénář z 
roku 2011, kdy byl soukromým vlastníkem ob-
jekt pronajímán nepřizpůsobivým osobám, což 
se projevilo na pořádku v interiéru domu, ale 
především i v jeho okolí. Právě problémy způso-
bené ubytovanými lidmi a snaha o to, aby zde 
opět panovala klidnější atmosféra korespondu-
jící se sídlištěm Bojovníků za svobodu a místem, 
kde nedaleko sídlí mateřská a základní škola, 
dovedlo tehdy vedení města k odkupu domu.

Současné vedení města se z objektu, pro 
který delší dobu nebylo nalezeno vhodné vyu-
žití , rozhodlo vybudovat nové sociální byty. O 
pořádek této lokality se však lidé z okolí do bu-
doucna obávat nemusí. Bydlení bude nabízeno 
žadatelům, kteří sociální byt skutečně potřebují 
jako jsou matky samoživitelky nebo lidé se zdra-
votním posti žením či důchodci

Jak ovšem ty skutečně potřebné vyti povat? 
O tom bude podle jasných kritérií rozhodovat 
sociální komise, za kterou se k tématu vyjádři-
la radní paní MUDr. Michaela Mandáková: „Při  
plánování rekonstrukce dlouho neužívaného 
a  zanedbaného objektu bývalé  školní jídelny 
jsme  reagovali na  požadavek, který  vyplynul 
z jednání s úřadem  práce a odborem  sociál-

ních  věcí městského úřadu, zejména  OSPOD 
(pozn. red. Orgán sociálně-právní ochrany dětí ) 
na zvýšení  počtu sociálních  bytů v Čáslavi. Jako 
nejpotřebnější  se  jevilo  levné  bydlení  zejmé-
na  pro  matky samoživitelky, které  se  mnohdy  
ocitnou spolu  se  svými  dětmi v krizové situaci. 
Vzhledem  k  umístění  objektu, na  jedné straně  
ZŠ Masarykova, na  straně  druhé MŠ Ostrý  roh, 
nám  poloha  objektu přišla  velmi  výhodná  pro  
toto  využití . Existoval  projekt rekonstrukce, 
kde  bylo vyprojektováno  10  malometrážních  
bytů, pro  tento  účel  vyhovujících. Podmínkou  
poskytnutí   dotace  na  sociální dům byla  míst-
nost  pro  sociálního  pracovníka, o kterou  byl  
projekt  doplněn.

Cílem  je  tedy vytvořit fi nančně  dostupné 
bydlení  pro  matky  samoživitelky, pomoci jim 
při  řešení  tí živé  životní  situace a dát  tak   jim 
i jejich  dětem   možnost  startu  do  normálního 
života. Tyto  rodiny  již  ve  spolupráci  s  OSPO-
DEM a charitati vními organizacemi  působícími 
na  území města vybíráme  a  pracujeme  s  nimi.  
V  domě  by  měla  být služba  sociálního pracov-
níka, který  bude rodinám  pomáhat s řešením 
nenadálých situací, administrati vními  úkony,  
podáním různých  žádostí , fi nanční  gramotnos-
tí , hledáním zaměstnání.“

Paní MUDr. Michaela Mandáková dále do-
dala, že vzhledem  k  tomu, že oprava domu  je  
fi nancována  z  dotace  Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, podmínky, které  musí  splňovat  ža-
datel o sociální byt  jsou  již  obsaženy v dotač-
ním  ti tulu a  jsou  výrazně  přísnější  než  při ob-
sazování dosud  existujícího  sociálního  bytu  na  
území  města. Jednou  z  podmínek  je  například 
to, že  žádná  další  osoba kromě nájemce  bytu  
se  do  bytu nesmí  nastěhovat  ani  přihlásit  bez  
souhlasu majitele  objektu, tedy  města. Vzhle-
dem  k  tomu, že  zde  bude  přítomen  sociální  
pracovník, bude  mít  jistě  o pohybu  osob v 
domě  přehled.  Obsazení  sociálních  bytů bude 
doporučovat na  základě  aktuální  potřeby  a  
požadavků radě  města sociální  komise, ve  kte-
ré zasedá  i  pracovnice  OSPOD.

Náklady spojené s opravou domu a vybudo-
váním bytů byly předběžně vyčísleny na téměř 
15 710 000 Kč a poskytnutá dotace činí 15 404 
495 Kč.                                                                 

                                                                         
JN
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JAK NA TO, ABY V ULICI MASARYKOVA VZNIKL DŮM SE 
SOCIÁLNÍMI BYTY PRO SKUTEČNĚ POTŘEBNÉ?

Již před dvěma lety bylo v areálu zemědělské-
ho muzea slavnostně otevřeno dopravní hřiště, 
které může veřejnost navští vit od úterý do ne-
děle v čase od 9:00 do 17:00 hod.  

V areálu jsou k zapůjčení za poplatek 20 Kč 
nabízeny šlapací káry nebo koloběžky. Na dráhu 
vhodnou k výuce dopravní výchovy lze vyrazit 
také na vlastním jízdním kole nebo koloběžce. 
V takovém případě můžete dopravní hřiště vy-
užít zdarma a to i během pondělí. Sezóna končí 
v říjnu, kdy je otevřeno pouze o víkendu. Od 
listopadu do března, tedy mimo sezónu, lze do-
pravní hřiště využít po předchozím objednání.

                                                                         JN

NAVŠTIVTE DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
V AREÁLU ZEMĚDĚLSKÉHO 
MUZEA
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V této části  Čáslavských novin bych vás chtěla 
nechat nahlédnout do činností  pracovníků od-
boru správy majetku města Čáslavi.

Letošní léto je ve znamení seče, vydatné 
srážky měnily vše! Zatí mco v uplynulém roce 
se město potýkalo s tí m, že tráva neroste, letos 
tomu bylo přesně naopak. O veřejnou zeleň se 
v letošním roce stará fi rma AVE. Také jsme oslo-
vili drobné živnostníky, které mají zasmluvněny 
pouze určité lokality. Hodnotí cím kritériem ve 
výběrovém řízení byla cena, vybavení pro údrž-
bu zeleně a počet zaměstnanců, které bude 
schopna fi rma využívat. I přes veškeré úsilí 
všech odpovědných osob se bohužel nepoda-
řilo zvládnout seč tak, aby město a jeho okolí 
bylo úhledně posekané. Ve smlouvě s AVE jsou 
zohledněny i požadavky občanů, kteří v minu-
losti  žádali o vyšší seč a o přizpůsobení periody 
sekání klimati ckým podmínkám. Ale když jsme 
tento přístup začali aplikovat, tak nám do toho 
promluvila „Matka příroda.“ 

Jsem člověk, který i v negati vních věcech, 
vidí věci poziti vní. Výjimečně dešti vé počasí 
nám pomohlo odhalit místa, která nejsou za-
smluvněna a patří jiným vlastníkům. I toto jsme 
začali s jednotlivými vlastníky řešit. Velké po-
děkování patří našim občanům, jelikož nás na 
nesečená místa upozornili a pracovníci OSMM 
mohli rychle zjednat nápravu.

Co dělat musíme a děláme neradi …
Kácení stromů! Ve městě Čáslav bylo Odbo-

rem ŽP vyti pováno a schváleno několik stromů, 
jež je zapotřebí skácet. Stromy, kterých se tento 
nepříjemní akt týká, jsou buď suché nebo na-

padené či značně živořící. Odumírání stromů 
může způsobit buď nějaký škůdce nebo také 
nevhodná výsadba, která se na stromu pode-
píše až postupem let. Na skácení douglasek, 
jež léta rostly v parčíku u Gymnázia, jsme měli 
množství poziti vních, ale i několik málo negati v-
ních reakcí. Velice nás těší zájem našich občanů 
o veřejnou zeleň a aby byly informace o zeleni 
lehce dostupné, rozhodli jsme se spusti t v ná-
sledujících měsících nový web  „Zeleň Čáslav“. 

Co nám dělá radost?
Potěšily nás kladné ohlasy na letničkový zá-

hon z výsevu na „Ostrém rohu“.
Díky včasnému dokončení renovací obou 

památníků a celkem vhodnému červencovému 
počasí jsme mohli obě místa osázet. U Domova 
důchodů jsme zvolili trvalky, u Jana Žižky kve-
toucí letničky.

Boj s housenkami Zavíječe zimostrázového 
zatí m vyhráváme. V rámci projektu „Jedlá Čá-
slav“ připravujeme pro letošní podzim výsadby 
bylinek, trvalek a ovocných dřevin. Pracujeme 
na projektech, které mají podpořit zadržení 
vody v krajině a zachytávání dešťové vody pro 
další využití .

                                      Ing. Iveta Motyčková 
                  vedoucí Odboru správy majetku

OKÉNKO DO ČINNOSTÍ 
ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

SOC. OBLAST 
A ZDRAVOTNICTVÍ

Po ukončené bezmála dvouleté rozsáhlé re-
konstrukci interiérů, směřující ke zvýšení úrov-
ně a kvality poskytované péče, přijímáme opět 
nové klienty.

Vznikly zde nové, prostorné pokoje s plně 
bezbariérovým sociálním příslušenstvím zajiš-
ťujícím komfort a pohodlí.
Naše zařízení je registrováno jako Domov se 
zvláštním režimem a specializuje se na péči o 
osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy 
demence. 

Kvalitně poskytovaná sociální a ošetřova-
telská péče, zkušenosti , profesionalita, zájem o 
klienty a všudypřítomná příjemná atmosféra, 
jsou běžnou součástí  pracovního dne zaměst-
nanců Filipova napříč všemi profesemi.

Jana Střihavková, MBA, ředitelka Alzhei-
mercentra Filipov

Alzheimercentrum Filipov 
přijímá nové klienty

Rodinné centrum Kopreti na pořádalo během 
letních prázdnin tři Týdny prázdninových akti -
vit. 

Dva týdny byly plné výletů a poznávání 
krásných míst Čech a jeden týden proběhl ve 
znamení řemesel. Od září otevírá Rodinné cen-
trum opět své dveře pro akti vity, na které jste 
všichni zvyklí. V dopoledních hodinách volná 
herna, hlídání dětí  a čtvrteční tvořivá dopo-
ledne pro nejmenší. V odpoledních hodinách 
budou probíhat tyto akti vity: pro děti  od 6 let 
dramati cký kroužek, tvořivá dílna, doučování 
dětí . I nadále budou probíhat převody dětí  na 
zájmové kroužky. Všechny další aktuální infor-
mace o nabídce akcí a služeb Rodinného centra 
Kopreti na se dozvíte přímo v centru na adrese: 
Kostelní nám. 186, Čáslav; telefonní číslo 327 
323 327, 733 741 171; www.kh.charita.cz. 

Úspěšný start nového školního roku. Těší-
me se na vás!

    Bc. Terezie Tichá, DiS.

Informace z RC Kopre� na
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ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

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

Nástupní služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků, činí 24 
220 Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) slu-
žební příjem přesahuje částku 29 240 Kč hrubého.

Mezi benefi ty, které nabízíme, patří 6 týdnů dovolené, kratší délka 
základní doby služby (37,5 hod/týden), možnost kariérního růstu, pra-
videlná lékařská péče, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, po 
patnácti  letech služby má policista nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt 
a doživotní výsluhový příspěvek.

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

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

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

členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykoná-
vají podnikatelskou činnost.

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

V případě zájmu kontaktujte pracovníky Územního odboru Kutná 
Hora na tel. číslo 974 875 400, 974 875 208 nebo pište na e-mail:
 irena.svobodova@pcr.cz ; vendulka.mareckova@pcr.cz

Středočeská policie hledá nové policisty a policistky na základní útvary

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

Nabízíme: 
• nástup dle dohody 
• benefi ty vyplývající z kolekti vní smlouvy 
• vhodné pro muže i ženy 
• prac. poměr na dobu určitou s výhledem změny na dobu 
neurčitou

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

Místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášky včetně povinných příloh se podávají písemně na adresu: 

Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01  Čáslav, 
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu v Čáslavi. 
Obálku označte „Výběrové řízení – strážník MěP“ a „Neotvírat“

Více na: www.meucaslav.cz  v sekci „pracovní příležitosti “

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

VŠÍMAVÍ STRÁŽNICI NAŠLI POHŘEŠOVANOU OSOBU
Hlídka městské policie během pravidelné kontrolní činnosti  řešila in-

cident dvou mladíků. Vyšetřování na místě narušil třetí  mladík, který dvě-
ma zmiňovaným začal domlouvat a vybavovat se strážníky. Hlídka si hned 
všimla jeho nápadného tetování na krku, které korespondovalo s tetová-
ní osoby, jejíž fotografi i městská policie obdržela od Obvodního oddělení 
PČR Čáslav. Po prokázaní totožnosti  bylo zjištěno, že se skutečně jedná o 
hledaného mladíka, který byl následně předveden na služebnu PČR.   

OBYVATELÉ DOMU SE ZALEKLI NEZVANÉ ZVÍŘECÍ NÁVŠTĚVY
V polovině srpna v odpoledních hodinách bylo na služebnu městské 

policie oznámeno obyvatelem domu, že se na jeho oploceném pozemku 
nachází velký pes. Dotyčný měl strach o členy své rodiny. Hlídka dorazila 
na zahradu oznamovatele, kde se nacházel buldog z jednoho ze soused-
ních domů, který nejevil známky agrese. Strážníci psa odvedli domů, kde 
ho majitel uzamkl do kotce. Buldog pravděpodobně k sousedům přesko-
čil plot. Oznamovatel se s majitelem psa před strážníky dohodl, že se in-
cident nebude dále opakovat.  

POŠKOZENÝ VÍTACÍ OBJEKT V ULICI PRAŽSKÁ
Obyvatelka města upozornila městské strážníky na poničený vítací 

objekt s nápisem „Čáslav vás vítá.“ Žena žijící poblíž objektu hlídce sděli-
la, že si není vědoma, že by k poničení mělo dojít díky cizímu zavinění, a 
že byla zřejmě poškozena vlivem silného větru a deště, který den 10. 8.  
panoval. Městská policie po prošetření a zhlédnutí  kamerového záznamu  
tyto domněnky potvrdila.   

DOPRAVNÍ NEHODA U KRUHOVÉHO OBJEZDU
Na strážníky městské policie při průjezdu městem u kruhového ob-

jezdu „U Třech svatých,“ při výjezdu do ulice Tyršova, čekal vůz, který byl 
zjevně po čerstvé dopravní nehodě. Hlídka u vozu zastavila a na místě 
řidiče našla muže s hlavou ve vystřeleném airbagu. Muž byl při vědomí, 

bez známek poranění. Během následného šetření tvrdil, že si jel pro ho-
tovost do bankomatu z obce Církvice, ale z nehody si nic nepamatuje, což 
bylo zřejmě zapříčiněné alkoholem, který byl z jeho dechu cíti t. Následně 
na místo dorazilo oddělení vyšetřující dopravní nehody z Kutné Hory a 
případ si převzalo k dořešení.   

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Městská policie:  156
Tísňové volání: 112Policie: 158 Záchraná služba: 155

Hasiči:  150
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ŠKOLSTVÍ

Ještě před začátkem nového školního roku byla 
vybrána do pozice ředitelky Mateřské školy 
Čáslav Mgr. Marti na Havelková, která po dese-
ti  letech střídá Bc. Renatu Mišutkovou. Jaká je 
hlavní moti vace nové ředitelky a kam se bude 
předškolní vzdělávání ve městě ubírat dál?

Můžete mi ve stručnosti  shrnout vaši dosa-
vadní pedagogickou dráhu?

Jsem absolventkou Univerzity Hradec Krá-
lové v bakalářském oboru Sociální pedagogika 
se zaměřením na etopedii. Následně jsem vy-
studovala navazující magisterský obor Pedago-
gika předškolního věku na Ostravské univerzitě. 
Akti vní pedagogické činnosti  se věnuji 5 let. 
První rok ve školství jsem absolvovala formou 
odborné stáže v Mateřské škole Církvice. Nyní 
již čtvrtým rokem působím jako učitelka v Ma-
teřské škole Čáslav.

Táhlo vás to vždycky k dětem? 
Vždy jsem měla k dětem kladný vztah. Děti  

jsou mi blízké svou bezprostředností  a upřím-
ností . Je nesmírně inspirati vní vidět, s jakým 
nadšením objevují svět, jak jsou tvořivé a kre-
ati vní. 

Co bylo vaší hlavní moti vací pro to, že jste se 
přihlásila do výběrového řízení?

Účast ve výběrovém řízení na pozici ředitel-
ky mateřské školy pro mě byla výzvou zejména 
proto, že by mi umožnila zúročit všechny moje 
dosavadní zkušenosti  nabyté každodenní pe-
dagogickou praxí. Svými nápady, podněty a 
inspirací bych mohla přispět k dalšímu rozvoji 
a směřování pedagogické činnosti . Prostřed-
nictvím poziti vního, vstřícného a podporujícího 
přístupu vytvářet harmonickou atmosféru pro 
vzdělávání dětí  a práci pedagogů a ostatních 
pracovníků. 

Výměna ředitelky MŠ evokuje změny: Máte 
už v tuto chvíli představu o tom, co by mohlo 
být jinak?

Ano, představu o tom, co by mohlo být ji-
nak, mám, ale v současné době chci nejdříve s 
těmito plány a změnami seznámit pracovníky 
mateřské školy a projednat s nimi jejich případ-
né připomínky a náměty.

Co si dle vašeho názoru může vyžádat nej-
větší úsilí?

Teď ze začátku určitě seznámit se a pronik-
nout do celé agendy a navázat konstrukti vní 
a tvořivou spolupráci se zaměstnanci tak, aby 
přechod byl co nejplynulejší a nejefekti vnější.

Jak je to se vzdělávacím programem školky? 
Je podle vás dobře nastavený? Plánujete ho po-
nechat ve stávající formě?

Školní vzdělávací program se průběžně ka-
ždý rok upravuje a konkreti zuje, čili se na něm 
pracuje soustavně. V současné době bych na již 
fungující vzdělávací program ráda navázala a 
postupně ho doplňovala o další vzdělávací cíle 
a prvky.

Dřívější vedení nebylo příliš nakloněno zá-
jmovým kroužkům ve stanoveném denním har-
monogramu školky, protože by měl plnit přede-
vším předškolní vzdělávání. Jak se na to díváte 
vy?

V současné době je budoucí rozvoj ve fázi 
plánování a příprav, a důležitým krokem je nej-
dříve seznámit a projednat vše s vedoucími ko-
legyněmi jednotlivých středisek.

Je možné ve vašich zařízeních rozvíjet děti  
nějak nad rámec?
Jedním z prvních bodů na pedagogické poradě 
bude konzultace s vedoucími jednotlivých stře-
disek o možnosti  zařadit některé nadstandardní 
akti vity pro děti  (plavání, saunování, angličti na 
apod.)

Pokud jde o kapacitu školky, dovedete, v 
porovnání s předchozími roky, uspokojit většinu 
žadatelů o umístění potomka do předškolního 
vzdělávání?

V současné chvíli nedokážu posoudit, jak 
probíhalo umísťování dětí  v předchozích letech. 
V té době jsem byla na pozici učitelky a umis-
ťování dětí  zajišťovala ředitelka mateřské školy. 
Samozřejmě jsem si vědoma, že je to velmi citli-
vé téma pro všechny rodiče předškoláků a budu 
se mu zcela určitě věnovat.

Přemýšlí se eventuálně o dalším rozšíření 
školkových tříd?

To je otázka spíše pro zřizovatele mateřské 
školy. Zvažuje se výstavba dalšího střediska ma-
teřské školy.

A jaká je vůbec situace z hlediska počtu uči-
telů? Daří se sehnat kvalifi kované pedagogy k 
předškolním dětem? Nebude třeba to jedním z 

vašich klíčových úkolů?
Na školní rok 2020/2021 je kapacita naplně-

na kvalifi kovanými pedagogy. Ráda bych pokra-
čovala ve spolupráci se SOŠPg Čáslav, čímž by 
se do budoucna otevírala možnost zajisti t kvali-
fi kovaný personál. Samozřejmě i to je jedním z 
mých klíčových úkolů.

Co všechno by měl pedagog v předškolním 
zařízení vlastně zvládnout?

Práce pedagoga v předškolním zařízení vy-
chází z Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání. Zároveň by měl pedagog 
vytvořit pro vzdělávání klidnou a podporující at-
mosféru, měl by být dítěti  průvodcem na jeho 
cestě za poznáním, vybavit jej potřebnými kom-
petencemi pro další vzdělávání i život, a svým 
vlastním naladěním dítě inspirovat a podněco-
vat jeho chuť objevovat stále nové věci.

Co by mělo předškolní vzdělávání všechno 
obsáhnout?

Předškolní vzdělávání by mělo doplňovat 
a podporovat rodinnou výchovu. Zajisti t dítěti  
dostatek podnětů k jeho akti vnímu učení, roz-
víjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný i 
sociální rozvoj, moti vovat dítě k dalšímu pozná-
vání, a připravovat tak dítě na jeho další životní 
i vzdělávací cestu.                                  

duš

MARTINA HAVELKOVÁ: „Je nesmírně inspira� vní vidět, 
s jakým nadšením dě�  objevují svět.“
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O připravovaných oslavách založení čáslavského 
gymnázia a pedagogické školy jsme Vás již tři-
krát informovali na stránkách Čáslavských novin 
a věříme, že průběžně sledujete naše webové 
stránky i FACEBOOKOVÝ profi l. Zde jsou aktuál-
ní informace:

Stále platí , že den D oslav výročí školy je 14. 
listopad! Vyvrcholením slavnostního dne bude 
ve 14 hodin v aule školy premiéra fi lmu Abituri-
en�  sobě, ve kterém se spojí rovina dokumen-
tární s uměleckou. Kaleidoskop medailonků 
význačných osobností  školy propojí ústřední 
téma, leitmoti v fi lmu „přes překážky…“. 

V době prázdnin nezahálíme! Je „rozjeto“ 
natáčení fi lmu, dlouhé chvíle vzpomínání na vá-
lečné události  ve škole jsme strávili s paní Evou 
Markovou (roz. Prouzovou), primářem MUDr. 
Jiřím Kunáškem, s prof. MUDr. Milanem Kolo-
mazníkem, DrSc., s panem Jarmilem Adamem. 
Dále jsme natáčeli s kosmonautem Ing. Vladimí-
rem Remkem a s panem prof. Zdeňkem Sejčkem 
a jeho synem, bývalým ředitelem školy. A při-
pravujeme další pokračování.

Nezahálel ani Mgr. Marti n Kolář, který pře-
vzal tvorbu webových stránek. Jsou aktuální, 
dynamické a propojené s FACEBOOKovým pro-
fi lem. Sledujte nás.

Nyní vám, milí čtenáři, představíme neplá-
novanou „novinku“ našeho programu: V rámci 
natáčení vzpomínek na školu jsme objevili oso-
bu, která věděla své o překážkách života. Je to 
prof. Bohumil Böhm. Jeho jméno připomněli 
všichni, kteří zažili tragické válečné období ve 
škole, vzpomínali (často se slzami v očích) na 
oblíbeného profesora tělocviku, zaníceného so-
kola, s kterým se osud opravdu nemazlil!  Prof. 

Böhm se narodil se v roce 1901, záhy mu zemřel 
otec, bratr padl na frontě 1. světové války, zů-
stal sám s maminkou. Na čáslavském gymnáziu 
učil zeměpis a tělesnou výchovu v letech 1931 
– 1942. O jeho osudu v roce 1942 po popravě 
profesorů gymnázia Pacáka a Hliněného se in-
formace různí (byl zavřený? totálně nasazený?… 
nevíme). Po osvobození v roce 1945 se opět 
vrací na gymnázium do učitelské role, ale brzy 
se stane obětí  politi ckého procesu v 50. letech, 
je odsouzen a ve věznění stráví 11 let (1952-
1963)! Primáři MUDr. Jiřímu Kunáškovi patří dík 
za poskytnutí  velmi cenných informací a ma-
teriálů o životě profesora Böhma i za podnět k 
vytvoření pamětní desky. Vážíme si nevšedního 
osobního zájmu pana primáře o její realizaci.

MgA. Kateřina Strach Tichá byla pověřena 
ředitelem školy Mgr. Davidem Tichým provede-
ním pamětní desky. Připomeňme, že Kateřina 
v roce 2007 ukončila naše víceleté gymnázium 
a vystudovala Akademii výtvarných umění v 
Praze, kde dosud pokračuje v doktorandském 
studiu.  Se sochařskými pracemi má výborné 
zkušenosti . Je členkou Spolku sochařů ČR; její 
vítězný sochařský portrét Elišky Junkové můžete 
zhlédnout ve foyeru Autoklubu ČR v Praze (bu-
dova proti  hlavnímu nádraží). A pamětní desku 
si již také vyzkoušela při portrétování osobnosti  
Ing. Jiřího Matuchy, zakladatele gymnasti ckého 
klubu SK Hradčany. 

„O osudech pana prof. Böhma jsem (zřej-
mě jako mnoho dalších) neměla tušení, proto 
mě zakázka překvapila. Je mi ctí  se na takovém 
projektu podílet, ale je to pro mě také velký zá-
vazek, protože chci práci samozřejmě odvést co 
nejlépe,“ sdělila nám Kateřina a dále vysvětluje, 
co ji během necelých tří měsíců čeká. „Nejprve je 

potřeba předem si ujasnit koncepci díla - to zna-
mená navrhnout ideální rozměr pamětní desky 
vzhledem k plánovanému umístění, konkrétní 
znění textu a jeho rozvržení vůči portrétu. Máme 
k dispozici jen dvě malé fotografi e prof. Böhma, 
takže představa portrétu je předem daná. Pak už 
nastává samotná práce na reliéfu: Na dřevěnou 
desku se nanese vrstva hlíny, na niž se přidává-
ním další hlíny modeluje portrét podle fotogra-
fi e. Když je zhruba hotovo, na hliněný model se 
vytvoří sádrová negati vní forma a do ní se odlije 
sádrový model - poziti v. Forma se odseká, zničí a 
na odlitku kromě nezbytných retuší většinou ješ-
tě dál pracuji. Potom přichází odlévání do fi nál-
ního materiálu - výroba silikonové formy, do níž 
se odlévá buď přímo některý synteti cký materiál, 
nebo vosk pro následné odlévání do bronzu, kte-
ré už samozřejmě probíhá ve slévárně. Je to do-
cela zdlouhavý proces a zvládnout ho v tak krát-
kém čase pro mě bude výzva, zejména protože 
mám malého syna a času, kdy mohu modelovat 
za denního světla, je málo.“

Pevně věříme, že se Kateřině pamětní deska 
podaří a že získáme fi nanční prostředky na její 
realizaci.  V nejbližších dnech nás čeká cesta do 
Národního archivu v Praze, kde máme v bada-
telně připraveny k prostudování spisy vztahující 
se k odsouzení a věznění prof. Bohumila Böhma.

Milí čtenáři, se vděkem přijmeme jakékoliv 
informace nejen o prof. Böhmovi (fotografi e, 
dokumenty, vzpomínky,…), ale i vše, co souvisí 
s historií školy.  

Kontaktujte nás prosím e-mailem na adre-
se: 140@gymcaslav.cz nebo telefonicky na čísle 
327 340 051.

   Mgr. Jana Andrejsková

PŘES PŘEKÁŽKY… aneb PŘÍBĚH prof. Böhma

prof. Bohumil Böhm

MUDr. Jiří Kunášek
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V areálu ZŠ Masarykova v průběhu loňského 
školní roku probíhala stavba externí přírodní 
učebny, kterou žáci základní školy od první do 
deváté třídy využijí nejen v rámci výuky někte-
rých předmětů, ale také během slavnostních 
chvil jako jsou například předávání vysvědčení. 

Přírodní učebna stojí hned vedle vchodu do 
budovy z ulice J. Mahena, kde dříve bývaly škol-
ní pozemky sloužící pro hodiny pěsti telských 
činností . Její hlavní dominantou je pergola a 
pět vyvýšených záhonů. V jakém časovém sledu 
stavba probíhala přiblížil ředitel školy Jaroslav 
Vostrovský: „Architektonický návrh jsme měli 

připravený koncem školního roku 2018/2019, 
následně přišly na řadu stavební práce jako je 
oprava přilehlé zdi, vybudování chodníků, pří-
prava patek pro pergolu, poté došlo ke stavbě 
pergoly, vyvýšených záhonů a nakonec vysázení 
rostlin, dřevin a bylinek.“

Pro žáky přírodovědeckých předmětů v 
prostorách dále nechybí lavičky, tabule, hmyzí 
domeček nebo krmítko pro ptactvo. Jedním z 
prvků je také poloprofesionální meteorologic-
ká stanice, kterou využijí žáci druhého stupně v 
hodinách fyziky, případně matemati ky při práci 
s daty. Součástí  meteorologické stanice je tablet 
umístěný v přízemí na chodbě školy, kam jsou 
přenášeny údaje jako teplota vzduchu, hodnoty 
srážek, rychlost a směr větru a další. V průběhu 
letošní roku je naplánováno doplnění mobiliáře 
o edukační tabuli nebo vzorky hornin a mine-
rálů.   

Ačkoliv je učebna otevřena od dubna letoš-
ního roku, nebyla vzhledem k opatřením spo-
jeným s koronavirem žáky naplno využita. „Od 
konce května, když mohli do škol žáci od prv-
ních do pátých tříd se již některé skupinky dětí  
do učebny podívali. Jedna paní učitelka si tento 
prostor vybrala také pro předávání vysvědčení. 
Naplno ale tento prostor budeme snad moci vy-
užívat od září,“ upřesnil pan Vostrovský.

Kompletní úprava si vyžádala náklady ve 
výši okolo 400 000 Kč. Příspěvek města činil 
zhruba 300 000 Kč. 

JN

ZŠ MASARYKOVA SE MŮŽE PYŠNIT 
PŘÍRODNÍ UČEBNOU POD ŠIRÝM NEBEM

Od března byl běžný život školy díky pandemii 
COVID-19 přesunut do virtuálního prostředí, 
kde probíhala on-line výuka, Teamsové setká-
vání vyučujících a žáků i vzájemná komunikace. 
Konec školního roku byl pro všechny náročný a 
hekti cký. Maturitní zkoušky středoškoláků a ab-
solutoria studentů vyšší odborné školy dopadly 
velmi dobře, zvládli jsme i přijímací řízení do 
I. ročníků SŠ i VOŠ a vedení prakti cké i on-line 
výuky. 

Čas ve škole se však nezastavil. Letní prázd-
niny byly využity ke stavebním úpravám a roz-
sáhlejším opravám. Studenti  se mohou těšit na 
nové prostory autodílny, byl nově vybudovaný 
sklad hutního materiálu, šatní skříňky dozna-
ly rekonstrukci a přibyla místa pro studentský 
ti sk. Stavebními úpravami prošla knihovna, uči-
telský klub i chodby v celé budově. Laboratoř 
mechatroniky dostala nové osvětlení. Malířské 
práce změnily vzhled některých učeben a spo-
lečných prostor. 

Velkou investi cí byla nová vzduchotechnika 
ve školní kuchyni, kde došlo k výměně a moder-
nizaci celého systému. Rekonstrukce probíhala 
ve sklepení, skladových prostorách, přípravně 
potravin a v prostoru kuchyně. Současně byla 
provedena i výměna stolů a židlí v jídelně, čímž 
došlo k navýšení počtu míst strávníků.  

Máme radost z odvedené práce, ale ještě 
více se těšíme na své žáky a studenty. Rozjezd 
bude pro všechny enormně náročný. Pokud nás 
nezastaví Covid, tak to společně zvládneme.

                                                         V. Szabová

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
TĚŠÍME SE NA ZÁŘÍ!

v denní i kombinované formě studia. Přihlášky do oboru Výrobní a řídící systémy 
podniky je možné podat do 30. září 2020. 

Informace na www.sps-caslav.cz nebo e-mailu sekretar@sps-caslav.cz. 

Studium je zaměřené na fi remní praxi a do praxe. Studenti  získají informace z ob-
lastí  personalisti ky, vedení lidí, marketi ngu, práva, psychologie, ale také z logisti ky, 
výroby a cizích jazyků. Prakti cky si vyzkouší vedení své fi rmy formou projektu „Fik-

ti vní fi rmy“. 

Součástí  studia je půlroční odborná praxe v ČR nebo také v zahraničí v rámci ERAS-
MUS programu. 

Staňte se studentem a získejte zároveň odbornou praxi.

Vyšší odborná škola v Čáslavi nabízí studium 
Managementu, personalis� ky nebo Účetnictví a fi nancí 

pro školní rok 2020/2021
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ROZHOVOR

ŘEDITELKOU ČÁSLAVSKÉHO DIVADLA 
SE STALA LADA BARTOŠOVÁ
Novou ředitelkou čáslavského divadla se stala 
paní Lada Bartošová, která po smrti  paní Evy 
Albrechtové přebírá nejen řízení čáslavského 
divadla a kina, ale také mnoho dílčích projektů, 
ve kterých byla paní Albrechtová zapojená. Kdo 
je Lada Bartošová a jakou podobu by mohlo mít 
divadlo a kino pod její taktovkou?  Dozvíte se 
níže v rozhovoru, na který nás paní Bartošová 
pozvala poslední červencový den do Dusíkova 
divadla.   

Můžete nám něco říci o sobě?
Jmenuji se Lada Bartošová a žiji kousek za 

Kutnou Horou. V Čáslavi jsem nikdy nebydlela, 
nicméně jsem zde, konkrétně přímo tady v di-
vadle, strávila spoustu času jako malá. Jsem vy-
studovaný divadelní historik a v poslední době 
jsem provozovala soukromé muzeum a výrobnu 
čokolády. 

Můžete nám přiblížit období, kdy jste si v 
čáslavském divadle hrála jako malé děvče?

Moje maminka v Dusíkově divadle léta děla-
la dramaturga, takže když nebylo hlídání, hrála 
jsem si tady často s dalšími dětmi na schovku, 

na dvorku za divadlem jsem vykouřila svoji prv-
ní cigaretu, hrála jsem si v Želinově domku, když 
tam měli ochotníci schované rekvizity, takže na 
toto období ráda vzpomínám. 

Jak jste reagovala na nabídku stát se ředitel-
kou divadla? 

Nikdy jsem neměla ambice dělat ředitelku 
divadla, ale vzhledem k mému kladnému vzta-
hu k tomuto divadlu a vzhledem k faktu, že se 
divadlo díky osobnosti  Evy Albrechtové, nachá-
zí na vysoké úrovni, musela jsem na tuto výzvu 
kývnout, protože chci, aby to tady bylo mini-
málně tak hezké jako doposud. Ale bylo to těžké 
rozhodování, na které jsem neměla příliš času.

Ve funkci jste krátce a se svojí prací teprve 
seznamujete. Je něco, co Vás aktuálně v začát-
cích překvapilo?  Co musíte řešit jako první?

Překvapilo mě, do čeho všeho byla Eva Al-
brechtová zapojená. Téměř každého projektu 
týkající ho se kulturní oblasti  byla součástí , tak-
že jako první se seznamuji s dílčími věcmi, které 
na mě vyskakují, a které se snažím dotahovat. 
Jako první také musím aktuálně řešit kino, pro-
tože lidé se do kina bojí chodit, což je kvůli ko-
ronaviru celosvětový fenomén.

Máte v hlavě již nyní nějaké představy o 
tom, co byste v řízení divadla chtěla dělat jinak?

Nechci divadlo vést jinak, ale spíš současný 
stav pomalu posouvat dál. Čáslavské divadlo má 
obrovskou diváckou základnu, kterou ale tvoří 
převážně starší generace. Ráda bych sem přilá-
kala více dětí  a celkově mladší generaci, proto-
že, když do divadla chodíte jako malý, budete 
do něho chodit i jako dospělý.

Během výstav bychom chtěli pořádat různé 
kreati vní dílny pro děti  a veřejnost. Umění by-
chom toti ž neměli jen ukazovat, ale musíme ho 
i zažít, abychom mu poté lépe porozuměli. 

Myslím, že už mohu prozradit, že v září při 
příležitosti  promítání premiéry výpravné české 
pohádky s názvem Princezna v čase zakletá nás 
navští ví tvůrci této pohádky a celkově uspořá-
dáme snad příjemné odpoledne pro děti , kde 
nebudou chybět ani kaskadéři. V tomto duchu 
bychom měli pokračovat i v případě dalších pre-
miér. 

Ráda bych zde také zavedla něco jako fi l-
mový klub pro děti , kde by rodiče svým dětem 

mohli zakoupit abonentku, stejně jako v diva-
dle.  

Říkáte, že byste divadlo, chtěla více otevřít 
mladší generaci. V roce 2017 tady proběhl diva-
delní minifesti val, kdy v celém areálu probíhala  
divadelní představení a hudební vystoupení. 
Nepohráváte si s podobnou myšlenkou?

Podobnou myšlenkou v současnosti  řeší-
me velice intenzivně. S dramaturgyní Hankou 
Tvrdíkovou, která má jako já blízko k moderní 
muzice, připravujeme koncept zaměřený na 
pravidelné pořádání koncertů alternati vních 
kapel z blízkého okolí na Nové scéně. Například 
bychom rádi zrealizovali koncert v alternati v-
ních vodách velmi uznávané zpěvačky Margo. 
Všechny novinky budeme postupně přidávat na 
FB profi l s názvem Dusíkovo divadlo.      

Co máte v plánu s letním kinem?
Pochopila jsem, že letní kino je v Čásla-

vi velké téma. Mám pár nápadů co s areálem 
zdejšího letní kina, ale nevím zda jsou zrealizo-
vatelné.  V každém případě ta čísla návštěvnosti  
z dob, kdy se v lesoparku promítalo, jsou velmi 
špatná. Lidé jsou líní chodit do letního kina za 
město. Promítání pod širým nebem však v něja-
ké formě budeme chtí t uskutečnit. 

Co se týká areálu letního kina, tak ho beru 
jako takový amfi teátr. Snad jedinou akcí, která 
zde v poslední době proběhla je Banjo Jambo-
ree. Cvičně jsem tedy oslovila několik putovních 
hudebních a divadelních festi valů, zda by někdo 
neměl zájem o pronájem tohoto prostoru. Ná-
vštěvnost fi lmů v letním kině v lesoparku nám 
ale jeho náklady na provoz nebo případné in-
vesti ce nepokryje. 

Máte nejoblíbenější divadelní hru a fi lm?
To je těžká otázka. Nemám nejoblíbenější 

divadelní hru, ale mám velmi oblíbené divadlo 
Ungelt, protože tu katarzi si díky jejich osobní-
mu přístupu k divákovi opravdu prožijete spolu 
s herci. 

V poslední době mě z fi lmů zaujal Bohemian 
Rhapsody a mám ráda bondovky, ale nejoblíbe-
nější fi lm také nemám. Mám to jako s hudbou, 
poslouchám od jazzu po divočejší věci podle 
toho, jakou mám zrovna náladu.

                                                                         
JN  
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Hledáme kadeřnici/kadeřníka
Pro klienty našeho domova hledáme kadeřnici/kadeřníka, kteří by od 
1.10.2020 v pravidelných intervalech poskytovali kadeřnické a holičské 

služby v našem domově. 
Poskytovatel služby bude mít k dispozici plně vybavené prostory v na-

šem zařízení. Více informací na tel. čísle 731 883 821.

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání
• příjemné vystupování, komunikati vní a organizační schopnosti , samo-
statnost, přesnost, pečlivost
• práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet)
• řidičské oprávnění (B)
• nástup od 01.10.2020, popř. dle dohody

Nabízíme:
• platové zařazení – platová třída 10
• pracovní poměr na dobu určitou – po dobu pracovní neschopnosti , 
mateřské a rodičovské dovolené

Kontaktní osoba:
Bc. Jaroslava Lepešková, tel. 327 300 230, lepeskova@meucaslav.cz
Bližší info. najdete na www.meucaslav.cz v sekci „Pracovní příležitosti .“

Město Čáslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Referent/ka odboru životního prostředí
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ROZHOVOR

„ČLOVĚK MUSÍ VŽDYCKY SNÍT VÝŠ, NEŽ NA CO MÁ.“
David Novák iniciuje v Čáslavi výtvarné událos-
ti  již mnoho let. Neúnavně sbírá a zveřejňuje 
veškeré informace o Čáslavském kulturním a 
společenském životě, pečlivě vytváří databázi 
osobností  se vztahem k Čáslavi a okolí, je kro-
nikářem v moderním slova smyslu, strážcem 
paměti  města. Svoji lásku k výtvarnému a fo-
tografi ckému umění projevil již mnohokrát – v 
poslední době například reprezentati vními vý-
stavami Gábiny Fárové, Terezy z Davle či Hynka 
Čermáka v Dusíkově divadle. Před lety založil 
spolek Třiatřicet, je zakládajícím členem spolku 
Formanova Čáslav. 

Podařilo se ti  uspořádat velmi úspěšné vý-
stavy renomovaných umělců v Čáslavi; máš v 
tomto směru nějakou svoji vnitřní koncepci? 

Odbornou koncepci nechávám na našem 
stálém kurátorovi Petru Svobodovi, který se po 
dnes již proslulé ústecké kulturní čistce a ná-
sledné likvidaci mostecké galerie přistěhoval k 
Čáslavi, takže je teď naše spolupráce mnohem 
intenzívnější a současně snazší. Já k našim spo-
lečným výstavním projektům přistupuji spíše 
intuiti vně a ryze osobně. Jednak mě dílo musí 
oslovit. Musím mít nutkání do fotky nebo do 
obrazu vstoupit nebo skrz něj nakouknout, co je 
za ním. Za druhé, musí mi být příjemná předsta-
va, že s těmi obrazy nebo fotkami trávím den-
nodenně desítky let. Že se mi neokoukají, neo-
mrzí, že mě nebudou štvát. A třetí  podmínkou 
je, aby mi byl sám autor sympati cký. A pak se 

obvykle dostaví chuť zkusit zážitek z díla zpro-
středkovat i ostatním prostřednictvím výstavy 
a – když fi nance dovolí – i  katalogu. 

Jak se ti  žije v Čáslavi? 
Zatí m tu žiju jaksi napůl. Prakti cky jsem od 

pondělí do pátku v Praze a vlastně tu trávím 
pouze víkendy, a to ještě jen některé. O to víc se 
snažím shánět nejrůznější publikace týkající se 
Čáslavi a zjišťovat o její historii co možná nejvíc. 
Proto jsem taky třeba na Wikipedii před lety za-
ložil stránku věnovanou místním osobnostem. 
Při těchto pátráních občas narazím na zajímavé 
informace. Tak například cimrmanologové urči-
tě vědí, že zde 11. ledna 1890 společnost Lipany 
sehrála kus Čechové na Řípu, ale to, že v Čáslavi 
krátce pobyl Giacomo Casanova, asi ví jen má-
lokdo. 

Úcta k předkům a rodákům znamená uctí -
vání tradice a udržování povědomí o osobnos-
tech, ke kterým se můžeme vztahovat jako 
svým vzorům, učitelům a patronům. Tak se to 
vždy ve zdravé společnosti  odehrávalo. I to je 
smysl tvé práce?

Vladimír Franz hovoří o andělech strážných 
této země. Líp bych to neřekl. Procházíme se 
po stejném chodníku jako Jan Karafi át, když v 
Čáslavi vymýšlel Broučky, míjíme rodné domy 
Dusíka či Formana, školy, do kterých jako kluci 
chodili Těsnohlídek, Mahen, Moravec, Chi� ussi, 
Šalda, Říha a mnozí další, nebo třeba nároží, u 
něhož kdysi seděl tvůj dědeček a maloval ve-

dutu města – to vše je důležitou připomínkou 
toho, že nejsme osamoceni a ztraceni někde v 
bezčasí, ale odněkud jsme přišli, někam jdeme a 
stojíme na něčích ramenou. Je to povznášející a 
současně zavazující, protože ti  všichni jsou stále 
s námi, jsou naší součástí , křídly i zátěží. Pro mě 
osobně je v tomto směru velmi inspirati vní čás-
lavskou osobností  Milan Marek.

Na Milana Marka myslívám také. V čem je 
pro tebe inspirati vní? 

Ač rodák z Kostelce nad Orlicí, stal se skr-
ze nenápadnou, ale neustálou a dlouholetou 
drobnou masarykovskou prací významnou čá-
slavskou osobností  a lokálním patriotem, který 
zde přispěl k řadě poziti vních změn a mnohé 
výsledky jeho snažení jsou patrné i dnes; jen 
namátkou – střední pedagogická škola, Žižkova 
síň, několik muzejních expozic, kniha Čáslav-
sko v literatuře a nemýlím-li se, i ty čtyři sochy 
stojí kolem kašny do jisté míry jeho zásluhou. 
Současně lze na jeho příkladu ilustrovat i jis-
tou pomíjivost kulturního odkazu a oprávně-
nost Taigova výroku, že kultura se nedědí, ale 
dobývá. Milan Marek věnoval nemálo energie 
na vybudování Galerie Jindřicha Pruchy, spolu-
založil Klub přátel výtvarného umění v Čáslavi 
nebo Kruh přátel hudby. Co z nich dnes zbylo? 
Každopádně mě nepřestane mrzet, že jsem ne-
měl možnost setkat se s ním osobně; zemřel 
nedlouho poté, když jsem se vůbec poprvé – a 
tehdy jen dočasně – přistěhoval do Čáslavi.

Současná Čáslav?
Město probouzející se z letargie. Doufám. 
Jsi jeden z těch, kteří na tom probouzení 

spolupracuje. Můžeš to více rozvést? 
Čáslav byla kdysi městem královským, poz-

ději krajským, dnes není ani okresním. Pro vněj-
šího pozorovatele je to přiospalé maloměsto, 
tak trochu bez chuti , vůně a barvy. Obydlený 
prostor mezi leti štěm a skládkou, ve kterém se 
hraje fotbal a hokej – což jsou dlouhodobě čtyři 
nejfrekventovanější témata objevující se v sou-
vislosti  s Čáslaví v médiích. Kdyby šlo o člověka, 
řekl bych, že Čáslav je vůči sobě drobátko ne-
všímavá, a dokonce si sama sebe moc neváží. 
Ale jak se praví v jedné židovské anekdotě, nic 
není nafurt. Kdybych neviděl, že se to zlepšuje, 
investoval bych svůj volný čas a energii někde 
jinde. 

To je zajímavý postřeh: „...řekl bych, že Čás-



lav je vůči sobě drobátko nevšímavá – dokonce 
si sama sebe moc neváží.“ Dodala bych: kdyby 
se jednalo o člověka – navazuji na tvá předchozí 
slova – tak z původní královské slávy klesal níž 
a níž, jako by ztrácel hodnotu – pro druhé a tí m 
pádem i pro sebe – přestává o sebe pečovat, 
prožívá komplexy méněcennosti , jednotlivé 
části  jeho „já“ hořknou a zlobí se na svět kolem 
sebe. Ztrácí důvěru, že by mohlo být lépe a že 
by vůbec ještě kdy mohl být pro někoho zajíma-
vý.

Naprosto přesně. Dodal bych ještě – jako 
by takovému člověku vlastně přestalo záležet 
na sobě samém. Jako by mu bylo jedno, že má 
díru na kalhotách nebo že si do sandálů natáhl 
růžové ponožky. U takto historicky významného 
města, jakým Čáslav bezesporu je, mne napří-
klad celou řadu let nemile udivovala neexisten-
ce městského architekta…  

Byl jsi nazván duchovním otcem Formano-
vy Čáslavi. Co se iniciovalo tí m, že vznikl spolek 
Formanova Čáslav? Proč se tak stalo? 

Proč se tak stalo? – Prof. Milan Zelený v jed-
nom nedávném rozhovoru prohlásil, že na vyš-
ší úrovni, míněno státní a krajské, mají občané 
jedinou povinnost, a sice dodržovat zákony. Na 
úrovní regionální a lokální ale podle něj existuje 
cosi jako dobrovolná povinnost, kulturně zako-
tvená v přirozené snaze pomáhat, zvelebovat a 
rozvíjet svou vlastní komunitu. Přeci jestli chce-
me, aby se v Čáslavi dobře žilo, je naší „povin-
ností “, aby nám na Čáslavi záleželo, a to o něco 
víc než na jiných městech. A čím úspěšnější a 
lepší Čáslav bude, tí m lepší bude region, kraj 
a koneckonců i stát a celý národ. Zní to možná 
jako zbytečně velká slova, ale začíná to zde, na 
lokální úrovni, u jednotlivců, kteří si svou „po-
vinnost“ uvědomují a cítí  cosi jako zodpověd-

nost. Je to však něco, čemu jsme bohužel do 
značné míry odvykli. 

Filosof Miroslav Petříček kdysi prohlásil, 
že společnost stojí právě na kultuře, protože 
kultura učí kriti ckému vztahu k tomu, co se za 
hodnoty pouze vydává, protože hledá nové 
cesty a protože zbavuje strachu z budoucnosti . 
Společnost, ve které je kultura pokládána jen 
za příhodnou dekoraci, je podle něj společností  
ustrašenců, kteří se bojí vyjít ráno z domu, aby 
nezjisti li, že se něco změnilo. Myslím, že je to 
jeden z důvodů, proč je úroveň podpory kultury 
ze strany současné vládní garnitury taková, jaká 
je. Ideálem občana je pro ni toti ž nekulturní, a 
tudíž nesvéprávný ustrašenec. 

A proč Formanova Čáslav vznikla právě teď? 
– Nejspíš nazrál čas. Myslím, že to cítí š sama, 
koneckonců jsi byla označena za duchovní mat-
ku Formanovy Čáslavi. A jak víme, matka je na 
rozdíl od otce vždy jistá. Sám bych se za du-
chovního otce nikdy neoznačil, spíš za někoho, 
kdo uplácal sněhovou kouli a šťouchl do ní na 
vršku zasněženého kopce. Dál už se valí sama a 
neustále narůstá na objemu i váze. Duchovním 
otcem je – zcela objekti vně – spíše Dr. Málek, 
který začal vloni na jaře jako vůbec první razit 
termín „Formanova Čáslav“.

Z původní ideje jakési malé neformální ini-
ciati vy vzniklo velmi rychle a zdánlivě samo od 
sebe – už to naznačuje, že doba uzrála – spo-
lečenství více než deseti  lidí, kteří intenzívně 
komunikují, spolupracují, generují nápady, a 
hlavně se je snaží realizovat. Pro mě je už sám 
vznik této komunity, na kterou je samozřejmě 
napojeno množství dalších lidí, čímsi na úrovni 
zázraku a současně důkazem, že existuje nemá-
lo těch, kteří se zodpovědnosti  neobávají. 

Čeho bys v Čáslavi rád dosáhl? Máš nějaký 

svůj plán a cíl?
Bylo by pěkné, kdyby se Čáslav etablovala 

mimo jiné coby město podporující kulturu – na-
příklad tí m, že tu bude dlouhodobě fungovat 
špičkový výstavní prostor. Taky by se mi líbilo, 
kdyby vznikly dvě moderní a vizuálně atrakti vní 
publikace – dějiny Čáslavi a turisti cký průvodce 
Čáslavskem. S případnými autory jsem domlu-
ven, množství materiálů už jsme posbírali, teď 
je to jen otázka fi nancí. S Filipem Velímským a 
historikem Tomášem Bandžuchem bychom také 
rádi navázali na loňské kolokvium věnované ge-
nerálu Franti šku Moravcovi a uspořádali příští  
rok v Čáslavi odbornou vojenskohistorickou 
konferenci; třeba se nám podaří založit novou 
tradici. Taky máme v našem spolku pár nápa-
dů, jak zajímavou formou poctí t některé další 
čáslavské osobnosti . Líbilo by se mi, kdyby se 
„zkulti vovala“ Masarykova ulice alespoň trochu 
do podoby, kterou kdysi mívala, když po jejích 
stranách rostly stromy, a divadlo tak konečně 
získalo trochu důstojné okolí. Je toho spousta. 
Třeba to vyjde. Kromě toho mám taky rozděla-
né dva překlady a rozepsané dvě vlastní kníž-
ky, tak doufám, že se mi alespoň něco podaří 
v příští ch padesáti  letech dotlačit k nějakému 
výslednému tvaru.

Miloš Forman jednou prohlásil, že člověk 
musí vždycky snít výš, než na co má. Drobně 
bych ten výrok upravil – člověk musí vždycky 
snít výš, než na co si myslí, že má. Ony se ty sny 
někdy splní.

Jaké máš sny?
Skoro vždycky barevné. A někdy na pokra-

čování.

Otázky pokládala Kamila Ženatá, 
foto – archiv Davida Nováka
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KULTURA

Na celý víkend 4. – 6. září se otevřou 
zahrady, dvory, dvorky i vnitřní prosto-
ry osmi místních institucí a soukromých 

domů – Dusíkova divadla, Gumárny, 
zahrady muzea, zahrady Jablonského 

čp. 477, evangelického kostela, kostela 
v Jakubu, zámku Třebešice a náměstí 
Jana Žižky z Trocnova, – aby hostily 

kulturní a společenské akce.                
                                formanovacaslav.cz

4.9.- 6.9
DVORKY

DEADTOWN

DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ
(13. - 18. 10. 2020)

ČÁSLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
www.formanovacaslav.cz

Rodinné centrum KOPRETINA
zve všechny zájemce na přednášku

 24. 9. 2020 od 18 hodin
přednáška je ZDARMA

Klimenta Čermáka 123 (pěší zóna)
KAPACITA OMEZENA

prosíme o nahlášení účasti 
na tel. 733 741 171 nebo v RC Kopretina

FINANČNÍ GRAMOTNOST
PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Martin Hájek, MBA
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Na pokraji zániku
V podstatě je tedy možno říci, že se kostel 

skoro 200 let pořádně neudržoval. Nelze se pro-
to divit, že do 19. století  vstoupil v dosti  žalost-
ném stavu. Roku 1825 už byla stavba tak zchát-
ralá, že některé části  opravdu hrozily zřícením. 
Něco se udělat muselo. První na řadu přišla 
věž, která vypadala opravdu hrozně. Hlavně její 
krov. Projektu se tehdy ujal Jan Klement Zobel 
a výsledek byl pro oči tehdejší doby nepřehléd-
nutelný. Na vrcholu věže se objevily tři cibulovi-
té báně nad sebou, zakončené dvouramenným 
křížem. Stala se nejvyšší stavbou ve středních 
Čechách. A samozřejmě chloubou města. Na 
rovněž naléhavě potřebné zastřešení trojlodí 
ale už nebylo dost peněz, takže se v následu-
jícím roce 1826 dočkalo jen nízké, nepříliš dob-
ré sedlové střechy. Situaci kostela ale zhoršila 

ještě jedna věc – roku 1829 bylo přistoupeno 
ke kompletní likvidaci hřbitova (nepohřbívalo 
se tu od již zmíněného r. 1782) a to včetně od-
vozu pozůstatků pohřbených a s nimi i nezane-
dbatelného množství zeminy. Viditelně se tak 
snížil okolní terén a tí m se do určité míry ob-
nažily základy stavby; postupně se proto zača-
la narušovat stati ka celého objektu. Ohroženo 
bylo i presbyterium, u něhož se nepříznivý stav 
vyřešil mohutnými, pozornost přitahujícími ob-
loukovými opěráky, které dnes působí dojmem 
značné starobylosti . A přitom jsou vlastně doce-
la „mladé“. Vybudoval je místní stavitel K. Teige.

Určitou zajímavostí  může být informa-
ce, že zrušení hřbitova, jehož největší část se 
nacházela před západním průčelím kostela, 
dalo vzniknout dnešnímu Kostelnímu náměstí .

Čáslaváci se ale ze své nádherné věže, zářící 
„ohnivou“ mědí do dalekého okolí, dlouho ne-
radovali. Už roku 1841 obě nové střechy, krásná 
věžní i jednoduchá nad lodí, shořely. Údajně vi-
nou hlásného, který ve věži vykuřoval kavky. A 
aby toho nebylo málo, doplati ly na požár i zvony 
ze šestnáctého století ; věž prohořela natolik, že 
se jeden po druhém zříti ly a rozbily. Štěstí  měl 
jen jeden, který se zázračně zachyti l na okně.

Peněz se městu ale stále nedostávalo, tak-
že nechalo věž zastřešit jen provizorně. A do-
cela nehezky. Ostatní škody se z fi nančních 
důvodů rovněž mohly odstraňovat jen zvolna 
a postupně; nové věžní hodiny se pořídily až r. 
1846, čtyři zvony v roce 1847 a důstojného, v 
podstatě dodnes zachovaného zastřešení v no-
vogoti ckém stylu se věž dočkala až roku 1863. 
Souběžně se prováděly i menší úpravy, které 
poněkud zpevňovaly zdivo trojlodí. Především 
byl rozebrán a znovu postaven mohutný pi-
líř vlevo od hlavního vchodu do kostela a jižní 
(ke škole otočená) a západní stěna, tedy hlav-
ní průčelí, se zpevnily přizdívkou, do které se 
vsadily náhrobky, do té doby umístěné uvnitř 
chrámu. Všechny tyto stavební úpravy nesou 
podpis krajského inženýra A. Schulze. Žel, na 
lepší střechu nad trojlodím se ale dost peněz 
stále shromáždit nepodařilo. A tak se alespoň 
v té době pomalu, rok za rokem vyměňovalo 
barokní zařízení v interiéru za vybavení novo-

goti cké. O výměně barokního obrazu Nane-
bevstoupení Panny Marie za sv. Petra a Pavla 
na hlavním oltáři v r. 1858 tu už zmínka byla. 
Snad ještě připomeňme, že r. 1879 na něj byly 
umístěny klasicistní sochy sv. Ondřeje a Šimona.

Provedené stavební práce, krom skuteč-
ně impozantního zastřešení věže, však byly na 
celkovou zchátralost jen slabou náplastí . Nová 
dlažba v interiéru z roku 1875 a občasné opravy 
omítek nic neřešily. A další deseti letí  tuto sku-
tečnost nejen potvrzovala, ale i prohlubovala. 
Objekt nezadržitelně směřoval ke katastrofě.

Koncem století  už bylo naprosto jasné, 
že se konec blíží. Voda, pronikající po nespo-
četná léta provizorně záplatovanou střechou 
už viditelně poškodila nejen krovy; její vliv, v 
kombinaci s mrazem, se destrukti vně projevil 
i na zdivu a klenbách. Strach vzbuzovaly veli-
ké trhliny a některé stěny se dokonce začaly 
vyklánět ze svislé polohy a hrozily zřícením.

Město ale tak velkou sumu peněz, aby se z 
ní zaplati la opravdu zevrubná oprava chrámu, 
ve své pokladně stále nemělo. Jedinou možnos-
tí  bylo získání státní subvence, tedy v podstatě 
dotace. V těchto chvílích, rozhodujících o bytí  
a nebytí  vzácné památky, vzešla záchrana ze 
šťastné kombinace několika ideových proudů. 
Za prvé – lidé si začínali památek více vážit a 
úcta k nim se projevila v jejich četných opra-
vách. Druhou silou, v té době už velmi výraz-
nou, byl více jak sto let trvale vzrůstající a již 
téměř nezastavitelný vzestup národního sebeu-
vědomění, který měl záhy, už v roce 1918, dojít 
svého naplnění ve vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky. A chrám sv. Petra a Pavla, 
jako předpokládané místo posledního odpočin-
ku obdivovaného národního hrdiny Jana Žižky, 
byl proto vnímán i jako jeden z významných 
symbolů české hrdosti . Z těchto důvodů našel 
úmysl získat potřebné fi nance prostřednictvím 
zemské subvence vlivné zastánce i na vysokých 
úředních místech. Důležité bylo i to, že na do-
poručení čáslavského historika Klimenta Čer-
máka městská rada oslovila velice známého a 
uznávaného architekta Kamila Hilberta, jehož 
práce oceňovali odborníci nejen v Praze, ale i ve 
Vídni. Hilbert měl navíc ve Vídni silnou podporu 

CHRÁM sv. PETRA A PAVLA V ČÁSLAVI
na své pou�  časem IV. díl
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v osobě svého blízkého přítele Maxe Dvořáka, 
který byl vědeckým poradcem Centrální komise 
a ve věci se také značně angažoval i poslanec 
říšské sněmovny a posléze i ministr Bedřich 
Pacák, advokát z Kutné Hory, který byl velkým 
zastáncem jak českých zájmů, tak Hilbertova 
přístupu k opravám památek. Subvence byla 
schválena a velkorysá rekonstrukce mohla začít.

Záchrana 
Kamil Hilbert se práce ujal už roku 1905, 

kdy po průzkumu objektu vytvořil první návr-
hy jeho obnovy. Přímý stavební ruch pak začal 
roku 1908, kdy byly odstraněny střechy, krom 
věže. A pak už se postupně rodilo úžasné dílo 
architektonické a restaurátorské dovednosti . 
V podstatě dílo umělecké, hodné skutečné-
ho mistra svého oboru. Však také nikoli náho-

dou byla právě Kamilu Hilbertovi roku 1899 
svěřena dostavba katedrály sv. Víta v Praze.

Kamil Hilbert prováděl čáslavskou rekon-
strukci tak, aby se ve výsledku co nejvíce přiblí-
žil stavu, který chrám získal během své obno-
vy v letech 1537 až 1539, tedy po pustošivém 
požáru v r. 1522. Vti skl mu v podstatě podobu 
goti cko-renesanční, s pochopením pro myšlení 
stavitelů 16. století , kteří tehdy nové renesanč-
ní prvky často zpracovali v duchu dožívající po-
zdní goti ky. Překvapením možná bude, že do-
vedně vkomponoval i ve své době moderní styl 
secesní. Projevy této trojkombinace jsou patr-
né na celé stavbě; viditelnou ukázkou je třeba 
provedení hlavního portálu. Zřetelné jsou ale 
i v celkovém členění stavby, ve tvarech zastře-
šení jednotlivých částí  a v četných dalších prv-
cích. Důležitým momentem jeho rekonstrukce 

bylo i odstranění různých s barokem spojených 
přestaveb a zvýraznění románského kostelíka.
Ke spolupráci přizval i vynikajícího socha-
ře Stanislava Suchardu, jehož reliéf apošto-
lů sv. Petra a Pavla, včetně dvou andělíčků, 
zdobí hlavní vchod. Od jeho bratra Vojtěcha 
Suchardy je zase andílek na západním ští tu 
presbyteria, který drží ští t s letopočtem 1910 
a mytologický pták Fénix, symbolizující zno-
vuzrození kostela z nedůstojného stavu a rov-
něž symboly vína, kalichu a klasu na ští tech 
boční přístavby, souběžné s ulicí Jiřího Mahena.
Věž byla Hilbertovou rekonstrukcí do-
tčena jen částečně; do typické silue-
ty, získané v roce 1863, nezasahoval.

Vladimír Hořejší

Závěrečný díl najdete v následujícím
vydání Čáslavských novin

KULTURA

Páté pokračování cyklu besed a přednášek 
se zajímavými a významnými osobnostmi ze 
světa společenských a přírodních věd, umě-
ní a pozoruhodných oborů lidského počínání. 
V úterý 29. září 2020 vystoupí od 19 ho-
din na Nové scéně Dusíkova divadla v 
Čáslavi JUDr. Daniela Drti nová, Ph.D.

Daniela Drti nová je moderátorka a novi-
nářka, která svou profesionalitou a erudicí 
patří ke špičkovým osobnostem soudobé žur-
nalisti ky. Příležitost potkat se s ní mimo tele-
vizní obrazovku je opravdu velmi vzácná. Je 
pro nás čest, že přijala naše pozvání a do Čá-
slavi přijede besedovat s básníkem Milanem 
Ohniskem, ale také s občany našeho města.

Daniela Drti nová vystudovala Právnickou fa-
kultu UK. Od r. 1993 působila v České televizi, kde 
moderovala a spoluvytvářela pořady Zprávy, De-
bata či „21“ a večerní zpravodajský pořad Udá-
losti , komentáře. V r. 2014 své působení v České 
televizi ukončila. V současné době spolu s mo-
derátorem Marti nem Veselovským vystupuje v 

internetové televizi DVTV. Za svou novinářskou 
práci získala Cenu Karla Havlíčka Borovského. 

Besedu bude moderovat básník Mi-

lan Ohnisko, vstupné dobrovolné.

Kamila Ženatá

BESEDA S DANIELOU DRTINOVOU PROBĚHNE 29. ZÁŘÍ 
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Informační tabule koncipované jako cyklus slav-
ných osobností  – rodáků města Čáslavi, které 
navrhl pan Tesař, mozaikář a malíř žijící v Čás-
lavi, se rozšířily o dvě nové, taktéž umístěné 
ve spodní části  chodníku kolem Podměstského 
rybníku. 

K informačním tabulím o čáslavském ro-
dákovi Rudolfu Těsnohlídkovi, Janu Ladislavu 
Dusíkovi a známých malířích a výtvarnících, je-
jichž instalace proběhla mezi lety 2016 – 2018, 
přibyly v červenci tabule o Josefu Svobodovi, 
významném scénografovi a čáslavském rodáko-
vi, a o Miloši Formanovi – režisérovi, který se 
taktéž v Čáslavi narodil. „Cyklus bude završen 
tabulí Starostové Čáslavi, dokončení a umístění 
předpokládáme v září letošního roku,“ dodala k 
plánovaným instalacím Jiřina Kožená z Odboru 
školství, kultury a památkové péče s tí m, že ná-
klady na realizaci včetně ukotvení jedné tabule 
činí asi 18 ti síc korun. 

O Josefu Svobodovi 
(10. 5. 1920 – 8. 4. 2002)
Narodil se 10. května roku 1920 v Čáslavi, 

kde se vyučil truhlářem. Po druhé světové válce 

se ale zapsal na Vysokou uměleckoprůmyslo-
vou školu. V roce 1948 nastoupil do Národního 
divadla, kde se o dva roky později stal šéfem 
umělecko-technického provozu a v letech 1979 
až 1983 zde působil ve funkci vedoucího scéno-
grafa.

Byl jedním z tvůrců, kteří vedle Alfréda Ra-
doka, Otmara Krejči či Jiřího Macháčka formo-
vali proslulou epochu českého divadla. V roce 
1958 ho spolu s Radokem proslavila Laterna 
magika, kterou vyvezl i na bruselské EXPO 58. 
Tam jejich propojení herce a fi lmu na jevišti  sil-
ně zapůsobilo na celý divadelní svět.

Nepropásněte!
Výstava k 100. výročí narození Josefa Svo-

body
Slavnostní vernisáž k výstavě věnované slav-

nému čáslavskému rodákovi, scénografovi Jose-
fu Svobodovi, která nese název Josef Svoboda – 
100 let, proběhne 15. září od 18. hodin ve foyer 
Dusíkova divadla v Čáslavi. Úvodního slova se 
ujme Helena Albertová, kurátorka výstavy. Vý-
stava potrvá do 27. října 2020. 

duš

NAUČNOU STEZKU U PODMĚSTSKÉHO RYBNÍKA 
ROZŠÍŘILI DVA SLAVNÍ RODÁCI

Výstava ke 100. výročí narození 
Josefa Svobody,

jednoho ze světově nejvýznamnějších 
scénografů druhé poloviny 

20. století a čáslavského rodáka.

15. září 2020 v 18:00, 
foyer a galerie Dusíkova divadla. 
Výstava potrvá do 27. října 2020.

Před několika dny proběhlo rozloučení s paní 
ředitelkou Evou Albrechtovou, která zemřela 
5. 7. 2020. Teprve po jejím odchodu si uvědo-
muji, jaká to byla výrazná čáslavská osobnost v 
kulturní oblasti . Mnozí ji hodnotí  jako dlouhole-
tou pracovnici ve své funkci. Já si ji spíše vážím 
pro její činnost. Jaké úsilí věnovala přístavbě a 
modernizaci Dusíkova divadla, na jaké úrovni 
zajišťovala programy a vystoupení i setkávání s 
významnými osobnostmi. V rámci kina progra-
mově presentovala premiérové fi lmy v boha-
tém žánru. 

Její přístup byl vždy vstřícný pro různé zá-
jmové skupiny, které v prostorách divadla nalé-
zaly zázemí pro svoje setkávání a podařilo se i 
obnovení skupiny čáslavských ochotníků, která 
měla v Čáslavi dlouholetou tradici.

Musíme též obdivovat, jak obohati la diva-

delní prostory o prezentaci výstav na vysoké 
kulturní úrovni. K této činnosti  mohu vzpomín-
kově citovat její odpověď na otázku, proč dělá 
takovéto výstavy? Tehdy řekla: „Výstavy nejsou 
naší hlavní činností  divadla, ale jen třešničkou 
na dortu.“ Mohu to jen doplnit otázkou: „Proč u 
nás nekvete třešeň?“

Touto vzpomínkou chci poděkovat za její 
přínos v kulturní oblasti . Závěrem bych na její 
památku doporučoval zvážit návrat plasti ky do 
prostoru divadla, která z důvodu jediné výsta-
vy byla přesunuta k ZŠ Sadová. Původně tato 
plasti ka obohacovala prostor a temati cky ladila 
s přilehlou architekturou. Sama paní ředitelka 
spolu s arch. Z. Jiroutem vybrali místo k jejímu 
osazení. Dnes je toto místo stále prázdné.

 Fran� šek Tesař

MOJE VZPOMÍNKA NA ŘEDITELKU DIVADLA A KINA MILOŠE FORMANA
PODĚKOVÁNÍ

foto: Miroslav Lepeška
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SPORT

ČÁSLAVSKÝ TENIS NA NOVÉM ZAČÁTKU

Tenis se v Čáslavi hraje od nepaměti . První te-
nisový kurt se nacházel v ulici Husova, kde dnes 
stojí MŠ. Čáslavští  tenisté se v dávné historii 
scházeli také v místech, v kterých dnes stojí ob-
chodní dům Billa, kde byly v roce 1901 zřízeny 
tenisové dvorce. Dnes je předsedou klubu pan 
Aleš Obořil, který se společně se správcem kur-
tů Jaroslavem Frýbou a týmem dalších lidí snaží 
pozvednout úroveň čáslavského tenisu, které-
mu se v současnosti  věnuje 40 dospělých a 60 
dětí . O čáslavském tenise současnosti  jsme si 
povídali s oběma jmenovanými, panem Oboři-
lem a panem Frýbou.

Jak probíhají tréninky?
JF: Tréninky dětí , kterým se věnuje celkem 

sedm trenérů, probíhají individuálně. Snažíme 
se, aby intenzita a intervaly tréninků byli přizpů-
sobeny každému zvlášť.

Máme zde také trenéra A-týmu Tomáše Rů-
žičku, který si přivezl zkušenosti  z Porta nebo z 
Oxfordu, kde vedl 18 let tenisovou akademii a 
zrovna dnes je s bývalým profesionálním tenis-
tou Petrem Pálou a sportovním ředitelem Čes-
kého tenisového svazu na jednání o jednotné 
koncepci výuky tenisu, která v ČR chybí.  

AO: Jednotná koncepce výuky tenisu, která 
by provázala jednotlivé týmy od těch nejmen-
ších hráčů po A-tým, je v podstatě to, čemu 
bychom se chtěli věnovat. Věřím, že to pove-
de k výchově mladých hráčů a střední teniso-
vé generace, která u nás z mého pohledu není. 
Máme 60 dětí , ale postavit družstvo, které by 
hrálo soutěže v dorostu, je prakti cky nemožné. 

Velmi těžké je to také v žákovských kate-
goriích. Děti  k nám chodí trénovat, ale poté už 

nemají zájem reprezentovat klub na soutěžích. 
Proč podle Vás děti  nechtějí na soutěže?
JF: Tenis je individuální sport, ve kterém jste 

sám za sebe, takže období neúspěchů je nejen 
pro děti  docela psychicky náročné. Dětem bo-
hužel chybí touha pracovat a zlepšovat se.

AO: To je jeden aspekt věci, ale také je prav-
dou, že to trenérské zázemí v minulé době prak-
ti cky nebylo a především nefungovala spoluprá-
ce mezi trenérem, klubem a rodiči, kteří k nám 
dají dítě na tenis jako na takovou doplňkovou 
mimoškolní akti vitu a často více neřeší.

Jaké by měl mít předpoklady člověk, který 
chce začít s tenisem?

AO: V první řadě je důležité, aby byl zapále-
ný do tenisu. Poté jsou důležité alespoň nějaké 
fyzické základy, na kterých by se dalo stavět, 
ale nejdůležitější je chtí t pracovat. Troufám si 
tvrdit, že podmínky pro začátečníky, kteří chtějí 
začít, nabízíme slušné. V další fázi, kdy tenisté 
zvládají nějaké základy, je důležitá psychika. 
Řekněme, že úspěchy světových, ale i průměr-
nějších sportovců jsou podmíněni jejich hlavou 
a sílou osobnosti . 

JF: Použil bych slova zmiňovaného trenéra 
Tomáše Růžičky, že tenis je jen o tom, aby člo-
věk uměl běhat a uměl vráti t míček přes síť. 
Problém vidím v tom, že děti  neumí běhat. Ne-
mají zkrátka správnou pohybovou koordinaci. 

Vzpomenete si na hráče, ať už ze současnos-
ti  nebo minulosti , který to dotáhl daleko?

JF: Vzpomínám si na vítězství Lubomíra Vi-
límka v oblastním přeboru dorostenců. Aktu-
álně ale musíme zmínit Báru Jelínkovou, která 
je naší členkou, trénuje zde několik let, ale nyní 
reprezentuje TK Pernštýn 1897 Pardubice ve 

vyšších soutěžích. Ačkoliv to má teď v dorostu 
trochu těžší, je to velký talent a očekává se, že 
bude jezdit i mezinárodní soutěže.

Pane Obořile, do pozice předsedy klubu jste 
byl zvolen teprve letos. Jaké jsou Vaše vize? 

AO: Nemáme ambice mířit příliš vysoko do 
profesionálních vod, ale chceme zde tu úroveň 
tenisu systemati cky zvedat trochu výš a to pře-
devším tak, aby měli děti  chuť hrát soutěže a 
hlavně neopouštěli klub a pokračovali jako do-
rostenci, protože propast mezi dětmi a A-tý-
mem je obrovská. Jak jsem také zmiňoval, chce-
me více komunikovat s rodiči a trenéry. Chceme 
mezi trenéry vybudovat užší spolupráci tak, aby 
trenéři jednotlivých kategorií věděli, jakým způ-
sobem fungují ostatní kategorie, aby na sebe 
kategorie po trenérské stránce navazovaly.

S A-týmem, kterému se letos podařilo 
udržet druhou třídu, což považujeme za velký 
úspěch, se v další sezóně budeme snažit mini-
málně nesestoupit.

Rád bych také podotkl, že důležitá je neu-
stálá péče o náš areál, který je skvěle udržovaný 
a je zasazen do nádherného prostředí. Udržení 
atrakti vity areálu by nebylo možné bez podpory 
města, kterému mnohokrát děkujeme.   

Plánujete v nejbližší době nábor dětí ? 
JF: Ano, nábor pro ročníky 2009 až 2014 se 

uskuteční od 3. 9. do 17. 9. každé pondělí a čtvr-
tek v čase od 17:00 do 19:00 hod. na kurtech 
ve Vodrantech. Děti  budou potřebovat tenisky 
a sportovní oblečení, raketa není podmínkou. 
Bližší informace poskytneme na telefonu 603 
829 439 nebo je najdete na www.teniscaslav.cz

                                           
JN 
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
FOTOKLUB ČÁSLAV: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
KDY: 1. 9. - 27. 9. 2020, vernisáž 31. srpna v 18 hodin
KDE: výstavní síň, náměstí  J. Žižky z Trocnova
Otevřeno: út-ne 10-12, 14-17 h

BESEDA S LUCIÍ RÖMER
Redaktorka týdeníku Respekt představí svoji knihu o cestování s přítelem 
a miminkem po Balkánu
KDY: 14. 9. 2020 od 17 hodin
KDE: 1. patro knihovny, Kostelní náměstí 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V rámci EHD bude zdarma zpřístupněna Žižkova síň
KDY: 15. 9. 2020, 9-11 a 13-16 hodin
KDE: 1. patro radnice, náměstí  J. Žižky z Trocnova

Dr. JIŘÍ ROHÁČEK: HISTORICKÉ NÁPISY
v Čáslavi, Kutné Hoře a Kolíně
přednáška Muzejního a vlasti vědného spolku „Včela Čáslavská“
KDY: 22. 9. 2020 od 17 hodin
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
V rámci celostátního projektu „Už jsem čtenář“ bude v knihovně během 
září slavnostně předána knížka žákům 2. tříd všech základních čáslav-
ských škol. Z důvodu koronaviru nemohli být prvňáčci obdarováni kon-
cem školního roku.

Změna programu vyhrazena. Sledujte naše webové stránky a facebook!

DUSÍKOVO DIVADLO
Čtvrtek 17. září v 19.00 - náhradní termín
CAVEMAN / Agentura POINT
Abonentní představení pro dospělého diváka.

Neděle 20. září v 16.00 - náhradní termín
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 2020
Třetí  ročník Festi valu dechových hudeb nabídne posluchačům tyto de-
chové soubory: Leškovanka, Moravští  muzikanti , Věnovanka 

Úterý 29. září v 19.00/ Nová scéna
Setkání s významnými osobnostmi: DANIELA DRTINOVÁ
Večer moderuje básník Milan Ohnisko.

Středa 30. září v 19.00 - náhradní termín
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Účinkují: Karel Šíp a J. A. Náhlovský

KINO
úterý 1. září – středa 2. září TENET
čtvrtek 3. září AFTER: PŘIZNÁNÍ
pátek 4. září – sobota 5. září ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
sobota 5. září TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 
neděle 6. září PROXIMA
úterý 8. září VZPOMÍNKY NA ITÁLII
středa 9. září ŠARLATÁN
čtvrtek 10. září – pátek 11. září NOVÍ MUTANTI
sobota 12. září – neděle 13. září DĚDA POSTRACH RODINY
sobota 12. září HAVEL
úterý 15. září – středa 16. září KRAJINA VE STÍNU
čtvrtek 17. září CASTING NA LÁSKU
pátek 18. září – sobota 19. září PRINCEZNA V ČASE ZAKLETÁ
sobota 19. září JESKYNĚ
neděle 20. září ZRODILA SE HVĚZDA
úterý 22. září VYSOKÁ DÍVKA
středa 23. září TERORISTKA
čtvrtek 24. září NADĚJE
pátek 25. září DISCO
sobota 26. září MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY

sobota 26. září – neděle 27. září a středa 30. září BÁBOVKY 
úterý 29. září CORPUS CHRISTI

Změna programu vyhrazena. Více informací na: www.kinocaslav.cz



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 3. ledna 2020 uplynulo 12 let ode dne, 
kdy nás opusti l můj předrahý, dobrosrdeč-

ný a oblíbený bratr
pan

Jaroslav Trpák
z Čáslavi

Dne 9. července 2020 uplynul 1 rok od těž-
ko uvěřitelné zprávy, že zemřel můj předra-
hý, dobrosrdečný, pracovitý a všemi oblíbe-

ný synovec
pan

Jaroslav Trpák
z Puchře

Dne 22.8.2020 uplynul již rok od úmrtí  
naší milované maminky a babičky 

paní 

Herty Vavřinové
S láskou vzpomínají syn Jirka a Vláďa 

s rodinami.

Dne 13. září 2020 uplyne 19 let od chvíle, 
kdy nás navždy opusti l náš milovaný 
tatí nek, dědeček, pradědeček pan 

Fran� šek Ducheček

Stále vzpomínají synové Ivo a Franti šek 
s rodinami.

S neskutečnou bolestí  v srdci vzpomíná a nikdy nezapomene 
sestra a teta Jarka z Olomouce.

Dne 28. 6. 2020 oslavila 90. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička

paní 

Marie Čálková

Do dalších let hodně zdraví přeje rodina.
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Dne 25. 8. 2020 se dožila 
svého životního jubilea 

paní 

Zdenka Göllnerová,
která oslavila 90. narozeniny.

Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti  
přeje syn s rodinou a dcera s rodinou.

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

Hana Bártová
z Čáslavi

V březnu příští ho roku uplyne zároveň 30 let 
od chvíle, kdy nás tak náhle opusti la.
Za ti chou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 25. 9. 2020 by se dožila 70 let
paní 

Dne 4. září 2020 uplyne 5 let ode dne,
kdy nás navždy opusti l náš milovaný 

manžel, tatí nek a dědeček 
pan 

S láskou a vděčností  vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Ing. Viliam Jančiga
pplk. v.v.

Dne 3. září 2020 uplyne 10 let ode dne,
kdy nás navždy opusti l 

pan 

S láskou a bolestí  v srdci 
stále vzpomíná rodina.

Miroslav Pechárek
z Čáslavi

Kdo v srdci žije, neumírá.

V letošním roce uplyne 10 let  od úmrtí  tatí nka, 
v příští m roce 20 let od úmrtí  maminky.

S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.

Před 100 lety v roce 1920 
se narodili moji rodiče 

Josef a Božena
Stehlíkovi

z Čáslavi



Dne 28. září 2020 uplyne 15 let 
od úmrtí 

pan 

Vzpomínají manželka Marie 
a syn Miroslav.

Miroslava Spozdila

Dne 2. září oslaví 95. narozeniny 
náš milovaný tatí nek, dědeček a pradědeček

pan

Jiří Šafář

Do dalších let hlavně pevné zdraví 
přeje celá rodina.

Kdo zemřel, neodešel navždy, zůstává v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi... Kdo lásku a dobro rozdával, neodešel,

ten žije v našich srdcích dál...

Marie Kozáková
S úctou, láskou a bolestí  v srdci 

nikdy nezapomenou  manžel Přemysl 
a synové Roman a Petr s rodinami.

Dne 19. srpna jsme vzpomněli
7. smutné výročí dne, kdy navždy odešla 

paní

Byl jsi plný života. Tvá mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál, 
jak rychle se vše změní. Uti chly kroky i tvůj hlas, 

ale tvůj obraz zůstává v nás. 

Jaroslav Pavlík
26.9. by se dožil 75 let. Všichni, kdo jste ho 

znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jana, 
děti  s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 7.9. to budou již 4 roky 
co odešel náhle 

pan

Dne 11. září uplyne 5 let ode dne, 
kdy nás navždy opusti l 

pan

Stále vzpomíná syn s manželkou.

Josef Horák
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1920 (100 let)

Vlasta Pavlíčková
*7. 9 1920  †15. 4. 1994

S láskou vzpomíná dcera.

(Pohlednice kostelíka v Bílém Podolí zdarma v čáslavském IC.)

Dne 1. září uplynulo pět let 
od úmrtí  

pana 

S láskou vzpomíná celá jeho rodina. 

Josefa Daňka
z Močovic

Dne 2. 9. uplyne 15 let od chvíle, 
kdy nás opusti l 

pan  

Stále vzpomíná manželka Eva, 
synové s rodinami a ostatní příbuzní.

Fran� šek Kočí

Děkuji tí mto všem pracovníkům 
interního oddělení nemocnice v Čáslavi za veškerou péči, 

kterou mi věnovali pod dobu mé hospitalizace 
a za krásné lidské jednání s pacienty.

                                                                                             Jaroslava Dubová

Rád bych touto cestou poděkoval pocti vému nálezci 
panu Ing. Josefovi Kholovi z Čáslavi.

Vlastní neopatrností  jsem ztrati l peněženku se všemi doklady 
a nezanedbatelnou fi nanční hotovostí . 

Pan Khol se svými dětmi ji nalezl a vše mně v pořádku vráti l.

Děkuji 
Antonín Hasík

V červnu a červenci roku 2020 se v čáslavské porodnici 
narodilo celkem 98 dětí , z toho 11 do čáslavských rodin. 

Ve stejném období zemřelo 10 místních občanů. 
Bylo uzavřeno 21 sňatků.

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

Žižkovo nám. 1, 2. patro nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz
Cena inzerce ve společenské rubrice je stanovena na 3 Kč/cm²



INZERCE
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USNESENÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA
Usnesení městského zastupitelstva ze dne 22. 06. 2020 | Městské zastupitelstvo
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usnesením č. 50/2020 schválilo hlasování pomocí elektronického systému.
usnesením č. 51/2020 určilo jako ověřovatele zápisu MUDr. Marti na Nováka 
a Mgr. Jaroslava Vostrovského.
usnesením č. 52/2020 určilo za členy návrhové komise Mgr. Marti na Juska a 
MUDr. Lukáše Tichého.
usnesením č. 53/2020 schválilo program zasedání. 
usnesením č. 54/2020 schválilo, aby jednání probíhalo ke každému bodu 
zvlášť a na konci každého bodu bylo přijato usnesení. 
vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města 
Čáslavi ze dne 20.04.2020.
usnesením č. 55/2020 uložilo starostovi města Čáslavi svolat mimořádné jed-
nání zastupitelů města Čáslavi k řešení aktuální situace Městské nemocnice 
Čáslav s určením termínu na 15. nebo 22.07.2020. 
usnesením č. 56/2020  projednalo závěrečný účet Města Čáslavi k 31.12.2019 
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.  
usnesením č. 57/2020 schválilo účetní závěrku Města Čáslavi sestavenou k 
rozvahovému dni 31.12.2019.
usnesením č. 58/2020 schválilo zadání přezkoumání hospodaření Města Čá-
slavi za rok 2020 auditorské společnosti  C.J.Audit s.r.o., se sídlem v Liberci, 
Senovážná 86/1, PSČ 460 01, IČ: 254 95 542, DIČ: CZ25495542 (auditorka J.Č.)
usnesením č. 59/2020 schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předlože-
ného návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy: 264.995,42 ti s. Kč, upravené 
výdaje: 346.995,02 ti s. Kč, fi nancování plus: 81.999,60 ti s. Kč.
usnesením č. 60/2020 a) schválilo odpověď jednateli společnosti  AVE CZ od-
padové hospodářství s.r.o. na jeho otevřený dopis zastupitelům města Čásla-
vi, ve znění uvedeném v příloze; b) pověřilo starostu města zasláním tohoto 
dopisu jednateli AVE CZ Mgr. Romanu Mužíkovi.
usnesením č. 61/2020 schválilo rozdělení příspěvku na podporu sportovních, 
kulturních a sociálních akti vit ve městě Čáslavi pro rok 2020 od společnos-
ti  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. příjemcům ve výši: 1) AC Čáslav 16 
000,00 Kč, 2) Bluegrassová asociace ČR (Banjo Jamboree Čáslav) 20 000,00 
Kč, 3) FK Čáslav z.s. 100 000,00 Kč, 4) Hokejový klub Čáslav 30 000,00 Kč, 5)
Slavoj Čáslav 15 000,00 Kč, 6) Tenisový klub Čáslav 15 000,00 Kč, 7) TJ Sokol 
Čáslav 20 000,00 Kč, 8) Městská nemocnice Čáslav 60 000,00 Kč, 9) Domov 
důchodců Čáslav 60 000,00 Kč, 10) Anima Čáslav o.p.s. 60 000,00 Kč.
usnesením č. 62/2020 podle ust. § 84 odst. 2 písm. f), zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, v platném znění I) deleguje zástupce města Čáslavi na valné 
hromady společnosti  MVE PLUS, s.r.o., se sídlem: Hejdof 1666, Čáslav, pana 
Marti na Horského, místostarostu města Čáslavi; II) deleguje zástupce města 
Čáslavi na valné hromady společnosti  VHS Vrchlice-Maleč, a.s, se sídlem: Ku 
Ptáku 387, Kutná Hora, JUDr. Vlasti slava Málka, starostu města Čáslavi; III)
deleguje zástupce města Čáslavi na valné hromady společnosti  Vodovody a 
kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem: Žižkova ulice 832, Havlíčkův Brod, 
JUDr. Vlasti slava Málka, starostu města Čáslavi, a to na období do 31.12.2022.
usnesením č. 63/2020 schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 
3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 2/2019 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
usnesením č. 64/2020 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. 
2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky.
usnesením č. 65/2020 schválilo poskytnutí  individuální dotace z rozpočtu 
města na opravu historické budovy bašty za Evangelickým kostelem v Čáslavi, 
ve výši 60.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 66/2020 schválilo poskytnutí  individuální dotace z rozpočtu 
města na Kostky, výtvarnou část projektu Dvorky, doprovodného programu 
Formanovy Čáslavi, ve výši 80.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 67/2020 schválilo poskytnutí  katastrálního území města Čáslav 
pro činnost organizace desti načního managementu Turisti cká oblast Kutno-
horsko a Kolínsko z.s. v cestovním ruchu a zapojení do činnosti  Turisti cké ob-
lasti  Kutnohorsko a Kolínsko z.s.
usnesením č. 68/2020 schválilo bezúplatné nabytí  pozemků 658/72 o výměře 
328 m2, 658/74 o výměře 1306 m2 a 659/3 o výměře 678 m2, vše v katas-
trálním území Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10002, od Státního pozemkového 
úřadu. 

usnesením č. 69/2020 schválilo bezúplatné nabytí  pozemku p.č. 2403/2 o vý-
měře 2948 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 60000, od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
usnesením č. 70/2020 I. neschválilo odložení odkoupení pozemku p.č. 
1451/1 o výměře 14870 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně 
od podílových spoluvlastníků, pana F. B., a pana M. G., za cenu 600,- Kč/m2 + 
náklady na realizaci prodeje; II. neschválilo odložení odkoupení pozemku p.č. 
2059/4 o výměře 344 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od 
pana F. B., za cenu 600,- Kč/m2 + náklady na realizaci prodeje do doby, než 
bude předložena vypracovaná studie rodinné výstavby v dané lokalitě.  
usnesením č. 71/2020 I. schválilo nabytí  pozemku p.č. 1451/1 o výměře 
14870 m2, v k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od podílových 
spoluvlastníků, pana F. B., a pana M. G., za cenu 600,- Kč/m2 + náklady na 
realizaci prodeje; II. schválilo nabytí  pozemku p.č. 2059/4 o výměře 344 m2, v 
k.ú. Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Kutná Hora na LV č. 768, úplatně od pana F. B., za cenu 600,- Kč/
m2 + náklady na realizaci prodeje.
usnesením č. 72/2020 schválilo záměr odkupu části  pozemku p.č. 1727/1 o 
výměře cca 77 m2 v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 11439, 
od vlastníků bytových domů čp. 1551 a 1552, za cenu dle znaleckého posud-
ku 270,- Kč/m2 + náklady na realizaci řízení.
usnesením č. 73/2020 schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na pro-
dej bytu v bytovém domě, který bude vystavěn na části  pozemku p.č. 322/1 
– ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle projektové dokumentace vypracované 
V. M. v bytových domech označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6 
paní A. S. OZNAČENÍ BYTU: B01.01, VELIKOST: 2+kk, SKLEP: S31, PARKOVACÍ 
STÁNÍ: parkovací stání, ZAHRADA 67,20 m2, CENA: 2 997 000,00 Kč. Cena 
zahrnuje podíl na budoucích společných částech nemovitosti , které budou 
určeny v prohlášení vlastníka. Budoucí kupující uhradí náklady za správní po-
platek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí .
usnesením č. 74/2020 schválilo záměr prodat uvolněnou nebytovou jednotku 
č.p. 1622/101, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu 5800/309020 
na společných částech bytového domu čp. 1621-1625 a na pozemcích st. 
3826, 3827, 3828, 3829 a 3830 v katastrálním území Čáslav, v ulici Pražská, 
Čáslav, za nejvyšší nabídnutou cenu + náklady na realizaci prodeje. Minimální 
cena je stanovená znaleckým posudkem ze dne 19.5.2020 ve výši 350 000,- 
Kč. 
usnesením č. 75/2020 schválilo odpis zaniklé pohledávky z ti tulu neuhrazení 
úroků z prodlení a soudních nákladů za vymáhání pohledávky na nájemném, 
za byt č. 32, v č.p. 440, ul. Boženy Němcové v Čáslavi, za povinným T. M. 
usnesením č. 76/2020 schválilo vyřazení pohledávky z ti tulu neuhrazení ná-
jemného, úroků z prodlení a soudních nákladů za vymáhání pohledávky, za 
byt č. 3, v č.p. 574, ul. Filipovská v Čáslavi, za povinnou V.D., do podrozvahové 
evidence. 
usnesením č. 77/2020 schválilo poskytnutí  dotací v sociální oblasti  a zdra-
votnictví organizacím a sdružením: Helpicon, z.ú., Prostor plus, o.p.s. Kolín, 
Oblastní charita Kutná Hora, Povídej, z.s., Diakonie ČCE Střední Čechy, Život 
+, z.s., v navržené výši, dle důvodové zprávy.
usnesením č. 78/2020 neschválilo poskytnutí  dotací z Programu kultura, spol-
ková činnost a cestovní ruch na rok 2020 pro: 1) Gymnázium a SOŠ Pedag. 
Čáslav, Masarykova 248 - 40 000 Kč, 2) Gymnázium a SOŠ Pedag. Čáslav, Ma-
sarykova 248 - 40 000 Kč, 3) Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav - 40 000 
Kč, 4) Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav - 24 000 Kč, 5) Formanova Čás-
lav,z.s., Čáslav, Masarykova 194, - 40 000 Kč, 6) Formanova Čáslav,z.s., Čáslav, 
Masarykova 194, - 40 000 Kč, 7) Catering Chotěboř s.r.o., /Grand Čáslav - 40 
000 Kč, 8) Catering Chotěboř s.r.o., /Grand Čáslav - 40 000 Kč, 9) Muzejní a 
vlasti vědný spolek Včela Čáslavská - 36 000 Kč, 10) Muzejní a vlasti vědný spo-
lek Včela Čáslavská - 32 000 Kč, 11) Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové, Praha 
- 30 000 Kč, 12) Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové, Praha - 32 000 Kč. Celkem 
- 434 000 Kč.



usnesením č. 79/2020 schválilo poskytnutí dotací z Programu kultura, spol-
ková činnost a cestovní ruch na rok 2020 pro: 1) Gymnázium a SOŠ Pedag. 
Čáslav, Masarykova 248 - 40 000 Kč, 2) Gymnázium a SOŠ Pedag. Čáslav, Ma-
sarykova 248 - 40 000 Kč, 3) Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav - 40 000 
Kč, 4) Třiatřicet z.s., Dr. K. Tesaře 845, Čáslav - 24 000 Kč, 5) Formanova Čás-
lav,z.s., Čáslav, Masarykova 194, - 40 000 Kč, 6) Formanova Čáslav,z.s., Čáslav, 

Masarykova 194, - 40 000 Kč, 7) Catering Chotěboř s.r.o., /Grand Čáslav - 40 
000 Kč, 8) Catering Chotěboř s.r.o., /Grand Čáslav - 40 000 Kč, 9) Muzejní a 
vlastivědný spolek Včela Čáslavská - 36 000 Kč, 10) Muzejní a vlastivědný spo-
lek Včela Čáslavská - 32 000 Kč, 11) Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové, Praha 
- 30 000 Kč, 12) Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové, Praha - 32 000 Kč. Celkem 
- 434 000 Kč.

Usnesení městské rady ze dne 24. 06. 2020 | Městská rada

usnesením č. 290/2020 při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.  a) vzala na vědomí zprávu o činnosti společ-
nosti za rok 2019, jež je nedílnou součástí tohoto návrhu; b) schválila vý-
sledky hospodaření společnosti vč. rozdělení hospodářského výsledku za rok 
2019, jež jsou nedílnou součástí tohoto návrhu; c) vzala na vědomí schválený 
rozpočet společnosti na rok 2020, jež je nedílnou součástí tohoto návrhu; 
d) schválila odměnu jednatelce spol. paní Evě Albrechtové za rok 2019, dle 
důvodové zprávy; e) schválila mzdu jednatelce spol. paní Evě Albrechtové na 
rok 2020, dle důvodové zprávy.
usnesením č. 291/2020 schválila program zasedání. 
vzala na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 10.06.2020.
usnesením č. 292/2020 ruší usnesení č. RM/280/2020 schválené Radou měs-
ta Čáslavi za zasedání dne 10.06.2020 z důvodu uvedeného v důvodové zprá-
vě.
usnesením č. 293/2020  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
města na akci 32. štafeta Kladno – LIDICE – Včelákov – LEŽÁKY ve výši 2 000 
Kč, ve znění dle důvodové zprávy.
usnesením č. 294/2020 1) schválila opětovné zahájení zadávacího řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ z dů-
vodu uvedeného v důvodové zprávě; 2) v zastoupení zadavatele města Čá-
slavi pověřila otevíráním nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 
„Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ a dále jejich posouzením a hodnocením ko-
misi ve složení: zplnomocněný administrátor veřejné zakázky, místostarosta 
města Čáslavi, vedoucí oddělení investic MěÚ Čáslav, referent oddělení inves-
tic MěÚ Čáslav a dotační specialista MěÚ Čáslav; náhradníky jsou: starosta 
města Čáslavi a referent oddělení investic MěÚ Čáslav.
usnesením č. 295/2020 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Polozapuštěné kontejnery na separovaný odpad – 
Budín a Gen. Eliáše“ formou „otevřené“ výzvy dle směrnice, která upravuje 
postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 1/2019, 2) schválila, aby 
v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky 
firmy uvedené v důvodové zprávě.
usnesením č. 296/2020 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
1/2020 mezi Městem Čáslav a firmou Trigema Building, a. s., IČ: 276 53 579, 
na realizaci stavby „Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu 
bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi“.
usnesením č. 297/2020 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malé-
ho rozsahu „Čáslav – oprava povrchu chodníku v ul. Jahodová“ uchazeče TES 
spol. s.r.o., IČ: 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, který 
podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) schválila uzavření příslušné 
smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy 
obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální 
úpravy textu.
usnesením č. 298/2020 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu „Čáslav – přechod a úprava křižovatky ul. Žacká x Za Rybníkem“ ucha-
zeče Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o., IČ: 284 47 085, se sídlem: Zbrasla-
vice 2, 285 21 Zbraslavice, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou;
2) schválila uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu 
se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, 
přípustné jsou pouze formální úpravy textu.
usnesením č. 299/2020 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu „Výměna hořáků na kotlích v kotelně (K1), Žitenická ul., pozemek č. 
2448/1 a 2448/2 v Čáslavi“ uchazeče GFE, s.r.o., IČ: 260 07 240, se sídlem: 
Obránců Míru 132, 503 02 Přeměřice nad Labem, který podal nabídku s nej-
nižší nabídkovou cenou.
usnesením č. 300/2020 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici 
Komenského náměstí v Čáslavi, souhlasila s přechodnou úpravou provozu a 
úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Komenského náměstí v Čáslavi z 
důvodu obnovy povrchů komunikací, chodníků a odvodnění komunikací, za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě.
usnesením č. 301/2020 schválila prodloužení platnosti vyhrazeného parko-

vacího místa v ul. Bojovníků za svobodu u č.p. 1458 v Čáslavi pro žadatelku 
paní M. Š. v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění, na 
dobu 1 roku.
usnesením č. 302/2020 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. 
Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, schválila  povolení záboru veřejného prostran-
ství na nám. Jana Žižky z Trocnova, poblíž č.p. 147/31 v Čáslavi, žadatelem 
TOP 09, za účelem umístění mobilního reklamního zařízení – trojhranu, v ter-
mínu od 01.09.2020 do 07.10.2020, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou 
Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostran-
ství.
usnesením č. 303/2020 neschválila prominutí 50% nájmu pronajatého neby-
tového prostoru ve 3.NP a 4.NP hotelu v budově č.p. 74, na nám. Jana Žižky 
z Trocnova v Čáslavi, spol. Čáslavská servisní, s.r.o., IČ: 264 89 678, se sídlem: 
nám. Jana Žižky z Trocnova 74, 286 01 Čáslav.
usnesením č. 304/2020 schválila firmu Lékárny HERBA s.r.o., Chotěbořská 
292, 582 82 Golčův Jeníkov, místo podnikání: Lékárna U Nemocnice, Jení-
kovská 1926, 286 01 Čáslav, IČ: 481 50 274, jako dodavatele neionických kon-
trastních látek ATC skupiny V08AB10 pro Městskou nemocnici v Čáslavi, dle 
důvodové zprávy.
usnesením č. 305/2020 schválila prodloužení nájemních smluv vybraným stá-
vajícím nájemníkům v domech: č.p. 640 - ul. Boženy Němcové, č.p. 939 – ul. 
Jiřího z Poděbrad a č.p. 574 – ul. Filipovská v Čáslavi, za podmínek uvedených 
v důvodové zprávě. 
usnesením č. 306/2020 schválila poskytnutí finanční dotace spolku SK Barbo-
ra z.s., ve výši 5.000 Kč, dle důvodové zprávy.
usnesením č. 307/2020 schválila mimořádnou odměnu pro ředitelku Mateř-
ské školy v Čáslavi, okres Kutná Hora, podle důvodové zprávy. Odměna bude 
vyplacena v nejbližším výplatním termínu z prostředků zařízení.
usnesením č. 308/2020 schválila odpisový plán Domu dětí a mládeže Čáslav, 
Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav, na rok 2020, dle předloženého návrhu. 
usnesením č. 309/2020 schválila čerpání finančních prostředků z rezervního 
fondu a fondu investic Základní školy v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova 
182, 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 310/2020 souhlasila s přijetím finančního účelového daru pro 
Dům dětí a mládeže Čáslav, v celkové výši 5.000 Kč, pro rozvoj zájmových 
kroužků mažoretek, dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 311/2020 určila plat Mgr. Bc. Martině Havelkové, ředitelce Ma-
teřské školy v Čáslavi, s účinností od 01.08.2020, dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 312/2020 schválila Dodatek č. 29 ke Smlouvě č. S/100163/
OT000178/001/2005 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního 
odpadu mezi městem Čáslav a společností AVE CZ odpadové hospodářství, 
s.r.o., IČ: 493 56 089, dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 313/2020 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu „Přechod pro chodce v ulici Na Bělišti“ uchazeče TES spol. s.r.o., IČ: 
475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, který podal nabídku 
s nejnižší nabídkovou cenou; 2) schválila uzavření příslušné smlouvy s vybra-
ným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v 
nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.
usnesením č. 314/2020 souhlasila s vedením objízdné trasy na pozemní ko-
munikaci v ul. Táborská v Čáslavi, z důvodu úplné uzavírky mostu ev. č. 337-
005 na silnici č. II/337 v obci Křesetice, za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě.  
usnesením č. 315/2020 schválila jmenování člena správní rady společnosti 
Anima Čáslav, o.p.s., IČ: 272 26 751, se sídlem: Svatopluka Čecha 441, 286 01 
Čáslav, pana MUDr. Josefa Špačka, a to ode dne 01.07.2020.  
usnesením č. 316/2020 schválila závazné objednání vozidla zn. Ford Tourneo 
Connect L2-5míst do výroby, do projektu Taxík – Maxík, za účelem dopravy 
seniorů a zdravotně postižených občanů a současně poskytovatele této služ-
by – Anima Čáslav, o.p.s., dle důvodové zprávy.   
usnesením č. 317/2020 souhlasila, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
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pisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi, od skupiny 
Potomky zlatého třmene – 2 ks tonometrů, 1 ks žíněnky na cvičení, metráže 
na povlečení a radiomagnetofon pro gynekologicko-porodnické oddělení, v 
celkové hodnotě cca 10.900 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 318/2020 schválila přijetí dotace v částce 298.111 Kč pro Domov 

důchodců v Čáslavi a souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace podle programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického 
zadání Sociální oblast. Evidenční číslo žádosti: HUF/SOC/040598/2020, dle 
důvodové zprávy.
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usnesením č. 319/2020 schválila program zasedání. 
vzala na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 24.06.2020.
usnesením č. 320/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu spol. ANIMA 
Čáslav, o.p.s., Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav na roky 2021 – 2025 podle 
předloženého návrhu.
usnesením č. 321/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu Domova dů-
chodců Čáslav, Nazaret 94 a  59, 286 01 Čáslav na roky 2021 – 2025 podle 
předloženého návrhu.
usnesením č. 322/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu Dusíkova di-
vadla Čáslav, s.r.o., Masarykova 194/36, 286 01 Čáslav, na roky 2021 – 2025 
podle předloženého návrhu.
usnesením č. 323/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu Domu dětí a 
mládeže Čáslav, Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav, na roky 2021 – 2025 podle 
předloženého návrhu.
usnesením č. 324/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu Městského 
muzea a knihovny Čáslav, Husova 291, 286 01 Čáslav, na roky 2021 – 2025 
podle předloženého návrhu.
usnesením č. 325/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu Městské ne-
mocnice Čáslav, Jenikovská 348, 286 01 Čáslav, na roky 2021 – 2025 podle 
předloženého návrhu.
usnesením č. 326/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu Mateřské ško-
ly Čáslav na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu.
usnesením č. 327/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy 
Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora na roky 2021 – 2025 podle před-
loženého návrhu.
usnesením č. 328/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy 
Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora na roky 2021 – 2025 
podle předloženého návrhu.
usnesením č. 329/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy 
Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora na roky 2021 – 2025 podle předlože-
ného návrhu.
usnesením č. 330/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní umě-
lecké školy J. L. Dusíka Čáslav, Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav na roky 2021 – 
2025 podle předloženého návrhu.
usnesením č. 331/2020 1) schválila podání žádosti o grant na akci: „Revitali-
zace budovy Dusíkova divadla v Čáslavi a posílení její kulturně-sociální funk-
ce“ v rámci Fondů EHP 2014-2021, Program Kultura, oblast Revitalizace mo-
vitého a nemovitého kulturního dědictví, 2) prohlásila, že město Čáslav zajistí 
dostatečné množství finančních prostředků na případné předfinancování a 
financování akce.
usnesením č. 332/2020 vyjádřila souhlas s realizací projektu „Rekonstruk-
ce tepelných sítí v ul. Žitenická“, jehož žadatelem o dotaci v rámci Výzvy IV 
programu podpory Úspory energie v SZT Operačního programu Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost a realizátorem je Čáslavská servisní, s.r.o., 
IČ: 264 89 678, se sídlem: nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav.
usnesením č. 333/2020 1) zrušila své usnesení č. 275/2020, schválené na 
jednání rady města dne 10.06.2020, 2) jako zástupce zřizovatele Městského 

muzea a knihovny Čáslav, schválila přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na nákup technické-
ho vybavení a mobiliáře, 3) pověřila ředitelku Městského muzea a knihovny 
Čáslav, paní Soňu Dedíkovou, uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
usnesením č. 334/2020 1) schválila přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci „Obnova 
pomníku Jana Žižky z Trocnova ve městě Čáslavi“, 2) pověřila starostu města 
uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
usnesením č. 335/2020 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu „Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“ uchaze-
če TES spol. s.r.o., IČ: 475 39 330, se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, 
který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) schválila uzavření pří-
slušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem 
smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze 
formální úpravy textu.
usnesením č. 336/2020 schválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa na 
parkovišti v areálu ul. Gen. Eliáše v Čáslavi pro žadatele pana J. K. v souladu s 
Obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství v platném znění na dobu 1 roku.
usnesením č. 337/2020 schválila přidělení bytu č. 3, v domě s pečovatelskou 
službou, č.p. 938, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, paní M. F., na dobu určitou, 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
usnesením č. 338/2020 schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 15, v 
domě s pečovatelskou službou, č.p. 1709, ul. Generála Eliáše v Čáslavi, man-
želům P., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
usnesením č. 339/2020 schválila nominaci dalších členů do Komise pro škol-
ství – Mgr. Norberta Kobelu a paní Helenu Pecharovou, dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 340/2020 souhlasila s přijetím účelově určeného finančního 
daru pro ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, od 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., na obědy dětem, dle předložené žádosti.   
usnesením č. 341/2020 schválila nákup Konvektomatu Rational do školní jí-
delny ZŠ Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 342/2020 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická“ firmu Uchytil 
s.r.o., IČ: 607 34 078, se sídlem: K terminálu 507/7, 619 00 Brno, jejíž nabíd-
ka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější; 2) pověřila jednatelku 
spol. Čáslavská servisní, s.r.o., paní Ing. Janu Hamplovou, uzavřením smlouvy 
s vybraným uchazečem.
usnesením č. 343/2020 neschválila záměr města Čáslavi na pronájem části 
pozemku p.č. 1019/1 o výměře 1 m2, nacházející se v k.ú. Čáslav, který je za-
psaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Kutná Hora, za účelem umístění automatu na prodej svíček a zápa-
lek, za cenu 500 Kč/rok, společnosti Grandia Invest s.r.o., IČ: 275 30 515, Nová 
577, 533 74 Horní Jelení, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.  
usnesením č. 344/2020 schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě o účtu mezi měs-
tem Čáslav a Českou spořitelnou a.s., jenž je přílohou důvodové zprávy.
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usnesením č. 345/2020 při výkonu působnosti valné hromady spol. Dusíkovo 
divadlo Čáslav, s.r.o. 1) zvolila jednatelku společnosti Mgr. Ladu Bartošovu, s 
účinností ode dne 22.07.2020, a ta souhlasí s ustavením do funkce, 2) schvá-
lila mzdu jednatelce společnosti Mgr. Ladě Bartošové na rok 2020.
usnesením č. 346/2020 schválila program zasedání
vzala na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 08.07.2020.
usnesením č. 347/2020 schválila uzavření darovací smlouvy s firmou CEC Pra-
ha a.s., IČ: 256 73 394, se sídlem: Pobřežní 18/16, Karlín, 186 00 Praha 8, dle 
důvodové zprávy. 
usnesením č. 348/2020 schválila uzavření Dodatku č. 1ke smlouvě o dílo s 
firmou LAMAS WOOD s.r.o., IČ: 029 95 654, se sídlem: Kloboučnická 1424/3, 
Praha 4, dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Udržovací práce – 
výměna oken v č.p. 1, nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi“, dle důvodové 

zprávy. 
vzala na vědomí přehled pohledávek Města Čáslav – byty a nebytové prosto-
ry k 30.06.2020 – současní a odstěhovaní nájemníci.
usnesením č. 349/2020 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemcích p.č. 285/1, p.č. 2101/3, p.č. 2320, 2450 a p.č. 2601, zapsaných 
na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břeme-
ne společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v 
souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 
07.11.2016, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3052-661/2017 v celkové 
výměře 143 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení 
věcného břemene v celkové výši 14.300,- Kč + platná sazba DPH. 
usnesením č. 350/2020 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 



pozemku p.č. 340/3, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Ka-
tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro 
oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100,- 
Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích 
služebných pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH.
usnesením č. 351/2020 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemku p.č. 2101/2, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Ka-
tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro 
oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100,- 
Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích 
služebných pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH.
usnesením č. 352/2020 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemku p.č. 1730/59, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Ka-
tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro 
oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100,- 
Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr sítě uložené v budoucích 
služebných pozemcích, nejméně však 1.000,- Kč + platná sazba DPH.
usnesením č. 353/2020 schválila záměr prodeje nákladního přívěsu 
TK9PV07N1C1PT2069, registrační značka 3S2 5776, za cenu obvyklou 4.000,- 

Kč + náklady za převod.
usnesením č. 354/2020 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
níže uvedené usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odpis zanik-
lé pohledávky z titulu neuhrazení nájemného a služeb, úroků z prodlení a 
soudních nákladů za vymáhání pohledávky, za byt č. 11, v čp. 640, ul. Boženy 
Němcové, Čáslav, za povinnou Z. S.
usnesením č. 355/2020 souhlasila, podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi, od Nadačního 
fondu Kapka naděje – 9 ks dětských postýlek, v celkové hodnotě 140.000 Kč, 
dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 356/2020 schválila mimořádné odměny pro ředitele neškol-
ských příspěvkových organizací města, dle důvodové zprávy. Odměny budou 
vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení. 
usnesením č. 357/2020 schválila 1) schválila zahájení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování studie Městský park Vala“ 
formou uzavřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování 
zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek č. 1/2019, 2) schválila, aby v rámci zadání této 
veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k 
podání nabídky. 
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Usnesení mimořádného městského zastupitelstva ze dne 22. 07. 2020 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 80/2020 schválilo hlasování pomocí elektronického systému.
usnesením č. 81/2020 určilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Hasíka a 
Jitku Polmanovou.
usnesením č. 82/2020 určilo za členy návrhové komise Ing. Jiřího Havlíčka, 
MBA a Mgr. Daniela Mikše.
usnesením č. 83/2020 schválilo program zasedání. 
usnesením č. 84/2020 schválilo, , aby jednání probíhalo ke každému bodu 
zvlášť a na konci každého bodu bylo přijato usnesení.

usnesením č. 85/2020 uložilo a) vzalo na vědomí informace k postupu města 
Čáslav a stav řízení KÚSK o uložení povinnosti zaplatit dlužný poplatek za uklá-
dání odpadu na skládku, b) schválilo postup vedení města Čáslavi ve vymáhá-
ní poplatků za odpady uložené na skládce v katastrálním území města Čáslav. 
usnesením č. 86/2020  se zavazuje vyvinout společné úsilí k personální stabi-
lizaci Městské nemocnice Čáslav. Výsledky této spolupráce budou předloženy 
v prosinci 2020 na řádném zasedání Zastupitelstva města Čáslavi.
 

Usnesení městské rady ze dne 05. 08. 2020 | Městská rada

usnesením č. 358/2020 schválila program zasedání. 
vzala na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 21.07.2020.
usnesením č. 359/2020 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit níže 
uvedené usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje odpis zaniklé po-
hledávky z titulu neuhrazení části poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
za povinnou A. D. 
usnesením č. 360/2020 neschválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
města Čáslavi na XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií.
usnesením č. 361/2020 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu „Čáslav – oprava veřejného osvětlení v ul. Bojovníků za svobodu“ 
uchazeče AVE Kolín s.r.o.; IČ: 25148117, Třídvorská 1501, 280 00 Kolín, který 
podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) schválila uzavření příslušné 
smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy 
obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální 
úpravy textu.
usnesením č. 362/2020 schválila uzavření dohody o spolupráci ke Smlou-
vě o dílo č. 78/2020 mezi Městem Čáslav, společností TES spol. s r.o., IČ 
47539330, se sídlem Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav a firmou TLAPNET s.r.o., 
IČ 27174824, se sídlem U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9 na akci „Čáslav – 
oprava povrchu chodníku v ul. Jahodová“. 
usnesením č. 363/2020 jako zástupce vlastníka chodníků na místní komuni-
kaci v ul. Žacká v Čáslavi, schválila umístění lešení na veřejném prostranství 
u vchodů před č.p. 1426 – chodníků na pozemní komunikaci v ul. Žacká v Čá-
slavi, pro společnost GRIFMONT CZ s.r.o., IČ 26012120 se sídlem Budovatelů 
917, 527 01 Chrudim, a to v období 07.08.2020 – 31.10.2020 za podmínek 
stanovených v důvodové zprávě.
usnesením č. 364/2020 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici 
Za Rybníkem v Čáslavi, dodatečně souhlasila s přechodnou úpravou provozu 
a uzavírkou místní komunikace v ul. Za Rybníkem v Čáslavi z důvodu provádě-
ných stavebních prací na křižovatce Žacká x Za Rybníkem za podmínek uvede-

ných v důvodové zprávě.
usnesením č. 365/2020 souhlasila se stavebními úpravami „Prodejna Čáslav v 
ul. Klimenta Čermáka, č.p. 1599, 286 01 Čáslav – Nové Město“ na p.č. 2054/1, 
2054/3, 2054/7, 2054/8, 2054/12, 2054/13, 2054/14, 2505/1, 2505/4, 
2507/1, 2909/1, 2909/2, 2909/3, 2909/4, vše v k.ú. Čáslav.    
usnesením č. 366/2020 schválila firmu VIVACOM s.r.o., IČ: 27127131, se 
sídlem U Švehlova altánu 1598/7, Hostivař, 102 00 Praha, jako dodavatele 
odběrových souprav na odběr krve a bezplatné výpůjčky dvou kusů automa-
tických lisů na zpracování odebrané krve pro Městskou nemocnici v Čáslavi, 
dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 367/2020 schválila přidělení bytu č. 1 v DPS, Kostelní náměstí 
č.p. 193 v Čáslavi, paní M. B., na dobu určitou, za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě.
usnesením č. 368/2020 schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 5, v domě 
s pečovatelskou službou, č.p. 1709, ul. Generála Eliáše v Čáslavi, manželům 
H., na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
usnesením č. 369/2020 a) schválila odchod členek z Komise pro občanské 
záležitosti: Mgr. Jarmila Sejčková, Dana Loňková Andělová, Hana Fialová, Mgr. 
Iva Hulejová a Mgr. Ilona Thaherová; b) jmenovala nové členky: Ilonu Hru-
banovu, jako předsedkyni komise, Markétu Dvořákovou, Kláru Hodbojovou, 
Danu Němcovou a Jiřinu Pospíšilovou, dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 370/2020 jako zástupce vlastníka chodníku na místní komuni-
kaci v ul. Dusíkova v Čáslavi, schválila umístění lešení na veřejném prostran-
ství u č.p. 75/12 - chodník na místní komunikaci v ul. Dusíkova v Čáslavi, pro 
žadatele AGOS stavební a.s. Pelhřimov, IČ: 466 79 626, Tomáše ze Štítného 
634, 393 01 Pelhřimov, a to v období 01.09.2020 – 30.11.2020, za podmínek 
stanovených v důvodové zprávě. 
usnesením č. 371/2020 schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Rekonstrukce tepelných sítí v ul. Žitenická“, z důvodu 
uvedeného v důvodové zprávě.

TERMÍN NEJBLIŽŠÍHO ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
byl stanoven na pondělí 14. září od 17:00 hodin 

SCHŮZE SE USKUTEČNÍ NA NOVÉ SCÉNĚ DUSÍKOVA DIVADLA VŠICHNI OBČANÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI



Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí  č. p. 1, telefon 327 300 228, 
e-mail: noviny@meucaslav.cz. Redakce: Jakub Novák, DiS., Bc. Alena Dušková (externí redaktorka) 
Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři. Zároveň si vyhrazuje právo případného krácení, 
jazykové úpravy a výběru poskytnutých příspěvků. 
Registrováno MK ČR pod číslem E 14047. Tisk: VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s. 
Čáslavské noviny jsou k dispozici zdarma a vycházejí v nákladu 5 500 ks.
Redakční rada: Ing. Marti n Ronovský, DiS., Bc. Jiřina Kožená, Bc. Markéta Petrová, 
Jakub Novák, DiS., Bc. Alena Dušková 
Termín pro dodávání příspěvků veřejnosti  do říjnového vydání je 10. 9. 2020  
Foto na ti tulní straně: Ing. Zdeňka Nezbedová (Vystoupení kapely Kern na Čásllavských slavnostech 2018.) www.meucaslav.cz

V-TEAM Čáslav tenisová škola 
přijímá děti  do miniškoličky ve věku 4-7let.

Přihlášky na telefonním 
čísle 777 117 709 
nebo emivoj@seznam.cz

Školička probíhá od pondělí 
do pátku a to 1 krát nebo 2 krát týdně.

INZERCE

SPORT

TURISTIKA
Program na září 
5. 9. 2020 - sobota - PROKLETÝM ÚDOLÍM
Trasa: Hněvkovice (start) - Dále dle propozice pořadatele. Odjezd vlakem 
v 7:08 hod., návrat v 16:48 hod. 
Jízdné: Čáslav - Chřenovice a zpět. Vedoucí: Ing. Zbyněk Němec

12. 9. 2020 - sobota - BÝVALÝ HRAD ČERVENICE
Trasa: Golčův Jeníkov - Syrákovice - Červenice - Vrtěšice - Golčův 
Jeníkov.         12 km. Odjezd vlakem v 9:08 hod, návrat ve 15:56 hod.  
Vedoucí: Miloslava Poštová

19. 9. 2020 - sobota - TAJUPLNÁ ŠEMBERA
Trasa: Český Brod - údolí Šembery - Český Brod. 16 km. Odjezd vlakem 
v 7:51 hod., návrat v 17:06 hod. Svačinu s sebou. Vedoucí: Zdeňka 
Matysová

26. 9. 2020 - sobota - ŽIŽKOVA STUDÁNKA
Trasa: Světlá n. Sáz. - Dobrá Voda - Žižkova studánka - Pohleď. 10 km. 
Odjezd vlakem v 8:04 hod., návrat v 14:49 hod. Svačinu s sebou. Vedou-
cí:  Zdena Šrámková. 

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

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ DO KONCE ROKU
SO 03.10.2020  17:00 Sokol Čáslav TTC Říčany
NE 04.10.2020  10:00 Sokol Čáslav Sokol Lány
NE 01.11.2020 10:00 Sokol Čáslav TJ Neratovice
NE 29.11.2020 10:00 Sokol Čáslav Sokol Hudlice
                                                                            Jan Lövl/ stolní tenis Čáslav

Krajské soutěže mužů ve stolním tenisu byly rozlosovány. TJ Sokol Čáslav 
jakožto nováček divize začne na půdě „exligového“ KST Rakovník. 

První domácí zápasy sehrají ćáslavští  3.10. 2020 proti  TTC Říčany.  
Tímto zveme všechny příznivce, fanoušky, aby přišli podpořit domací tým. 

Mistrovské zápasy se odehrají v ZŠ Sadová. Dne 13.6.2020 proběhl v areálu TK Čáslav ve Vodrantech další ročník Čá-
slavského tenisového turnaje ve čtyřhrách pořádaného pro členy teniso-
vých klubů z Čáslavi a okolí. Hrálo se na 5 skupin, ve kterých hrál každý 
s každým a následně se přešlo do pavouka, ve kterém se určila vítězná 
dvojice. Vítězství si letos odnesli Luboš Vilímek a Karel Nový. Po dokonče-
ní herní části  následovala i část společenská, která byla volně přístupná 
jak hráčům, tak doprovodným osobám.                                        TK Čáslav

FK ČÁSLAV
FK Čáslav informuje

HC ČÁSLAV
HC Čáslav informuje

30.8.2020   HC Chotěboř od 17:00 na ZS Čáslav
02.9.2020   HC Poděbrady od 19:00 na ZS Poděbrady
06.9.2020   HC Choceň od 17:00 na ZS Čáslav

FK Čáslav zahájila sezónu divize skupiny C 2020/2021
zápasem s FC Hlinsko, který čáslavský tým prohrál 2:0

více na: fk caslav.cz

Čáslavský tenisový turnaj dospělých

Los divize ve stolním tenise:

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ


