
ČÁSLAVSKÉ 
NOVINY 10    2020

O událostech ve městě Čáslav

U budovy Diakonie bude 
instalována retenční nádrž 

Dobrovolná jednotka hasičů 
přechází na prakti cký výcvik

Čáslavské judisty čeká 
vrchol sezóny

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

VELKÁ DIVADELNÍ SHOW - DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ VELKÁ DIVADELNÍ SHOW - DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ 
Náměstí  J. Žižky z Trocnova 13. - 18. 10.Náměstí  J. Žižky z Trocnova 13. - 18. 10.

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

Pro aktuální informace o událostech sledujte prosím internetové stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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DOTAZY A PŘIPOMÍNKY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Cílem této rubriky je informovat občany o prů-
běhu úvodní části  zasedání městského zastupi-
telstva, v níž je dán prostor dotazům veřejnosti  
i zastupitelů. Celý zápis jednání zastupitelstva, 
stejně jako jeho anonymizovaný zvukový zá-
znam, je k dispozici na úřední desce ofi ciálních 
webových stránek města (www.meucaslav.cz). 

Ještě před tí m, než pro své dotazy a připo-
mínky dostali prostor občané města, složila slib 
nově jmenovaná členka zastupitelstva Bohumi-
la Chalupová, která usedla na místo MUDr. Jana 
Spáčila (ČSSD). Prvním náhradníkem po MUDr. 
Spáčilovi byla podle pořadí na kandidátní listi ně 
paní Kamila Jelínková, ta se ale své šance stát se  
zastupitelkou vzdala.

Dotazy a připomínky občanů
Projekt TV Čáslav a její vyváženost
Jako první vystoupil autor projektu TV Čá-

slav, který se obráti l na zastupitele, kteří ozna-
čili jeho videoreportáže ze zastupitelstev města 
Čáslav za neprofesionální a nevyvážené. „Jsem 
tady pro to, abych hájil naši práci, protože v 
uplynulém půl roce se nám několikrát stalo, že 
někteří opoziční zastupitelé naši práci označili 
za neprofesionální a nevyváženou. Proto jsem 
jim v červenci poslal otevřený dopis, ve kterém 
jsem je požádal o vyjádření a řekl jsem, že po-
kud mi neodpoví, přednesu dotaz tady. Odpo-
věděl mi pouze pan Urban v několika větách na 
facebooku a tu odpověď jsem nepovažoval za 
dostatečnou, protože to bylo v podstatě další 
obvinění.“ Dále autor projektu uvedl, že TV Čás-
lav v roce 2019 natočila šest reportáží ze zastu-
pitelstva, kde v každé vystupují dva opoziční a 
dva koaliční zastupitelé. Někteří zastupitelé TV 
Čáslav od letošního roku odmítají poskytovat 
rozhovory a v červnové reportáži již nikdo z nich 
nevystoupil. Jeho dotaz zněl: „Proč si vážení 
opoziční zastupitelé stěžujete na nevyváženost 
reportáží TV Čáslav, když ji sami způsobujete 
tí m, že se nám odmítáte na kameru vyjádřit?“   

Nikdo z přítomných na dotaz neodpověděl. 
(pozn. red. zmiňovaný pan Urban (ČSSD) se z to-
hoto zasedání zastupitelstva omluvil)

Dotaz pro zastupitele kandidujících ve vol-
bách do zastupitelstev krajů

Další z občanů vystoupil s dotazem na zastu-
pitele, kteří budou usilovat o voliče v krajských 
volbách. „Zajímalo by mě, co je vede k tomu, že 
kandidují a také to, co by přinesli, pokud uspějí, 
městu Čáslav,“ zněla otázka jednoho z občanů.
O slovo se přihlásil pan Ing. Jiří Havlíček, MBA 
(ČSSD), který na dotaz odpověděl: „Nemyslím 
si, že zastupitelstvo města je to nejlepší fórum 
k tomu, abychom se před krajskými volbami 
nějak prezentovali a dělali z toho předvolební 
show.“ Pan Havlíček dále uvedl, že kanálů pro 
prezentaci kandidátů z řad čáslavských zastupi-
telů je více, a že některé z nich jich využil.

Dále se svoji odpovědí vystoupil Ing. Draho-
mír Blažej, MBA (ANO): „Kandiduji za hnutí  ANO 
do Středočeských krajských voleb na pozici při-
bližně číslo 16 a proč chci kandidovat je snad 
naprosto jasné. Když má někdo zájem o město 
jako takové, tak se chce dostat co nejblíže ke 
zdroji, aby mohl ovlivňovat a přinést maximum 
pro region a pro město. My jsme spíše pro re-
gion jako takový, ale samozřejmě město v tom 
bude zahrnuto.“     

Starosta města JUDr. Vlasti slav Málek řekl, 
že také nemá zájem dělat ze zastupitelstva 
předvolební show, ale že považuje za slušnost 
na dotaz odpovědět. „Jsem na kandidátce hnu-
tí  STAN, které kandiduje s podporou KDU a 
Evropských demokratů na 19. místě a cítí m se 
být členem týmu úspěšných komunálních po-
liti ků, kteří mají zájem o rozvoj Středočeského 
kraje. Stejně jako kolega Blažej vnímám to, že 
tady nejsme pouze za město, ale že jde o celý 
region,“ sdělil starosta města a doplnil, že jed-
ním z nejdůležitějších témat, která se dotýkají 
přímo města, je nemocnice města. JUDr. Vlas-
ti slav Málek uvedl, že již před časem bylo upo-
zorňováno na to, že pět nemocnic, které nejsou 
zřizované krajem nemají srovnatelné podmínky 
jako nemocnice krajem zřizované. „Budeme se 
snažit, aby byla zdravotní koncepce kraje tako-
vá, aby se myslelo na všechny občany Středo-
českého kraje, kteří potřebují mít dostupnou 
zdravotní péči a tam má místo i naše čáslavská 
nemocnice,“ zakončil starosta města.  

O slovo se přihlásila také MUDr. Michaela 
Mandáková (ŠPR), která stejně jako starosta 
města kandiduje za hnutí  STAN na 21. místě. „To 
co mě vedlo k tomu, že jsem se rozhodla pro 

kandidaturu bylo setkání s krajskými zastupiteli 
a radními, kteří prohlásili, že budou podporovat  
své nemocnice a ty ostatní mají smůlu, takže 
mě moc těší co píše pan Ing. Havlíček ve svém 
vyjádření pro NNoviny, že se bude spolu s námi 
snažit, aby kraj uznal i nekrajská zařízení za 
zdravotnická zařízení a nějakou formou se jim 
snažil pomoci“, uvedla paní Mandáková, která 
za svoji další prioritu označila provázanost soci-
álních služeb a zdravotnictví. 

Dotazy a připomínky zastupitelů
Nemocnice
Zkraje tohoto bodu programu se ujal slova 

místostarosta města pan Marti n Horský, který 
přečetl zprávu o vývoji situace v městské ne-
mocnici, kterému bylo věnováno mimořádné 
zastupitelstvo ze den 22. 7. „Víte, že jsme pro 
tento rok v rozpočtu alokovali 20 miliónů korun 
pro naši nemocnici, poté jsme operovali s část-
kou řádově až 15 miliónů korun, vratka zdravot-
ním pojišťovnám. V tuto chvíli víme, že předpo-
kládaná částka naštěstí  nebude tak vysoká, ale 
je pořád velmi významná. Jedná se o 11,5 miló-
nů korun. Byla podána žádost o rozložení vratky 
do šesti  měsíců z důvodu opti malizace cash fl ow 
nemocnice. Zdravotní pojišťovny se k dnešnímu 
dni nevyjádřily zda souhlasí s rozdělením vratek 
do šesti  měsíců nebo zda lhůtu zkrátí . Všeobec-
ná zdravotní pojišťovna se již ozvala se žádos-
tí  o započetí  splácení dluhu od měsíce září. To 
znamená, že bude pravděpodobně v roce 2020 
vráceno 3,2 miliónů korun pokud přistoupí na 
šest splátek. Celá vratka VZP činí 4 812 952 ko-
run,“ uvedl ve zprávě místostarosta pan Horský, 
který kromě jiného zmínil také dílčí informace o 
personálních posilách. 

K problemati ce se vyjádřil také starosta 
města JUDr. Vlasti slav Málek, který uvedl, že 
ačkoliv by bylo laciné tvrdit, že vše funguje bez 
problému, je důležité že chod chirurgického 
oddělení v oblasti  akutní péče i v oblasti  plá-
novaných výkonů je zabezpečen. Pan starosta 
také ocenil přístup pana doktora Bělehrádka 
a jeho týmu lékařů včetně bývalého pana pri-
máře, který v nemocnici působil ještě během 
září a poděkoval celému personálu nemocnice 
za jejich práci. Vyzdvihl také zvyšující se trend 
v počtu porodů. Při zachování stávajícího prů-

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO 14. 9. 2020
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VEDENÍ MĚSTA, RADA, ZASTUPITELÉ

ZPRÁVY Z RADY
Září s sebou nese každoročně zahájení školního 
roku. Letošní celý rok je poznamenán epidemií 
koronaviru, která se zásadně promítá do života 
našeho města. Ovlivňuje školní výuku, rozpoč-
tové prostředky města,  zasahuje do kulturního 
a společenského života Čáslavanů.

Zlepšení epidemiologické situace v ČR a s 
tí m spojený návrat k „normálu“ ve všech ob-
lastech našeho života, který si bezpochyby 
všichni ze srdce přejeme, s koncem prázdnin 
a návratem do škol bohužel nenastal. Vedení 
škol, kterých je město zřizovatelem i středních 
škol, které jsou zřizovány Středočeským krajem, 
však  zodpovědně připravilo zahájení školního 
roku. Rada města i paní Kateřina Jetlebová,                      
„krizový pracovník úřadu“ jsou s vedením škol 
v kontaktu, vzájemně se informujeme o situa-
ci na školách a jsme připraveni řešit případné 
komplikace, které by mohly nastat v návaznosti  
na epidemiologickou situaci. 

To ale ještě neznamená, že kvůli tomu mu-
síme nutně upadat do deprese a pesimismu a 
rezignujeme na naději, že se vše zase obrátí  k 
lepšímu. Jiskru opti mizmu nám v tomto ohle-
du dává společenské a kulturní dění ve městě 
v posledních několika týdnech, které ukazuje, 
že občané města Čáslavi jsou schopni být vůči 
sobě navzájem ohleduplní a i v nelehké době 
se společně scházet, pracovat a bavit. Projevila 
se to na akci Dvorky, která ve dnech 4. - 6. září 
rozzářila tváře jejich návštěvníků, kteří zdaleka 
nebyli jen z Čáslavi. Ožily zahrady, různá zákou-
tí  a místa, kolem kterých mnohdy spěcháme a 
nyní jsme se zastavili, potkali a společně bavili. 
Pořadatelům ze spolku Formanova Čáslav za to 
patří velký dík.

Rada a následně i zastupitelstvo zareagova-
lo na dosavadní vývoj hospodaření města přije-
tí m rozpočtového opatření č. 4, které upravuje, 
jak očekávané příjmy, tak i plánované výdaje 
pro čtvrté čtvrtletí  roku 2020 a přesunem pro-
středků v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu 
například posiluje fi nancování Městské nemoc-

nice a ve městě působících zařízení sociálních 
služeb. Mezi uvedené insti tuce pak byla rovným 
dílem rozdělena i částka 160 770,- Kč, která byla 
mezi občany města vybrána v rámci sbírky na 
pomoc při boji s pandemií COVID-19. 

Za důležitý krok a investi ci do budoucnosti  
považuje Rada schválený vstup města Čáslav, 
jakožto člena Dobrovolného svazku obcí „Mi-
kroregion Čáslavsko“, do dalšího významného 
regionálního sdružení obcí, fi rem a spolků, MAS 
Lípa pro venkov z.s. Uvedené sdružení slouží 
nejenom jako společná komunikační pla� orma 
pro všechny své členy, ale z vybraných příspěv-
ků podporuje také četné kulturní a sportovní 
akce. MAS Lípa pro venkov z.s. je současně i 
velmi úspěšným žadatelem státních dotací pro 
oblasti  vzdělávání, rozvoj turizmu či programů 
pro podporu regionálního zemědělství, tra-
dičních místních značek, výrobků a produktů. 
Město Čáslav svým připojením získává možnost 
zapojit se do všech projektů, které sdružení plá-
nuje uskutečnit v rámci své strategie pro roky 
2021-2027.

K lepšímu propojení města se svým záze-
mím směřuje i RM schválený výběr dodavatele, 
společnosti  Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., 
pro realizaci výstavby cyklostezky Čáslav – Fili-
pov. Výběrové řízení bylo  třikrát opakováno a 
výsledná cena zakázky činí 22.348.700,-Kč vč. 
DPH. Nyní bude následovat podpis smlouvy se 
zhotovitelem a sama realizace je plánovaná v 
příští m roce. Podmínkou pro spuštění této in-
vesti ční akce je převod dotace od poskytovatele  
SFDI do roku 2021 a schválení městského roz-
počtu pro fi nanční krytí  stavby.

Za důležité považuje vedení města vtažení 
občanů do projednávání záměrů města, které 
mají za cíl změnu životního prostředí a další 
možnosti  bytové výstavby. Po dvou veřejných 
projednáváních, které se týkaly úpravy par-
ků a to v Husově ulici a parku, který navazuje 
na městská Vala u Podměstkého rybníka, se 
uskutečnilo veřejné projednání pracovní studie 

možné rodinné výstavby v Koželuhách. Pracov-
ní studii představil architekt David Mateásko a 
potěšil nás zájem občanů, jejich dotazy i připo-
mínky, kterými se budeme zabývat, zohledníme 
je a vrátí me se k nim na dalším veřejném pro-
jednávání v listopadu.

Na zářijovém poklidném jednání zastupi-
telstva jsme informovali o vývoji v Městské 
nemocnici Čáslav. Město plní své závazky vůči 
nemocnici a potřebné fi nance pro chod všech 
oddělení jsou zajištěny. Nelehké personální si-
tuaci se vedení města s vedením nemocnice 
věnuje, vědomo si naléhavosti  stabilizace, ze-
jména na chirurgickém oddělení. Akutní i pláno-
vaná zdravotní péče na chirurgii včetně zajištění 
služeb na tomto oddělení je díky nezměrnému 
úsilí lékařů i sester zajištěna, ale víme, že úkol, 
který jsme si společně odsouhlasili, tedy stabili-
zovat toto oddělení do prosince letošního roku, 
je náročný.

Vedení města děkuje všem, kteří v nelehké 
době zvládají zajišťovat chod města ve školách, 
zdravotnictví i ve všech organizacích, kterých je 
město zřizovatelem.

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

měrného počtu porodů, by porodnice mohla 
přesáhnout 540 porodů za rok, což by bylo o 
100 porodů více než v roce 2018.

Směna pozemku 
K projednávanému bodu, který se věnoval 

směně dvou pozemků, který měl vyřešit pří-
stup k části  hradební zdi za účelem její opravy, 
a který nebyl na tomto zastupitelstvu schválen, 
se vráti l Ing. Jaromír Strnad (ČSSD). Pan Strnad 
nabídl zajištění studie od stati ka, který by mohl 
do problému vnést nové poznatky a dopomoci 

k vyřešení problému.   
Mgr. Filip Velímský, Ph.D. (ČPV) stejně jako 

starosta města za návrh pana Strnada poděko-
val a také nabídl spolupráci odborníka na hra-
dební pásma z národního památkového ústavu. 

                JN
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Vážení a milí spoluobčané,
na mimořádném zasedání, které se konalo 22. července, zastupitelé přijali usnesení, kterým schválili 

postup vedení města ve vymáhání poplatků za odpady na skládce a zavázali se vyvinout společné úsilí ke 
stabilizaci personálního obsazení Městské nemocnice Čáslav. 

Na radnici jsme akti vní. Finalizujeme kontrolu vyměřených a vybraných poplatků provozovatelem 
skládky za rok 2019. Potvrzuje se náš kvalifi kovaný odhad a dle platné legislati vy předpokládáme podání 
návrhu na doměření poplatků za uložení odpadů na skládku v Čáslavi za rok 2019 ve výši převyšující 
320 miliónů korun. 

Dočetl jsem se, že naše analýza, kterou jsme vyvraceli různé 
mýty ve věci poplatků je „nečti vé literární cvičení a že vyvrace-
ní imaginárních mýtů nepomáhá dosažení kýžených výsledků.“  
Kromě uvedeného výroku bez jakékoliv argumentace, se nám 
dostalo rady, zaměřit se na získání možného maxima fi nancí od 
společnosti  AVE. Co je maximum možného, podle jakých kritérií 
se stanovuje a jak postupovat  v takovém případě,  už veřejnosti  
sděleno nebylo. Je evidentní, že i tí mto způsobem se vytváří mediální tlak s cílem mařit naše úsilí.

PLNÍME SLIB DANÝ NAŠIM VOLIČŮM, SKLÁDKU MÁME A BUDEME MÍT POD DOZOREM!

V přiloženém grafu, je viditelný strmý vývoj nárůstu příjmu z poplatků od roku 2019 s predikcí příjmů do konce roku 2020. Poplatky, které už 
máme na účtech města, FINANCE CO NÁM UŽ NIKDO NEVEZME.

Starosta informuje o novinkách problemati ky 
městské nemocnice a „poplatkové kauzy“

Za rok 2017 (koalice ČSSD, ED, 
ANO) bylo vybráno cca 13,5 
mil. Kč, za rok 2018 (koalice 
ČSSD,ED,ANO) cca 13,8 mil. Kč.

Co přinesla naše akti vita pro měs-
to Čáslav ?

Za rok 2019 (koalice ČPV, ODS, 
Šance pro rodinu) cca 17,7 mil Kč. 

K 31.7.2020 (koalice ČPV, ODS, Šance pro rodinu) máme již na účtech cca 26 mil Kč.
Naplní-li se náš odhad, vycházející z přeposílaných vybraných poplatků za měsíce červen a červenec 2020, pak by na poplatcích za odpady naše 

město mohlo do konce roku 2020  inkasovat více jak 38 miliónů korun.
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Nepovažujeme to ale rozhodně za maximum možného a v našem úsilí se zaměříme i na zpochybnění legis-
lativních změn, které v poslanecké sněmovně prosadila vládnoucí koalice ANO, ČSSD s podporou komunistů 
a hlasy některých poslanců ODS, proti hlasům poslaneckých klubů STAN, Pirátů, KDU- ČSL  a TOP 09.  Ukáže 
se, zda Senát schválenou úpravu § 160 zákona o odpadech posoudí jako protiústavní, jak na to poukazuji s 
odkazem na stanovisko ústavního právníka a člena Legislativní rady vlády docenta Wintra. Senátoři mohou též 
požádat o přezkum sporných ustanovení zákona Ústavní soud. I na tento krok se připravuji a s podporou řady 
senátorů mohu počítat.

Samozřejmě se obrátím i na zastupitele, senátora a bývalého starostu Ing. Jaromíra Strnada, který však 
dosud zastával názor, že nepovažuje zpětné doměřování poplatků v zákonné tříleté lhůtě firmám a obcím za 
správné. 

Chci poděkovat v „poplatkové kauze“ za ohromný kus odvedené práce tajemníkovi městského úřadu Ing. 
Ronovskému, který je rozhodně více, než jen mou pravou rukou v „problematice poplatkové kauzy“. Společnou 
snahou vedení města je získané prostředky využít ve prospěch města a jeho občanů, např. pro rozvíjení služeb 

naší nemocnice a stavby nové mateřské školky. Věříme, že společně s našimi občany určitě najdeme i další využití získaných finančních prostředků. 
To vše v nelehké situaci, kdy i naše město bude kráceno na svých příjmech a sestavení rozpočtu pro rok 2021 bude mnohem náročnější, než v letech 
minulých.

Pokud jde o druhou část usnesení mimořádného zasedání zastupitelstva – Jaký je vývoj v městské nemocnici za měsíce srpen a září?

Velmi si vážím práce VŠECH našich lékařů, sestřiček i nezdravotního personálu nemocnice, kteří zabezpečují chod nemocnice a zdravotní péči pro 
občany města i široké spádové oblasti. Navzdory pravděpodobně záměrnému a koordinovanému šíření fám o omezení chodu nemocnice a zavírání 
některých oddělení, všechna oddělení nemocnice fungují. Jsem si vědom, že do značné míry díky ohromnému nasazení zaměstnanců nemocnice, za 
což jim patří náš velký dík.

Vedení nemocnice spolu s radními města vede řadu jednání s cílem stabilizovat personálně kolektiv zaměstnanců nemocnice. 

Velmi mě těší narůstající prestiž naší porodnice. Je to především zásluhou personálu nemocnice, pověstí porodnice a naší intenzivní spoluprací 
s vedením nemocnice. V čáslavské porodnici se k 14. září 2020 narodilo už 388 dětí. Ve srovnatelném období se oproti roku 2019 narodilo o 32 dětí 
více. Před naším nástupem na radnici se Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami vyžadovaný počet 600 porodů ročně pro zacho-
vání porodnice zdál být nedosažitelný. Nyní se jeví pro rok 2020 reálné atakovat hranici  540 až 550 porodů.

Pro naše občany a zaměstnance nemocnice je velmi důležitá zdravotní 
koncepce Středočeského kraje, která v současné době kraji CHYBÍ. S kolegyní 
radní MUDr. Michaelou Mandákovou chceme přispět k jejímu přijetí, proto 
kandidujeme do Krajského zastupitelstva Středočeského kraje za hnutí STAN 
s podporou KDU- ČSL a Evropských demokratů. Věřím, že v případě úspěchu 
tohoto uskupení se podaří prosadit krajskou zdravotní koncepci, v níž nebude 
naše čáslavská městská nemocnice nechtěným dítětem a bude mít s podpo-
rou Ministerstva zdravotnictví  ČR pevné místo v síti nemocnic Středočeského 
kraje.

O dalším vývoji vás budeme informovat během veřejného jednání zastupi-
telstva, které se bude konat 2. listopadu 2020. 

Děkujeme za podporu, která je pro nás velmi důležitá a zavazující.                                                       
	 	 	 			JUDr.	Vlastislav	Málek,	starosta	města	Čáslavi

                                                                                                Čáslav	pro	všechny

Město Čáslav zve na vzpomínkovou akci při příležitosti 

DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Setkání spojené s položením věnců 
k pomníku obětem se uskuteční v parku 

u gymnázia v Mahenově ulici 27.10.2020 v 11.00 hod. 

Účast potvrdili zástupci 21. základny taktického letectva Čáslav

starosta města 
JUDr. Vlastislav Málek

místostarosta města 
Martin Horský

Dobročinný spolek Marta a Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Čáslavi Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ BAŠTY
v neděli 4. 10. 2020 ve 14:00 hodin v areálu evangelického kostela.

Další program:
14:15 představení Dobročinného spolku Marta

14:30 loutkové divadlo Drak N’Roses ze Soběslav
16:16 „Bašta pro všechny“ – pohoštění a prohlídka bašty

Bašta byla zrekonstruována díky dotaci od Středočeského kraje, 
města Čáslav a mnoha štědrých dárců z řad evangelického sboru i 
veřejnosti. Upřímně děkujeme! Jana Karafiáta 159, 286 01 Čáslav
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ZPRÁVY MěÚ

ZAPOJTE SE DO PÉČE O MĚSTO PROSTŘEDNICTVÍM 
APLIKACE MOBILNÍ ROZHLAS

Hlavními výhodami Mobilního rozhlasu 
jsou:

- aktuální informace z odborů MěÚ 
(vč. informování o krizových situacích)

- možnost okamžitého nahlášení problému
(jednoduše pomocí aplikace vyfoťte a pošlete) 

Užitečné funkce aplikace Mobilní Rozhlas:
Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace 

najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality, in-
formace z úřední desky a fotografi e z událostí , 
stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. 
Kromě novinek se také dozvíte, jaké je u nás 
zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam 
upozornění na zprávy, které Vám budeme po-
sílat. 

Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které 
můžete během pár sekund problém vyfoti t a 
informovat o něm městský úřad. Stačí přímo v 
aplikaci vyfoti t černou skládku, výmol na silni-
ci, nesvítí cí lampu, zničenou lavičku nebo na-
příklad sraženou zvěř, označit místo a odeslat. 
Kompetentní osoba se již postará o nápravu. 
Samozřejmě budeme rádi i za poziti vní a po-
chvalné fotohlášky jako povedenou rekonstruk-
ci, opravený chodník nebo hezkou vánoční vý-
zdobu. 

Informace o místě Vašeho bydliště: V této 
sekci najdete demografi cké, geografi cké a his-
torické údaje, stejně jako fotogalerii z kultur-
ních či jiných akti vit, kontakty a otevírací dobu 
úřadů a ti py na nejzajímavější akti vity a výlety 
v okolí. 

      
Město zavádí Mobilní rozhlas v rámci zkva-

litnění informovanosti  směrem z města k oby-
vatelům, ale i efekti vnější komunikaci opačným 
směrem, tedy od občanů k odborům městského 
úřadu. „Vnímáme a registrujeme mnoho pod-
nětů od občanů, kteří na sociální sítě vkládají 
fotografi e poukazující na problém ve městě. 
Děkujeme za tyto podněty, protože každému z 
těchto lidí není vzhled našeho města lhostejný. 
Abychom však mohli lépe reagovat a situace 
rychleji řešit, potřebovali bychom informace o 
nedostatcích, kterých si naši občané všimnou 
jako první, dostávat jako město přímo, tedy na 
příslušných odborech, ofi ciálním městském fa-
cebooku s názvem ČÁSLAV-město, které máme 
rádi nebo ideálně prostřednictvím Mobilního 
rozhlasu, který je v současnosti  tou nejpohodl-
nější a nejrychlejší variantou pro zaslání stí žnos-
ti  či podnětu“, pohovořil k tématu místostaros-
ta města Marti n Horský.                                            JN

První zářijový víkend patřil v Čáslavi patrně 
největší kulturní akci, kterou jsme tu v novodo-
bých dějinách mohli zažít. Festi val Dvorky přilá-
kal velké množství návštěvníků na šest míst ve 
městě a do dvou nedalekých obcí, Třebešic a 

Jakuba. Pestrý program pokrýval mnoho forem 
a žánrů – divadlo pro děti  i dospělé, koncerty, 
výstavy, tanec, umělecké a rukodělné dílny, dis-
kusní skupiny, prohlídky architektury, táborový 
oheň, tombolu, jarmark regionálních výrobků, 

soutěž o nejlepší buchtu a další. Pestrost ne-
byla zdaleka jedinou kvalitou programu. Vše, 
co jsem viděl a slyšel, bylo originální a pocti vé, 
často plné emocí, a diváci odcházeli s úsměvem 
a nevšedními zážitky, prožitými společně se svý-
mi sousedy.

Mám dojem, že na město se s festi valem 
usmálo štěstí . Zaprvé, i přes nepříznivé předpo-
vědi vyšlo na celý víkend skvělé počasí (sobotní 
bouřka nás minula o pár kilometrů). Zadruhé, 
průběh Dvorků nebyl nijak dotčen opatřeními 
proti  epidemii Covid-19 (což by už o pár dní 
později neplati lo). A zatřetí , přestože se jednalo 
o první ročník, proběhl bez viditelných organi-
začních problémů, překonal očekávání návštěv-
nosti  a nastavil vysokou laťku pro další ročníky, 
které, doufejme, budou následovat. 

Jak je známo, štěstí  přeje připraveným, a 
proběhlé Dvorky tak ukázaly, že v Čáslavi připra-
veni jsme. Připraveni ve volném čase dát dohro-
mady akci nevídaného rozsahu (zde patří velké 
díky členům spolku Formanova Čáslav). Připra-
veni přijít, i když přesně nevíme, co nás čeká. 
Připraveni stát se nejen diváky, ale i účastníky 
či účinkujícími. Připraveni něco obětovat a pod-
pořit tí m festi val, ať už vystoupením bez nároku 
na honorář, věcným či peněžním příspěvkem, 
účastí  v tombole a soutěži o nejlepší buchtu 
nebo pomocí organizátorům. Prostě připraveni 
více či méně vystoupit ze své komfortní zóny a 
tam něco společně udělat a zažít. To je velmi 
dobrá zpráva o nás samých!

V souvislosti  s odvahou vystoupit ze své 
komfortní zóny musím zmínit ještě jedno aktu-
ální téma, které se nás všech týká, a sice kraj-
ské volby 2. a 3. října. Přestože kraj podstatným 
způsobem ovlivňuje život v našem městě a jít 
volit příliš velkým nepohodlím není, účastnilo 
se minulých krajských voleb v Čáslavi jen 34 
% voličů. Zavést na téma voleb hovor se svými 
blízkými, a aspoň jim vysvětlit, proč je jejich 
účast důležitá, už nekomfortní být může, nic-
méně je to šance, jak volební účast zvýšit a po-
moci k tomu, aby výsledky voleb lépe odrážely 
skutečné preference občanů. Přeji nám všem, 
abychom i v tomto ohledu byli připraveni snést 
trochu nepohodlí, k volbám přišli v hojném po-
čtu a měli při nich šťastnou ruku.      

                                                     
	 	 	 										Marti	n	Jusko
																			zastupitel	za	Čáslav	pro	všechny

DVORKY UKÁZALY,  ŽE JSME PŘIPRAVENI
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INVESTIČNÍ AKCE,

Oprava vnitřního vodovodu v Mateřské 
škole Čáslav ve středisku Bojovníků za svobodu 
byla dokončena. 

Veřejnou zakázku malého rozsahu získala 
fi rma Janák Vrdy,  projektovou dokumentaci a 
autorský dozor zajisti la fi rma Atelier Ati s Par-
dubice, s.r.o. Celkové náklady opravy činily 1 
992 ti s. Kč.

     Bc.	Jiřina	Kožená

OPRAVA VODOVODU V MŠ

RETENČNÍ NÁDRŽ NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ
Odbor správy majetku města využil situace, kdy 
v současné době probíhá rekonstrukce na Ko-
menského náměstí  a započal práce na přípravě 
projektu, který spočívá v realizaci retenční ná-
drže a řeší záchyt dešťové vody ze střechy č.p. 
140  o ploše 412 m² (budova Diakonie). 

Tímto projektem se město Čáslav snaží řešit 
dopady dlouhotrvajícího sucha, jež má za ná-
sledek snížení vydatnosti  podzemních vodních 
zdrojů. Výrazný pokles vodních zdrojů muselo 
město Čáslav v roce 2020 řešit přistoupením k 
vyhlášení opatření obecné povahy za účelem 
ochrany obyvatelstva a zajištění zásobování pit-
nou vodou spočívající v omezení užívání pitné 
vody za účelem zálivky. 

Pro případ opakování suché klimati cké epi-
zody, jenž je velmi pravděpodobné, činí město 
Čáslav preventi vní opatření k předcházení po-
škození veřejné zeleně suchem a zároveň dává 
správný příklad svým občanům.

V současné době je veškerá dešťová voda 

dopadající na plochu střechy domu č. p. 140 
odváděna do dešťového svodu, který je napo-
jen na kanalizaci města a není nikterak dál vy-
užívána. Město Čáslav čerpá vodu na zálivku z 
vodovodního řádu a ze dvou vrtaných studní. 
Umístění retenční nádrže umožní městu jednak 
snížit náklady na vodné a stočné, ale také tí m-
to projektem se sníží množství čerpání vody za 
zálivku z dvou vrtaných studní, a tudíž dojde k 
nižšímu odčerpávání zdrojů podzemních vod.
Instalována bude dvouplášťová kruhová retenč-
ní nádrž o výšce dva metry a průměru 3,3 m s 
kapacitou 15 m³. Zadržená voda bude sloužit 
na zálivku veřejné zeleně v Čáslavi (tzn. nejen 
parčíku v uvedené lokalitě, ale i další zeleně v 
přilehlých částech intravilánu města). Podpořit 
růst veřejné zeleně je důležité, protože dochází 
k zastí nění a ochlazování kamenných povrchů, 
kterými je historické město Čáslav protnuté. 

Orientační náklady stavby byly stanoveny 
odborným odhadem na 250 ti s. Kč a předpoklá-

daný termín realizace stavby je 9/2020. Město 
Čáslav využije možnosti  přihlášení projektu do 
výzvy s číslem 144 z OPŽP, kde je možné žádat o 
úhradu až 85% způsobilých nákladů.

            
              Ing.	Iveta	Motyčková
	 				vedoucí	od.	správy	majetku	města

Středisko Bojovníků za svobodu

opravy, bytová výstavba, probíhají bez zásadních komplikací a věřím, že fi rmy předají díla dle 
smluvního harmonogramu. 

Nyní, ale již intenzivně pracujeme na rozpočtu města pro rok 2021 a i když je stále skloňované 
špatně předvídatelné covid období, připravujeme projekty v přesahu let. Věřím, že důležitá je kon-
ti nuita vedení města a smysluplné navazování akcí pro všeobecný rozvoj všech segmentů. 

Právě proto do takového řízení patří strategické dokumenty včetně sociologického průzkumu 
a dopravní infrastruktury. Nenecháme jednou našim nástupcům prázdné stoly, které jsme si sami 
zažili, ale smysluplnou cestu vzkvétajícího města.

Nyní připravujeme projekty rodinné výstavby, nové mateřské školy, generel bytové výstavby, 
projekt revitalizace náměstí , pěší zóny a vzhledu historického centra jako celku. V přípravě je také 
projekt Vala, park R. Těsnohlídka, vnitrobloky sídlišť, vybudování vodních tůní, nové sportoviště, 
parkoviště u ČD a další. Vytváříme tak zásobník projektů pro možnost čerpání dotací.  

V příští m čísle ČN se můžete těšit již na pracovní výhled akcí pro rok 2021. 
Tahle práce nás prostě baví!                                                       Marti	n	Horský	
                                                                                        
	 	 	 	 	 	 	 	 		místostarosta	města                                                                                       
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Jelikož veřejná zeleň je považována za důleži-
tý architektonický a krajinný prvek s velmi vý-
znamnými ekologickými funkcemi, je důležité 
při jejím rozvoji a údržbě zohlednit hned několik 
faktorů. Důležitým faktorem jsou samozřejmě 
lidské zdroje. Pracovníci odboru správy majet-
ku musí být týmovými hráči. Každý člen v mém 
týmu je pro mne důležitý, i když silné či slabé 
stránky jsou u každého jedince různé, pro práci 
v týmu to je přínosné.

Dalším neméně důležitým faktorem je dis-
ponovat kvalitním nářadím a kvalitní technikou 
pro údržbu veřejné zeleně. V říjnu bude vyhlá-
šené výběrové řízení na dodavatele komunál-
ního elektromobilu. Na Státní fond životního 
prostředí byla podána žádost o dotaci na nákup 
této techniky.

Co dělat musíme a děláme neradi ...

Úklid černých skládek či nepořádku u kon-
tejnerů! Nejdříve bych chtěla poděkovat těm 
obyvatelům města, kterým záleží na pořádku 
v jejich okolí, udržují své město čisté a často 
přicházejí s různými podněty, vylepšeními. Bo-
hužel se ale setkáváme i s jiným přístupem - s 
odhazováním odpadků mimo koše a kontejne-
ry, s ukládáním i objemného odpadu tam, kam 
nepatří. Možná by leckoho překvapilo, kolik 
odpadků se každý den posbírá v ulicích v rámci 
pravidelné obchůzky našimi pracovníky. Proto i 
tí mto způsobem bychom chtěli požádat o uklá-
dání odpadu do nádob k tomu vyhrazených - 
objemný odpad (kromě daných svozových dnů) 
nepatří ke kontejnerům, ale je třeba ho odvézt 
přímo na skládku.

Odstraňování poškozených dřevin - ačkoliv 
letošní rok je srážkově bohatší než několik před-
chozích let, některá poškození stromů, částeč-
ně způsobená vlivem počasí, částečně vlivem 
škůdců a chorob, jsou již nevratná. Proto stále 

probíhá postupné odstraňování suchých stro-
mů, ať už na různých místech uvnitř města, tak 
i v lesoparku Vodranty. Pokud stromy nerostou 
na městském pozemku, komunikujeme s maji-
teli ohledně jejich údržby.

Nebudeme se moci vyhnout ani likvidaci 
některých stávajících, ale churavých lip na ná-
městí  Jana Žižky. V této souvislosti  se zamýšlí-
me nejen nad jejich náhradou, ale i nad novou 
výsadbou a celkovým ujednocením vzhledu ná-
městí , a proto nyní probíhají jednání se zahrad-
ními architekty.

Co nám dělá radost?

Těší nás povedené projekty. Například pro-
běhla výměna zastaralého či ne zcela vyhovu-
jícího mobiliáře za nové moderní prvky. Konti -
nuálně se snažíme pracovat na modernizaci a 
opravách dětských hřišť, tak  aby byla co nej-
bezpečnější a splňovala všechny bezpečnostní 
normy. Nyní se oprava týkala hřišť v ul. Gen. Eli-
áše, v ul. Jeníkovská, v areálu Vodranty, v ul. 28. 
října a na nejrozsáhlejším hřišti  v ul. R. Těsno-
hlídka. V následujícím měsíci budou provedeny 
další drobné udržovací práce přímo pracovníky 
města Čáslavi.

                                       
	 	 												Ing.	Iveta	Motyčková	
																				vedoucí	Odboru	správy	majetku

OKÉNKO DO ČINNOSTÍ 
ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

DOTACE NA OBNOVU 
NEMOV. KULT. PAMÁTEK
Odbor ŠKP informuje o možnosti  požádat o za-
řazení do Programu regenerace městských pa-
mátkových rezervací a městských památkových 
zón pro rok 2021 s možností  získat státní dotaci 
na obnovu objektů – kulturních památek, které 
se nacházejí na území Městské památkové zóny 
Čáslav a současně jsou zapsány ve Státním se-
znamu nemovitých kulturních památek ČR. 

Dotace je přísně účelová a může být po-
skytnuta jen na úhradu prací zabezpečujících 
uchování souhrnné památkové hodnoty kul-
turní památky (repase, restaurování), nikoli 
na modernizace a jiné práce, které nejsou pro 
uchování souhrnné památkové hodnoty kultur-
ní památky nezbytné (např. zateplování, vytá-
pění, rozvody vody, kanalizace, nové typy oken 
a dveří, zřizování obytných podkroví apod.). 
Obnova kulturní památky musí být dostatečně 
připravena tak, aby mohla být v roce 2021 včas 
zahájena a také ukončena. Vlastník se na ob-
nově musí podílet minimálně 40% uznatelných 
nákladů pro příslušný rok. 

K zařazení do Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón pro rok 2021 musí být doloženy 
tyto doklady: 

a) žádost o individuální dotaci z rozpočtu 
města Čáslav 

b) závazné stanovisko orgánu státní památ-
kové péče k obnově kulturní památky podle 
ustanovení §14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

c) stavební povolení, souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru aj., vydané 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 

d) rozpočet prací, které jsou předmětem 
záměru obnovy, rozčleněný na uznatelné a ne-
uznatelné náklady 

e) fotodokumentace současného technic-
kého stavu kulturní památky nebo jejích částí  
podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže 
záměr obnovy Žádosti  o zařazení do Programu 
regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón pro rok 2021 
je možno podávat osobně nebo poštou do po-
datelny Městského úřadu Čáslav nejpozději do 
30. 10. 2020.

Mgr.	Pavla	Obořilová,	odbor	ŠKP,	327	300	
135,	pavla.oborilova@meucaslav.cz
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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

DEZORIENTOVANÁ DÍVKA POD VLIVEM THC
V první polovině září bylo hlídce městské policie oznámeno, že v uli-

ci J. Krafi áta se nachází dívka, která se chová dezorientovaně a žádá o 
přivolání rychlé záchranné služby. Po příjezdu hlídky stála dívka u zapar-
kovaného osobního vozidla, které mělo otevřené dveře u řidiče a zadní 
dveře za řidičem. Strážníci dívku požádali o prokázaní totožnosti . Na to 
však dívka odpověděla, že osobní doklady má v batohu, který má na Va-
lech u lavičky. 

Osobní motorové vozidlo si chtěla patnácti letá dívka údajně vypůjčit, 
aby mohla odjet za rodiči. Automobil byl dle jejích slov odemčený. Ma-
jitelka vozu po příjezdu na místo potvrdila, že se jí z vozu nic neztrati lo 
a nedošlo k žádné škodě. Mladá žena se před zkouškou na přítomnost 
omamných a psychotropních látek v těle přiznala, že v tento podvečer 
kouřila marihuanu, což test potvrdil. Dívky byla rychlou záchrannou služ-
bou převezena do městské nemocnice k dalšímu vyšetření.  

SPALOVÁNÍ PLASTŮ NA LOCHÁCH
Ve středu 2. září okolo 12:00 hodin dorazilo na služebnu MP Čáslav 

oznámení o stoupajícím kouři směrem od obce Lochy, který zde doutnal 
již dvě hodiny. Na soukromém pozemku se nacházel muž, který hlídce 
uvedl, že zde pálí nepořádek, který sem byl navezen. Své počínaní však 
nikomu neohlásil. Na místě bylo zjištěno, že v ohni se nachází také plasty, 
z nichž uniká velké množství pro člověka škodlivých emisí. Strážníci se po-
starali o zastavení dalšího spalování a případ předali přestupkové komisi.

ROZBITÉ ZADNÍ OKNO U OSOBNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
Při sekání travnaté plochy na dětském hřišti  v ulici 28. října odletěl 

pracovníkovi od sekačky kámen, který rozbil zadní okno osobního moto-
rového vozidla. Majitel vozu po příchodu k vozu podal oznámení hlídce 
městské policie. Strážník si během šetření všiml projíždějícího vozu fi rmy, 
která má sekání travnaté plochy na starosti . Městská policie ještě v této 
ulici kontaktovat řidiče, který se k poškození doznal. Uvedl, že již o celé 

situaci informoval svého nadřízeného a ten se s majitelem vozu spojí a 
domluví se na úhradě škody.    

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Městská policie:  156

Tísňové volání: 112Policie: 158 Záchraná služba: 155

Hasiči:  150
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ŠKOLSTVÍ

Na ZŠ Náměstí  jsme 1. září zahájili nový školní 
rok. Jsme rádi, že i přes různá epidemiologic-
ká opatření můžeme po čase přivítat všechny 
žáky naší školy. S radostí  jsme také přivítali dvě 
nové třídy prvňáčků, jejichž první krůčky ve svě-
tě školáků budou provázet paní učitelky Mgr. 
Markéta Tomášková a Mgr. Marie Hospodková. 
V novém školním roce chceme realizovat řadu 
plánů a již na září jsme připravili některé novin-
ky. Pro prvňáčky otevíráme tenisovou příprav-
ku ZŠ Náměstí , kde se pod odborným vedením 
naši nejmenší naučí základy této krásné hry. 

Pro letošní rok jsme opět navýšili počet vo-
litelných předmětů a v tomto trendu budeme 
pokračovat i do budoucna. Letošní nabídka je 
opravdu rozmanitá, vyjma konverzací z ang-
lického a německého jazyka mohou naši žáci 
sportovat, zdokonalovat se v ovládání počítačů, 
poznávat místní historii nebo třeba vařit. Neza-
pomínáme ani na budoucí středoškoláky – ti  se 
mohou v rámci volitelných předmětů připravo-

vat na přijímací zkoušky na střední školy.  
Pro žáky prvního stupně jsme ve spolupráci 

s DDM Čáslav připravili řadu kroužků – od prv-
ní třídy mají naše děti , prakti cky až po nástup 
na druhý stupeň, zajištěny kroužky anglického 
jazyka, otevíráme kroužky keramiky, šperkování 
a mnohé další. Protože chceme u našich žáků 
rozvíjet morální vlastnosti  a pocit sounáležitosti  
s křesťanskými kořeny naší kultury, nabídli jsme 
dětem pro letošní rok jako novinku kroužek Zá-
klady křesťanství.

Samozřejmě nezapomínáme ani na inves-
ti ce. Přes prázdniny byly zrekonstruovány další 
učebny, v průběhu roku začne výstavba moder-
ního výtvarného ateliéru v podkroví školy. Ve 
spolupráci s městem Čáslav jsme od minister-
stva životního prostředí získali dotaci řádově 
několika set ti síc korun na vybudování školní za-
hrady, která bude sloužit k výuce i odpočinku. V 
novém školním roce se tedy máme na co těšit.
																											Mgr.	Tomáš	Hasík,	ředitel	školy

NA ZŠ NÁMĚSTÍ JSME ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Prázdniny jsou nenávratně za námi a nový škol-
ní rok nás vítá v novém. Školní prostředí prošlo 
výraznými změnami a jednou z nich je renovace 
školní kuchyně a jídelny. Ve školní kuchyni na 
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav se vaří každý den kolem 
500 obědů. Společné stravování využívají stu-
denti  i zaměstnanci školy i Gymnázia a SOŠ Pe-
dagogické. Kuchyň s jídelnou jsou v permanent-
ním používání, a proto si po 25 letech zasloužily 
renovaci.

Stavební práce na rekonstrukci vzducho-
techniky probíhaly od června do srpna 2020. 
Předcházely projekční práce a výběrové řízení. 
Finanční prostředky ve výši 2,7 mil. Kč na rekon-
strukci vzduchotechniky škola získala od zřizo-
vatele, kterým je Středočeský kraj. Nové tech-
nologie byly rozvedeny ve sklepních prostorách, 
v kuchyni, šatnách a v dalších místnostech, kte-
ré souvisejí s přípravou pokrmů. 
Důležitou součástí  školního stravování jsou také 

prostory pro strávníky. Školní jídelna byla vy-
malovaná a vybavena novým nábytkem. Stoly a 
židle, které oživily prostor jídelny, dostala škola 
darem od fi rmy Foxconn Technology CZ, s.r.o. se 
sídlem v Kutné Hoře. 

Slavnostní otevření zrenovovaných prostor 
proběhlo začátkem září 2020 za účasti  zástup-
ce Středočeského kraje paní Sosnovcové, ma-
nažerů fi rmy Foxconn pana Koženého a Skyvy 
a zaměstnanců školy. Škola si váží dlouhodobé 
spolupráce s fi rmou Foxconn, která funguje i v 
oblastech praxí, exkurzí, seminářů či materiální 
podpory žákům. 

Rekonstrukcí vzduchotechniky a vybavením 
jídelny došlo ke zlepšení pracovního prostředí 
pro kuchařky, k odvětrání hlavní budovy školy 
a k možnosti  navýšit kapacitu vařených jídel, o 
kterou škola již zažádala. Nyní přejeme školní-
mu stravování spokojených minimálně další 25 
let a strávníkům „dobrou chuť“. 

   Mgr.	Věra	Szabová

ŠKOLNÍ JÍDELNA VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV PROŠLA RENOVACÍ

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Vás srdečně zve na den otevřených dveří: 7. 11. 2020 (sobota) od 8:00 do 12:00 hod.
Můžete se těšit na komentovaný program, kde se dozvíte informace o studiu na střední škole a o studijních oborech:  
 23-41-M/01  Strojírenství - zaměření: mechatronika, stavba a provoz automobilů, 3D modelování  
 63-41-M/02  Obchodní akademie - zaměření účetnictví a fi nance, logisti ka
 78-42-M/02  Ekonomické lyceum
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Do připravovaných oslav založení čáslavského 
gymnázia a pedagogické školy zbývá více než 
měsíc. Situaci stále komplikuje koronavirová kri-
ze. Přesto již po čtvrté na stránkách Čáslavských 
novin přinášíme aktuální informace:

Na den oslav, tedy na 14. listopad, jak už 
víte, že připravujeme jednak odhalení pamětní 
desky profesoru Bohumilu Böhmovi a premié-
ru fi lmu Abiturienti  sobě. Ale přidáváme jednu 
novinku: Budeme reprizovat Drobné paralely, 
divadelní představení studentek dramati cké 
skupiny gymnázia, které vzniklo pod vedením 
Kláry Fidlerové a sklidilo velký úspěch v rámci 
nedávné čáslavské akce nazvané Dvorky. 

Kaleidoskop střípků života Bohumila Böhma 
se nám pomalu skládá.  Profesor Böhm na gym-
náziu učil tělocvik a zeměpis v letech 1931 – 42.  
V roce 1942 byl zatčen. Do školy se vráti l až 
po osvobození. V politi ckém procesu v dubnu 
1952 byl odsouzen na 17 let, z vězení se vráti l 
na amnesti i v roce 1960. V pátek 18. září jsme 
se v badatelně Národního archivu v Praze pro-
bírali originály jednotlivých spisů. Držela jsem v 
ruce originál rozsudku, osobní vězeňský spis s 
osobním vězeňským dotazníkem…  Mohli jsme 
tak sledovat smutné události  života Bohumila 
Böhma. V minulém čísle jsme Vás žádali o dopl-
nění chybějících informací o panu profesorovi. 

Naše poděkování patří panu starostovi JUDr. 
Málkovi za poskytnutí  kopie rozsudku z dubna 
1952. Děkujeme za sepsané vzpomínky paní 
učitelky Věry Kleinerové, které nám předala 
její dcera Marie. Velmi vděčná jsem za telefo-
nát paní Emilii Zumrové, která se s Bohumi-
lem Böhmem osobně setkala na počátku 60. 
let.  Tehdy, když se vráti l z vězení, pracoval jako 
skladník na školním statku zemědělské školy. 
„Chodila jsem k němu na inventuru. Vždy měl 
všechno ve vzorném pořádku. Byl to velmi inte-
ligentní, ti chý a skromný starší šedovlasý pán,“ 
vzpomíná paní Zumrová. 

Stále pokračujeme v natáčení fi lmu Abituri-
enti  sobě. V učebně chemie jsme rozmlouvali s 
absolventem gymnázia s prof. Ing. Miroslavem 
Ludwigem, CSc., který po dvě období zastával 
funkci rektora Univerzity Pardubice. Velmi rád 
vzpomínal na gymnaziální studia v Čáslavi na 
počátku 70. let. 

Velkým zážitkem pro mě i pro fi lmový štáb 
byla návštěva Divadla ABC v Praze (zde mj. ve 
30. letech našlo útočiště Osvobozené divadlo 
V + W, v současné době repertoár divadla tvoří 
ti tuly světové i české dramati ky a také adaptace 
literárních děl). A právě skvělou a velmi moder-
ně pojatou adaptaci slavné románové epopeje 
L. N. Tolstého Vojna a mír jsme měli možnost 

sledovat v režii Michala Dočekala při generální 
zkoušce pouhé dva dny před premiérou.  Zde 
jsme se setkali s hercem Janem Vlasákem (ab-
solvoval naše gymnázium v roce 1960). Kromě 
rozhovoru v divadelní kavárně jsme měli mož-
nost sledovat ho objekti vem kamery v roli kní-
žete Bolkonského. Děkujeme Mistru Vlasákovi 
za tuto unikátní příležitost.

Milí čtenáři, budeme i nadále vděčni za in-
formace související s historií školy.  Kontaktujte 
nás prosím emailem na adrese: 140@gymca-
slav.cz nebo telefonicky na čísle 327 340 051.
																																										Mgr.	Jana	Andrejsková	

I PŘES PŘEKÁŽKY gymnázium výročí oslaví

Jan	Vlasák

Národní	archiv	Praha

Jan	Vlasák	jako	
kníže	Bolkonskij
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Střední zemědělská škola získala Ocenění za 
dlouhodobý přínos regionu v oblasti  výchovy a 
vzdělávání. 

Cenu převzal ředitel školy Ing. Jaromír Hor-
níček z rukou hejtmanky Ing. Jaroslavy Pokorné 
Jermanové a zástupců Sdružení kutnohorských 
podnikatelů na hlavním pódiu Vinobraní na Ka-
čině. 

	 	 	 												SZeŠ	Čáslav

OCENĚNÍ 
PRO SZeŠ ČÁSLAV

S prvním školním dnem se otevřely dveře nové 
mateřské speciální školky v Diakonii. 

Třída s názvem Diáček je součástí  Základ-
ní školy speciální a Prakti cké školy Diakonie 
ČCE Čáslav,  která vzdělává žáky se specifi cký-
mi potřebami z přilehlého regionu již od roku 
2003. V budově Diakonie mohou děti   využívat 
i specializované prostory jako je muzikoterapie, 
snoezelen a místnost pro cvičení a rehabilitaci. 
Ředitelka školy Mgr. Květuše Mašínová, děku-
je všem, kteří svou pomocí a vstřícností  napo-
mohli ke zřízení mateřské školy.  A tí m i dětem, 
které potřebuji větší míru podpory pro svůj 
osobní rozvoj.

	 	 	 				Diakonie	Čáslav

MATEŘSKÁ SPECIÁLNÍ 
ŠKOLKA V DIAKONII

SOC. OBLAST 
A ZDRAVOTNICTVÍ

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

ČÁSLAVSKÉ NÁMĚSTÍ vstupenky na: www.formanovacaslav.cz

Myší dírou na Chrudimské předměstí  Myší dírou na Chrudimské předměstí  
PhDr. Jana Vaněčková, Státní okresní archiv Kutná Hora PhDr. Jana Vaněčková, Státní okresní archiv Kutná Hora 
Sobota 3. října 2020, 14.00 sraz u pomníku Jana ŽižkySobota 3. října 2020, 14.00 sraz u pomníku Jana Žižky

Klub rodáků a přátel města Čáslavě zve Klub rodáků a přátel města Čáslavě zve 
na procházku po Čáslavi s odborným na procházku po Čáslavi s odborným 
výkladem PhDr. Jany Vaněčkové. výkladem PhDr. Jany Vaněčkové. 
Na účastníky letošní vycházky čeká seznámení Na účastníky letošní vycházky čeká seznámení 
s další zajímavou částí  města, během níž budou s další zajímavou částí  města, během níž budou 
odhaleny skryté krásy, příběhy a paměti hodnosti  těchto míst.odhaleny skryté krásy, příběhy a paměti hodnosti  těchto míst.

Městské muzeum a knihovna Čáslav informuje:

Knihovna na Kostelním náměstí  od 1. října 2020 rozšiřuje 
půjčovní dobu ve čtvrtek od 8.30 hodin. Čtenáři, 
kteří dojíždějí z okolních obcí školním autobusem na trh, 
nebudou muset čekat na dřívější desátou hodinu, 
ale mohou využít tuto naši nabídku. 
Zkrátí  se i doba cestování, neboť čtenáři se mohou vracet 
dřívějšími dopravními prostředky. 
Doufáme, že toto oznámení brzy vejde do podvědomí 
všech knihomilů.                                                                     MH

Město Čáslav hledá pomocníky při montáži a demontáži 
šapitó, ve kterém se uskuteční představení Deadtown

- montáž: od 8. 10. 2020 do 12.10.2020 každý den od 9:00 do 19:00 hod. /
pauza na oběd 13:00 až 14:00/

- demontáž: od 19. 10. 2020 do 21. 10. 2020 každý den od 9:00 do 19:00 hod. 
/pauza na oběd 13:00 až 14:00/

 - požadována je manuální zručnost    
  
  - pokud můžete každý den – výhodou, lze se hlásit i na jednotlivé termíny

Bližší informace Vám poskytne vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče na 
telefonním čísle: 327 300 139 nebo emailu: kozena@meucaslav.cz   
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O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Starosta města Čáslavi 
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje: 
1. volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční: 
- v pátek dne 2. října 2020 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a 
- v sobotu dne 3. října 2020 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu je pro:
 volební okrsek č. 1

volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. Přemysla Otakara II. 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice:  Akátová, Ant. Dvořáka, Bezová, B. Smetany, Družstevní, El. Krás-
no-horské, Fibichova, Havlenova, Chmelová, Jetelová, Lísková, Na Skále, Na 
Svor-nosti, Novodvorská, Prokopa Holého,  Sadová, Šípková, Travní, Trnková, 
V Bříz-kách, V Toufárně, Žitná.
Žitenická - čp.: 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304.
Jeníkovská - čp.: 16, 219, 231, 266, 301, 349, 355, 356, 362, 363, 1053, 1099, 
1132, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 
1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1663, 1687.

volební okrsek č. 2
volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Žižkovo náměstí pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Dr.L.Quise, Formíkova, Gen. Františka Moravce, J.Mahena, Jana 
Karafiáta, Jana Roháče z Dubé, Komenského náměstí, Kostelní náměstí, Kože-
luhy, Na Bělišti, Na Fortně, Na Kozinci, Na Nepřízni, Palackého, Rusalka, Tábor-
ská, Tylova, Váchova, Žižkova brána.                   
Nazaret - čp.: 59, 94., 2062
Kl. Čermáka - čp.: 23, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 124, 125, 128, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 241.
Přem. Otak. II. - čp.: 86, 90, 91, 92, 97, 203, 251.
Poštovní - čp.: 219.
Za Rybníkem - čp.: 63.
Masarykova - čp.: 248.
Žižkovo nám.- čp.: 1, 2, 3, 70, 87, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 182, 196, 229, 246, 249.
Pražská - čp.: 1591.
Táborská - čp.: 986, 1667.

volební okrsek č. 3
volební místnost v KLUBU DŮCHODCŮ - ul. Přemysla Otakara II. čp. 86 - vchod 
z Poštovní ulice pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice:  Chrudimská, Jiřího z Poděbrad, Pod Pilou.
Přem.Otak.II.- čp.: 545, 1100, 1135, 1146, 1147, 1148.
Jeníkovská - čp.: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 360, 367, 940, 995, 996, 997, 
1087, 1381, 1382, 1698.
Masarykova - čp.: 216, 227, 322, 354, 1889.
Dusíkova - čp.: 781, 789, 790, 827, 828, 829, 1237, 1238.
Jablonského - čp.: 361, 458, 606, 826, 880, 881, 1228, 2034.
Tyršova - čp.: 391, 882, 956, 1107.
Al. Jiráska - čp.: 562, 565, 570, 571, 603, 694, 974, 1045, 1174, 1175, 1176, 
1177, 1751, 1811.
B. Němcové - čp.: 640, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 
1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1207, 1208, 1601.
J. Kollára - čp.: 563, 564, 730, 1209.
J. Vrchlického - čp.: 561.

volební okrsek č. 4 
volební místnost v GYMNÁZIU - ul. Masarykova pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Úzká ulička, Vrcha, Vrchovská, Za Tratí.
Poštovní - čp.: 85, 225, 252, 260, 595, 607.
Žižkovo nám.- čp.: 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88.
Dusíkova - čp.: 77, 78, 174, 192, 230, 596, 1235, 1236, 1243, 1244.
Masarykova - čp.: 111, 129, 183, 191, 194, 204, 212, 217, 224, 240, 241, 245, 
258, 285, 331, 471, 1832.
Jablonského - čp.: 253, 254, 290, 381, 382, 386, 392, 408, 427, 477, 478, 489, 

750, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227.
Husova - čp.: 128, 169, 387, 410, 464, 625.
Tyršova - čp.: 206, 208, 225, 242, 265, 295, 352, 373, 376, 1105, 1327, 1328.
Pod Nádražím - čp.: 262, 286, 1951.

volební okrsek č. 5   
volební místnost ve STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI DOPRAVNÍM - ul. Aug. 
Sedláčka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Aug. Sedláčka, Chotusická, Dr. Františka Škrdleho, Emila Picka, Hej-
-dof, Hluboká cesta, Jabloňová, Jasanová, Javorová, Jilmová, Kalabousek, K. 
Pazderského, Kaunického, Lochy, Na Mýtě, Nad Budínem, Nad Rezkovcem, 
Potoční,  Rezkovec, Topolová, Třešňová.
Nazaret - čp.: celá ulice kromě čp. 59, 94 a 2062.
Pražská - čp.: 105, 108, 113, 116, 117, 118, 162, 166, 171, 267, 270, 297, 338, 
351, 468, 473, 475, 492, 509, 522, 523, 531, 532, 538, 539, 540, 541, 544, 
618, 668, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 746, 751, 754, 778, 816, 857, 858, 
865, 866, 904, 980, 1037, 1091, 1098, 1124, 1125, 1129, 1142, 1201, 1253, 
1350, 1460, 1686, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1898, 2022.
Dr. K. Tesaře - čp.: 627, 631, 632, 633, 845, 1717.
Tyršova - čp.: 449.

volební okrsek č. 6
volební místnost v MŠ Čeplov - ulice Jahodová pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice:  Břízová, Čeplova, Chrpová, Fialková, Habrová, Jahodová, Jarmily 
Kratochvílové,  Jasmínová, Jiřinová, K Vodrantům, Ke Koupališti, Konvalinková, 
Květinová, Liliová, Lípová, Luční, Ludmily Formanové, Malinová, Modřínová, 
Na Vyhlídce, Růžová, Sluneční, Šeříková, U Cihelny, U Lesoparku, Vodranty, 
Zahradní, Žacká.
Za Rybníkem - čp.: 226, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 398, 401, 402, 403, 412, 
418, 422, 423, 436, 437, 438, 479, 913, 1229, 1251, 1284, 1287, 1288, 1319, 
1320, 1707, 1809,  1871.   

volební okrsek č. 7
volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. Přemysla Otakara II. 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: A. Chittussiho, Filipovská, Gen. Eliáše, J. Dobrovského, J. Jungman-
-na, Mat. Ulického, P. J. Šafaříka, Plynárenská, Pruchova, Svat. Čecha.
Celá část obce: Filipov - ulice: Ve Dvoře, Zámecká, Žlebská.
Jeníkovská -  čp.: 160, 222, 348, 577, 578, 580, 581, 584, 650, 1065, 1082, 
1104,  1696, 1697, 1706, 1762.
B. Němcové - čp.: 440, 701, 702, 703, 704, 705, 715, 716, 794, 795, 796, 802, 
813, 814, 852, 1137, 1210, 2065.
Al. Jiráska - čp.: 557, 695, 711, 720, 722, 723, 724, 731, 732.
J. Kollára - čp.: 558, 575, 576, 1138.
J. Vrchlického - čp.: 566, 567, 568, 569, 707, 708, 709, 710, 721, 815, 969, 
1016, 1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1070, 1071, 1368, 1369.

volební okrsek č. 8
volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - ul. Masarykova pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Celé ulice: 28.října, Bojovníků za 
svobodu, J.Myslbeka, Formanova, K. Hilberta, L. Želiny, Mikoláše Alše, Pod 
Zahradami.
Tyršova - čp.: 209, 211, 446, 499, 500, 521, 556, 597, 598, 605, 610, 613, 636, 
637, 685, 691, 810, 811, 887, 906, 907, 1230, 1241, 1568.
Dr. K. Tesaře - čp.: 524, 525, 528, 529, 579.
Husova - čp.: 197, 215, 291, 318, 319, 328, 329, 526.
Masarykova - čp.: 126, 218, 229, 234, 250, 255, 257, 276, 277, 280, 288, 292, 
330, 341, 357, 413, 414, 1039, 1040.
Pražská - čp.:  185, 316, 317, 434, 443, 459, 460, 461, 592, 1219, 1220, 1614, 
1615, 1616, 1617, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625.
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volební okrsek č. 9
volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Sadová ul. - hlavní vchod pro voliče pod-
le místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: R. Těsnohlídka.
Kl. Čermáka - čp.: 45, 115, 116, 117, 198, 1599.

Jeníkovská - čp.: 252, 975, 1559, 1560, 1645, 1646, 1647.
Žitenická - čp.: 10, 1305, 1306, 1307, 1308, 1529, 1530, 1531, 1533, 1534, 
1535.
Přem. Otakara II.- čp.: 938.

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící 
nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

 V Čáslavi dne 9. 9. 2020                                                                                                                                          JUDr. Vlastislav Málek, v.r. 
                    starosta města Čáslavi

Odpovědi na případné otázky v souvislosti s volbami je možné získat na ww.meucaslav.cz (volby), případně zasílat e-mailem na adresu: 
dobricky@meucaslav.cz, jetlebova@meucaslav.cz, novak@meucaslav.cz, případně vyřídit telefonicky: 327 300 226, 327 300 220, 327 300 228. 

Jádrem komplikací, které nastaly dva roky po 
realizaci I. etapy „Cyklostezky Čáslav – Koude-
lov - Filipov“ dokončené v roce 2013, je zhruba 
49 metrů dlouhá cesta navazující na cyklostez-
ku. Tuto část majitelka pozemku před časem 
nechala zasypat zeminou. Problém s napojením 
na cyklostezku tak mají lidé, kteří se na cyklo-
stezku chtějí napojit z hlavní silnice směrem od 
Vrdů nebo naopak ti, kteří z cyklostezky chtějí 
vyrazit rovně po hlavní silnici.  

Vedení města původně operovalo se zámě-
rem zakomponovat do cyklotrasy i pozemek 
patřící soukromé osobě. Jelikož město Čáslav 
použilo při výstavbě dotačních finančních pro-
středků a nemělo v tuto dobu vyřešené ma-
jetkoprávní vztahy týkající se pozemku, nebyl 
tento pozemek do projektové dokumentace 
„Cyklostezky Čáslav – Koudelov – Filipov“ zahr-
nut a tudíž není považován za cyklostezku.

Pozemky jejíchž součásti je právě zmiňo-
vaná cesta navazující na cyklostezku koupila 
v roce 2015 nová majitelka s tím, že asfaltový 
povrch na pozemcích již byl. Jelikož zde dříve 
byla vedena historická cesta, tak zvyklostí ob-
čanů bylo tuto cestu využívat. To se však maji-
telce pozemku nelíbilo, a tak podala žádost  o 
směnu a narovnání majetkoprávních vztahů. 
Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením 
č. ZM/66/2019 dne 24.06.2019 žádost projed-
nalo, ale vzhledem k nevýhodným podmínkám 
pro město Čáslav, směnu pozemků neschválilo. 
Tehdy majitelka navrhovala směnu pozemků 
„metr za metr“. Město Čáslav by muselo však 
následně získat ještě pozemky od dalších ma-
jitelů, aby ke směně mohlo dojít a cyklostezka 
tak mohla být propojena přímo na obec katas-

trální území Vrdy. Po záporném stanovisku Rady 
města Čáslavi, nechala majitelka tuto cestu za-
vézt zeminou bránící průjezd, aby ji občané ne-
mohli dále využívat. Od roku 2019 je tedy cesta 
směrem od cyklostezky na Vrdy neprůjezdná 
a lidé tak se svými koly musí složitě obcházet 
navezenou zeminu nebo se vydat směrem na 
Koudelov a dlouze toto místo objíždět.   

Zástupci města Čáslavi v letošním roce vy-
volali další nové jednání o možnosti zpřístupně-
ní této cesty. Na tomto jednání bylo dohodnu-
to, že pozemky v soukromém vlastictví budou 
geodetem odděleny a následně dojde k vy-
pracování znaleckého posudku, který poslouží 
ke směně části pozemku ve vlastnictví města 
za stejnou cenu, tedy nikoliv směna „metr za 
metr“. Dále bylo dohodnuto, že náklady spoje-
né s realizací budou hrazeny jednou polovinou 
majitelkou pozemku a jednou polovinou měs-
tem Čáslav. 

Na začátku jara 2020 byl vyhotoven geo-
metrický plán, který byl oběma stranami odsou-
hlasen. Zdálo se, že situace bude brzy vyřešena. 
Dne 20.05.2020 však město Čáslav od majitel-
ky dostalo novou informaci, že nechce smě-
nit všechny předem domluvené pozemky, ale 
pouze některé. Majitelka se totiž rozhodla po-
nechat si vodní tok, který se nachází v místech 
pod cestou, jež je předmětem této celé směny. 
Dále byli zástupci města Čáslavi informováni o 
tom, že při oceňování pozemku bude znalcem 
stanovena cena zvlášť za pozemky typu „orná 
půda“ a pozemky typu „komunikace“, což bude 
mít dopad na výši ceny pozemků a tudíž i na bu-
doucí směnu.

Jednání, které mělo přinést uvolnění místa 
navazujícího na cyklostezku, se tedy v součas-
nosti opět nachází v patové situaci. 

                JN 

Řešení problému týkající se zasypané části cesty navazující na 
cyklostezku je v nedohlednu
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ROZHOVOR

„Jednoznačně svoboda. Ve všech jejích významech. 
Tím, jak žil, jak se choval a jaké fi lmy tu s námi zůstaly.“

Tvůj dědeček, Bláža Forman, byl nejstarším 
bratrem Miloše Formana. Učil výtvarnou vý-
chovu na základní škole na náměstí . Jeho mlad-
ší bratr, Pavel Forman, byl malíř, život prožil v 
Austrálii. Tvoje maminka Blahuška malovala 
s několika generacemi čáslavských dětí  ve své 
proslavené výtvarné škole. Tvůj strýc Honza je 
architektem a ty sama jsi typogra� a. Vaší rodi-
nou se táhne umělecký talent jako červená nit, 
která spojuje generace rodiny Formanů. Milan 
Knížák o tobě napsal: „Chci především zdůraz-
nit, že vedle tvořivosti  a lehkosti  příznačné pro 
její práci jsou podstatnými rysy pečlivost a sys-
temati čnost. Právě důsledné vytváření systémů, 
které strukturují úkol až do nejmenších podrob-
ností , je základním faktorem charakterizujícím 
její tvorbu. Nesetkáváme se často s projevy vol-
nosti , lehkosti  a tvůrčí svobody tak provázané s 
pečlivostí  a systemati čností .“

Jaké to pro tebe, Noro, bylo narodit se do 
domu s tak silným geniem loci?

Výjimečnost tohoto místa jsem si začala 
uvědomovat až později. Jako dítě jsem náš dům 
vnímala jako prostor prozářený sluncem, vůně-
mi a láskou. Až postupně jsem si začala všímat, 
že náš dům má paměť, že se v něm potkávají 
všechny generace, které tu žily přede mnou a 
zanechaly všude své oti sky. Myslím, že mě tako-
vé rodové soužití  hodně obohati lo. 

Třeba knížky – právě jejich prostřednictvím 
dochází k nenápadnému propojování domu a 
všech jeho obyvatel napříč časem. Každý, kdo 
dočte knížku, napíše na její poslední list datum 
a své jméno. Ani nevím, kdy má tenhle zvyk po-
čátek, ale je krásné sledovat, jak ty samé knihy 
hltal můj pradědeček, dědeček, babička, ma-
minka a nakonec i já s bráchou. A v jaké životní 
etapě jsme se kdo s knihou potkali a jaký měl 
kdo rukopis.

Moji kluci jsou už šestou generací, která si 
užívá krásného propojení domu, zahrady a zá-
roveň města. 

Jaká je první vzpomínka na tvého strýce 
Miloše Formana? Kolik ti  bylo let, když jste se 
spolu poprvé potkali? Vzpomínáš si na něco za-

jímavého, třeba i maličkost?
Byly mi asi tři nebo čtyři roky, když se u nás 

doma objevil se štábem z muzikálu Hair. Najed-
nou tu byla spousta lidí, poprvé v životě jsem 
potkala černošku. A nejen to, ona dokonce zpí-
vala – byla to nádhera. Ale hlavně se pamatuji 
na Petra a Matěje, jak si se mnou hráli na písku 
a oba měli stejné bundy a tvrdili mi, že jsou z 
papíru. Dodnes je vidím, byly takové bílé. Ně-
kde jsou fotky... 

Takže Miloše sice registruji, protože mě drží 
v náručí a já mám lepší výhled na celou bandu, 
ale černoška a papírové bundy z tohoto setkání 
vycházejí vítězně. S prvními vzpomínkami jsem 
na tom o poznání líp než maminka, kterou, když 
ji měl na starosti  máčel v jezeře, aby neřvala.

Jak se u vás doma o Milošovi hovořilo?
To nebylo zrovna téma, které by před ma-

lou holkou někdo otevíral. Přeci jen jsme měli 
odposlouchávaný telefon a auto s estébáky 
nebývalo daleko. Dodneška z toho mám husí 
kůži. Stejně jako z tanků, které kolem našeho 
domu jezdívali na nádraží a všechno se kle-
palo a já se schovávala s hrůzou v jídelně pod 
stůl. Takže spíš asi nemluvilo. Miloš se vždycky 
zjevil, chvíli pobyl a zmizel. Vždycky, když byl v 
Čechách, snažil se dostat domů. Babičku měl 
moc rád, říkával, že to byla jediná dáma, kterou 
kdy potkal. Pamatuji se právě na jednu z těch 
rychlých návštěv – byly jsme s babičkou samy 
doma; Miloš se objevil, dal si čaj a bábovku a 
zase zmizel. Běžela jsem potom za maminkou 
do hudebky, kde tenkrát učila, ale nebyla jsem 
jí schopná říct, jakou jsme měly návštěvu. Bála 
jsem se to vyslovit nahlas, abych nezpůsobila 
nějaký problém.

A vaše další setkávání v průběhu času?
Ta porevoluční byla už radostná. A naštěstí  

jich nebylo málo. Od prvního setkání po to po-
slední je tolik momentů, úžasných zážitků, roz-
hovorů, ale i ti cha. Miloš měl „ti cho“ hluboko v 
sobě, o nejniternějších zážitcích – o těch mluvil 
málo. A bylo krásné, že jsme o spoustě věcí mlu-
vit nemuseli, protože jsme je oba znali... Přeci 
jsme oba byli ze stejného baráku! Vnímali jsme, 
jak se různí lidé v našich myslích propojují, naše 

vzpomínky se přímo zhmotňovaly – třeba vzpo-
mínky na babičku, která pak už nežila – ale byla 
to ona, která mi v dětství vyprávěla o Milošo-
vých lotrovinách a o mém dědečkovi – a k tomu 
se pak zpětně vázaly i Milošovy vzpomínky na 
jeho dětství a nám oběma blízké osoby. Takové 
silné uzavírání kruhů. O to silnější, že část života 
byla rodinná komunikace zapovězená a zpětné 
navazování na ni bylo bolavě krásné.

Jak na tebe působil?
Miloš byl nesmírně charismati cký chlap s 

příjemně zabarveným hlasem, voněl doutníky. 
Skromný a neuvěřitelně velkorysý. Plný inte-
ligentního humoru. Uměl naslouchat a dobře 
vařil. Jo – a taky strašně rád spal. 

Měli jste možnost někdy spolu více hovořit?
Měli. Projeli jsme spolu párkrát na kolech 

půl Evropy a po večerech si povídali… A masti -
li karty. Možná jsem nejlepší mariášová hráčka 
na Čáslavsku (další do party býval Dóda Pištěk, 
Petr nebo Matěj, kluci se různě střídali). Jezdi-
li jsme spolu i autem, v té době jsem neměla 
ještě řidičák, tak jsem se snažila aspoň mluvit 
a mluvit, aby cesta ubíhala a Miloš neusnul. 
Čáslav – to bývalo nejlepší téma. Než jsme pro-
brali všechna čísla popisná a jejich obyvatele, už 
jsme byli v Hamburku.

Byla jsi za ním ve Spojených státech?
Měla jsem štěstí , že mě revoluce „lízla“ ve 

správném věku. Ještě jsem nebyla zařazená do 
pracovního, vysokoškolského ani rodinného 
procesu – tedy až na letní prázdniny, to byla 
celá naše rodina vždycky v pozoru a pracovala v 
pensionu. Jakmile začalo žloutnout listí , mohla 
jsem zase zmizet přes oceán – a v červnu zase 
zpátky – hurá na pension. Takže ve Státech jsem 
za ním byla – a ne jednou. Vzpomínky se poma-
lu rovnají a je jich hodně.

Prosím vzpomeň si na nějakou příhodu, 
nebo situaci. Stačí třeba i úplné maličkosti .

Občas se nám na našich cestách po Evropě 
stalo, že nás odmítli ubytovat. Miloš si s sebou 
na cesty bral jedno náhradní triko a tlustého 
průvodce značky Michelin, v kterém byly do-
poručeny nejzajímavější podniky s vynikající 
kuchyní. Tam jsme samozřejmě směřovali. Ale 

Vzpomínky Nory Procházkové na jejího strýce, čáslavského rodáka, oscarového režiséra Miloše Formana



do pěti hvězdičkových hotelů holt nelze vjíždět 
v šortkách a na kole, navíc bez zavazadel. A tak 
jsme byli občas nuceni podávat opravdu velké 
sportovní výkony, protože další michelinský ho-
tel byl hodně vzdálený od toho, z kterého nás 
zrovna vyhodili. 

A každý večer jsme se strašně přejedli ně-
jakým vynikajícím jídlem. Miloš miloval dobré 
jídlo.

Byla jsi za ním v New Yorku? Jaký měl byt? 
Jakou měl atmosféru? 

V NYC jsem byla několikrát a jeho bytu si 
do sytosti  užívala, zejména úžasného výhledu 
na Central Park. Byt byl vysoko a výhled z něj 
byl fascinující – asi jako by ses dívala ze špičky 
čáslavské věže na okolní krajinu. Tomu ovšem  
odpovídal i čas, který bylo potřeba strávit ve 
výtahu, než ses dostala dolů nebo nahoru. Čas-
to jsem venčila Milošova psa, ve výtahu si lehl 
na podlahu a vždycky usnul. Nejlepší z celého 
bytu byl ale záchod s oknem na východní stra-
nu. Když vycházelo slunce nad parkem, člověk 
ani neměl potřebu přesouvat se jinam. Byt byl 
laděný do tmavě zelené barvy, pocitově se pro-
línal s atmosférou parku – i zde se člověk stával 
jeho součástí . Pracovní stůl a velké okno – víc 
nebylo potřeba. Prostor byl jednoduchý, plný 
vůně knih a obrazů. Asi dost neamerický.

Je to nedávno, co jste spolu s Milošem slavili 
jeho narozeniny v Connecti cutu. Jaká ta oslava 
byla? 

Byla krásná, srdečná, čistě rodinná. Byl to 
svátek pro nás všechny, protože v Čechách se 
málokdy díky pracovním povinnostem potká-
me, tady jsme si to vynahradili dosyta. Miloš 
byl šťastný, že nás tam má všechny pohromadě. 
Marti na objednala dobroty z restaurace, takže 
se nikdo nemusel obtěžovat kuchyní, jen ráno 
to tam vonělo koláčem. Všude ležel sníh a vů-

bec nikomu nepřišlo, že jsme hodinu od New 
Yorku. Sledovali jsme české zprávy a pouštěli si 
fotky od Máchova jezera i z Čáslavi. Maminka 
s sebou vzala jednu relati vně čerstvou knihu 
o Milošovi. Četli jsme si v ní a dost se nasmáli 
nesmyslům, které si dotyčný autor navymýšlel. 
Dokonce jsme ji celou počmárali a uváděly jsme 
fakta na pravou míru. 

Jaký byl rozdíl mezi Milošovým životem v 
New Yorku a v Connecti cutu? Jak vlastně prožil 
poslední roky svého života?

New York byl pracovní místo v době natáče-
ní, stříhání a pracovních schůzek. Connecti cut 
byl domov, kde se chodilo v pyžamu a užívalo 
se přírody. A to opravdu občas divoké. Od med-
vědů po bobry i mraky komárů. Přesně tam si 
Miloš vychutnával svobodu (myslím tí m pracov-
ní – příprava fi lmu je dost těžké řemeslo, která 
člověka úplně pohltí  na několik let). V Connec-
ti cutu konečně naplno nasával to, co šlo celý ži-
vot trochu stranou – a to byla rodina a normální 
rodinný život. Vůbec se nedivím, že se mu pak 
nechtělo zpět do rušného New Yorku.

Miloš Forman prožil bohatý, složitý a obdi-
vuhodný životní příběh. Osud a okolnosti  jeho 
života ho nemilosrdně tvarovaly. Myslím, že 
jako mnoho jiných silných osobností  netrpěl se-
belítostí . Dokázala bys popsat, v čem spočívala 
jeho nesmírná síla jít pořád dál a být šťastný?

Touha přežít, žít a nic nevzdat. Pracovat. 
Když měl zajímavý námět na fi lm, dokázal se 
zakousnout a nepovolil, dokud z něj nevyždímal 
maximum. To bývala období, někdy dlouhá, kdy 
s ním nebyla řeč, protože byl plně pohroužený 
v daném tématu. Všechno ostatní muselo jít 
stranou. Možná to pramenilo z dětství, neboť 
ztrati l oba rodiče a musel opravdu vnitřně bojo-
vat, aby to jeho dětská duše zvládla. Pak zemřel 
starší bratr, kterého měl moc rád. Nakonec byl 

tehdejším režimem donucen zůstat v Americe 
a tí m pádem přišel o svou druhou rodinu. To 
všechno člověka buď porazí, nebo zocelí – a dá 
mu sílu. 

Jaký je podle tebe odkaz Miloše Formana? 
Čemu věřil? 

Jednoznačně svoboda. Ve všech jejich vý-
znamech. Tím, jak žil, jak se choval a jaké fi lmy 
tu s námi zůstaly.

Jeho heslo bylo RODINA. 
Noro, co to heslo všechno obsahuje? Rozu-

mím tomu tak, že Miloš Forman, celý svůj život 
hledal rodinu, o kterou přišel – jednou jako 
malé dítě, podruhé jako dospělý muž, který byl 
vyhoštěn ze své rodné země?

On rodinu nehledal, měl ji hluboko v sobě. 
Jen to někdy trvá, než se uvnitř uložené vyzved-
ne na povrch a nahlas vysloví. Často o tom pře-
mýšlím, o to víc, že se můj starší syn blíží věku, 
v němž Miloš přišel o maminku, kterou miloval. 
Vždycky, když mi o ní vyprávěl, celý zářil. Pro 
dítě to muselo být nesmírně těžké, srovnat se 
se ztrátou obou rodičů. Navíc všichni tři souro-
zenci celou válku pendlovali mezi příbuznými, 
protože je hledalo gestapo. Chápu, že se svým 
dětem snažil vští pit, že rodina je opravdu to 
největší bohatství, které můžeme mít. Takže to 
heslo obsahuje úplně všechno.

Ve dnech 13. října až 18. října 2020 uve-
de Divadlo bratří Formanů na náměstí  J. Žižky 
z Trocnova v Čáslavi legendární představení 
Deadtown. Vstupenky a více informací nalezne-
te na www.formanovacaslav.cz. Město Čáslav 
se hlásí k odkazu svého slavného rodáka Miloše 
Formana.

        

							Rozhovor	zaznamenala	Kamila	Ženatá
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A ještě jednou Žižka
Nelze ovšem opomenout, že s obnovou čás-

lavského chrámu je spojena ještě jedna událost. 
Dosti  významná a zároveň řadu let zpochybňo-
vaná a budící četné polemiky. Objev pozůstatků 
Jana Žižky z Trocnova.

Stalo se tak v pondělí 21. listopadu roku 
1910.

V tu dobu se už většina stavebních prací 
chýlila k závěru. Mezi výjimky ale patřila pod-
věžní kaple Panny Marie, sloužící po čas re-
konstrukce jako prozatí mní skladiště mnohého 
chrámového vybavení. Proto se s její úpravou 
začalo až v říjnu uvedeného roku. Nejprve se ot-
loukala omítka a přitom zedníci zjisti li, že ve zdi, 
oddělující kapli od presbyteria, je nějaká duti -
na. Obnova kostela se samozřejmě prováděla s 
vědomím, že jeho zdi a podlahy mohou ukrý-
vat mnohá utajená svědectví minulosti . Věděli 
to i dělníci, takže své zjištění okamžitě nahlásili 
řediteli městské spořitelny Josefu Dlabáčkovi, 
který byl zároveň městským archivářem a rov-
něž členem skupiny, pověřené městskou radou 
hledáním Žižkova hrobu. Ve skupině působili i 
Kliment Čermák a V. V. Jeníček, oba c. k. (císař-
sko-královští ) konzervátoři. Je ale pozoruhodné 
a udivující, že následné vyzvednutí  ostatků z 
výklenku a rovněž nakládání s nimi, trvající ně-
kolik dní, nebylo nijak pietní, natož opatrné. Ze-
jména první hodiny byly dosti  chaoti cké; zpráva 
se bleskově rozšířila městem a na ostatky se při-
šlo podívat celkem dost lidí – a většinou je brali 
i do ruky. Teprve odpoledne byly přeneseny, v 
zástěře jednoho ze zedníků (!!!), do archivu.

Podivné byly i další dny. Jeden z čáslavských 
občanů, velmi akti vně se zajímající o českou 
historii a známý svým vlasteneckým smýšlením, 
již v den nálezu na něj telegramem upozornil 
jedny z tehdejších značně oblíbených a čtených 
novin, jimiž byla Národní politi ka. Nicméně 
zpráva se druhý, ani třetí  den v deníku neobjevi-
la a ukázalo se, že čáslavský starosta zveřejnění 
zamezil. Krom toho lidé, kteří se chodili do ar-
chivu na kosti  dívat říkali, že se s nimi zachází 
jako s něčím skoro bezcenným. Tato lehkomysl-
nost, neúcta a současně nečinnost a rozpačité 
přešlapování úředních činitelů tak vzbuzovalo 

mezi mnohými občany města dojem, že jde jen 
o další z řady četných jiných hrobů, kterých se 
v chrámu během rekonstrukce objevilo celkem 
dost. Přece, kdyby to opravdu byly kosti  Žižkovy, 
tak by se s nimi takhle nezacházelo...

Není divu, že popsaná situace probouzela 
obavy, že se pozůstatky znehodnotí  či dokon-
ce zničí dřív, než je dostanou do ruky odbor-
níci. A to zřejmě dovedlo kohosi k činu velmi, 
velmi problemati ckému. Jeho výsledkem byl 
další „objev“, k němuž došlo už v pátek téhož 
týdne, kdy byly ostatky objeveny, tedy v pátek 
25. listopadu. V kapli se „našel“ další zazděný 
„výklenek“ a v něm pak v sobotu po otevření 
jakási starobyle vyhlížející desti čka, na níž bylo 
napsáno, že v protější zdi jsou ukryty pozůstat-
ky Jana Žižky.

Proč ty uvozovky v předcházejících větách? 
Protože nešlo o výklenek, ale starý zazděný prů-
chod na točité schodiště, které vede na věž a 
nebylo třeba ho objevovat, neboť jeho zazdívka 
nejenže byla z druhé strany naprosto jasně vidi-
telná, ale byla i všem, kdož kostel znali, dobře 
známa. Vzhled desti čky ale zapůsobil na laiky 
dojmem čehosi opravdu dávného. Dokonce na-
tolik, že o pravosti  nálezu přesvědčil i starostu 
Zimmera a ten o něm ještě téhož dne informo-
val Prahu. Telefonem. Ten už v té době existo-
val.

Pak se věci konečně daly do pohybu. Ve stře-
du 30. listopadu přijela z Prahy vědecká komise, 
aby nález posoudila. Ta okamžitě zjisti la, že des-
ti čka je falešná. Čili podvrh. U kostí  naopak na-
lezli řadu detailů naznačujících, že by opravdu 
mohly patřit husitskému vojevůdci. Tato směs 
světlých i temných okolností  pak provázela hod-
nocení nálezu v podstatě až do osmdesátých let 
dvacátého století . Stí n silných pochybností  zů-
stával. Teprve rozvoj nových vědeckých oborů, 
deseti letí  za deseti letí m, zvyšoval věrohodnost 
pozůstatků až skoro k jistotě. Nalézány byly ne-
jen nové, dříve neznámé historické souvislosti  
a poznatky; kosti  byly zkoumány i metodami 
dříve neexistujícími. Na bádání se v šedesátých 
letech minulého století  podílel například antro-
polog Emanuel Vlček, Ústav jaderného výzkumu 
v Řeži u Prahy, Ústav makromolekulární chemie, 

prováděny byly i zkoušky sérologické... Zevrub-
ně byly prověřovány i předměty, které nález do-
provázely. Nejpodstatněji však, až téměř k 99% 
jistoty, posunul důvěru k pravosti  pozůstatků 
výzkum maďarského vědce Imre A. Lengyela, 
provedený v roce 1981 v Budapešti . Takže dnes 
můžeme říci – ano, v čáslavském chrámu sv. Pe-
tra a Pavla, nyní přesněji řečeno v Žižkově síni 
v budově krásné barokní radnice, našlo několik 
málo ostatků slavného a nikdy neporaženého 
hejtmana svůj, doufejme že už konečný, klid. 
Onen někdejší stí n se časem zvolna rozplynul a 
někdejší naivní snaha poslední autenti ckou pa-
mátku na Žižku uchovat vlastně oslavila úspěch. 
Žižkovu kalvu vskutku před zničením zachránila. 
I zlé se někdy v dobré obrací.

Co ještě dodat?
Snad jen pár slov o srdci každého kostela, o 

místě, které oči jakéhokoli návštěvníka, možná i 
podvědomě, vyhledají co nejdřív. Bezesporu je 
jím hlavní oltář. Ten čáslavský je vskutku impo-
-zantní; však také vznikl v časech, kdy v krajinách 
českých ještě vládlo baroko, v roce 1794. Nebyl 
samozřejmě prvním, o jeho předchůdcích jsou 
však zprávy velice kusé. Konkrétnější představu 
lze získat jenom o jednom z nich, který se zřej-
mě zrodil někdy v období kolem roku 1550, což 
na-povídá z něho až do současnosti  uchovaný, 

CHRÁM sv. PETRA A PAVLA V ČÁSLAVI
na své pouti  časem V. závěrečný díl
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oboustranně malovaný deskový obraz, uložený 
ve sbírkách Národní galerie. Připisován je ma-
líři Adamu Travnému z Hradce Králové, občas 
jmenova-nému jako Adam Travenus či Grezius. 
Přestože šlo o malíře velice talentovaného a ve 
své době uznávaného, jeho jméno na několik 
století zcela zmizelo z povědomí a uváděn byl 
pouze jako „Mistr čáslaské desky“. Zemřel roku 
1579.

Čáslavskou desku lze nepochybně považo-
vat za součást tzv. „křídlového oltáře“; tento 
typ, složený ze střední pevné a dvou (případně 
více) krajních otáčivých částí, jakoby „okenic“, 
byl pro gotiku charakteristický. V České repub-
lice se jich několik uchovalo dodnes. Přibližnou 
představu, jak takový oltář vypadal, je možné 
získat třeba v kostele Narození Panny Marie 
v průhonickém zámeckém areálu. Pravda – je 
tam kopie, originál je v Národní galerii, ale to 
jistě příliš vadit nebude. V chomutovském mu-
zeu je zase uložen oltář z kostela sv. Vavřince z 
osady Želina a v muzeu v Novém Bydžově lze 
vidět oltář původně stojící v místním kostele 
sv. Vavřince. Nejvýhodnější je navštívit Národ-
ní galerii, kde je takových pokladů docela dost. 
Třeba oltář Smrti Panny Marie, zvaný „Svatojiř-
ský“, neboť je původně z kláštera sv. Jiří (Praž-
ský hrad). Nebo...

Vraťme se raději do Čáslavi.
Jak už bylo řečeno, v roce 1794 byl pozdně 

gotický oltář nahrazen honosným barokem. Ani 
tento nástupce se ale nedochoval v prvotním 
vzhledu. Už r. 1858 z něho zmizel původní ob-
raz Nanebevstoupení Panny Marie, který byl 
nahrazen zobrazením sv. Petra a Pavla od mni-
chovského malíře Wilhelma Assenborna (1814 
– 1868) a nepřehlédnutelné zlacené sochy apo-
štolů sv. Šimona a sv. Ondřeje ho obohatily v 
roce 1879. Pozornosti návštěvníků by neměly 

ujít ani úplně nahoře umístěné menší sošky sv. 
Václava a sv. Ludmily a mezi nimi velice pěkná 
reliéfní řezba Nanebevstoupení P. Marie.  

Krom hlavního oltáře byly v kostele samo-
zřejmě také četné oltáře vedlejší – od počátku 
existence kostela se se jich objevilo a zase zmi-
zelo nespočetné množství a obvykle se o nich 
dochovaly jen stručné zprávy. Půvab několika 
můžeme obdivovat i dnes.

A tak už jen stručná poznámka – slovo oltář 
pochází z latinského výrazu „altare“, což lze pře-
ložit jako „vyvýšené místo“.

Ve 20. století, po impozantní Hilbertově re-
konstrukci, se už ani hlavního oltáře, ani chrá-
mu žádné podstatné změny nedotkly. Vždy šlo 
jen o drobnější opravy. V podstatě takovou ob-
vyklou údržbu, kterou potřebuje každá stavba. 
V roce 1932 tak musela být opravena krytina 
věže, poškozená děsivou bouřkou, která město 
postihla roku 1929. Došlo i k výměně zpuchře-
lých krovů (vydržely od r. 1863) a dosavadní po-
krytí věžní střechy plechem „bílým“ bylo nahra-
zeno plechem měděným. Město přitom využilo 
přechodného poklesu cen mědi na evropském 
trhu.

Další oprava věžního zastřešení se uskuteč-
nila v roce 1983. Opět ji vyvolala vichřice, řádící 
ve městě 11. prosince roku 1979. Interiér pak 
doslova rozkvetl v roce 2010, kdy bylo provede-
no jeho vymalování a pečlivá restaurace staro-
bylých fresek.

V současné době, tedy v roce 2020, se pro-
vádí restaurátorské práce na hlavním průčelí. 
Chrám bude zase o něco krásnější.

Chrám sv. Petra a Pavla. Dominanta, tyčí-
cí se nad městem po staletí. Maják v dobách 
klidných, kdy hladina roků, brázděná loďkami 
lidských osudů, je zvlněna jen lehce. Ale také 

místo pro srdce zdeptaná strachem a úzkostí v 
časech bouřlivých, za kterých se lodičky údělů 
tak snadno pře-vrhnou...

Svědek životů našich dávných předků, jejich 
zápasů s katastrofami, nepříz-ní, krutostí...  Ko-
lik zoufalých proseb slyšely jeho zdi, kolik přání, 
kolik nevy-slovených  bolestí. Kolik  tajených,  
jen z myšlenek upředených nadějí a tužeb

stoupalo k vysoké klenbě nad pokorně sklo-
něnými hlavami. Ke komu se člověk uchýlí, když 
si vůbec, ale už opravdu vůbec neví rady. Když 
je na pokraji sil...

Zněly tu láskyplné sliby mladých nevěst a 
ženichů, konaly se tu křty. Ovšem i poslední 
rozloučení. A těch slavností; Božího těla, Naro-
zení Páně, svátků svatodušních, půlnočních mší 
Vánočních...

Kdo dovede naslouchat, tomu chrám napo-
ví. Má svou duši stejně, jako ji má člověk. Lidská 
duše je chvějící se struna houslí,  chrám  je   je-
jich  tělo.  Ozvučná skříň, která tóny strun zesílí 
a dá nám uslyšet   melodie  vlastních  životů. 
Veselé  i smutné, jímavé i roztoužené, jásavé i 
truchlící.

Važme si toho místa. Jsou v něm zakleta 
mnohá staletí města ve kterém je nám dáno 
žít. Jsou v něm uloženy tisíce let jeho osídlení 
i příběhy celých pokolení, díky nimž jsme i my. 
Je to kronika našeho domova, naší země, naší 
společné pramatky. Vlasti. A buďme pamětli-
vi toho, že ztráta domova je ztrátou kořenů, z 
nichž se sytí a žije láska. Ta skutečná, nepředstí-
raná, nehraná. Ta, jejíž květy neodkvétají planě 
a dávají vzniknout plodům zvaným péče, starost 
a odpovědnost za to, co nám bylo svěřeno. Za 
krajinu, partnera, děti...  Za budoucnost.                                                       

Vladimír	Hořejší
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Zhruba před rokem se rozhodlo, že Čáslav bude 
mít svoji jednotku dobrovolných hasičů. V polo-
vině ledna pak došlo k podpisu členských smluv. 
Nedávno se měli dobrovolníci poprvé možnost 
předvést občanům na první veřejné akci. Nejen 
o tom, jaké dojmy si z toho odnesli, promluvil 
velitel jednotky Ing. et Ing. Bc. Jan Fidler.

Krátce poté, co jste se dali dohromady, byla 
vyhlášena karanténa. Jak moc tato skutečnost 
omezila váš „rozjezd“?

Vyhlášení karantény a celkový průběh měl 
a má i nyní na každého různé dopady. U vznika-
jící JSDH to mělo dopad zvlášť v nemožnosti  se 
pravidelně scházet a probírat témata potřebná 
k plnění základní odborné způsobilosti  členů 
jednotky. Studium dílčích témat se však dalo 
uzpůsobit a realizovat prostřednictvím alterna-
ti v. Další dopad představovalo například zrušení 
potřebných kurzů k získání odborné způsobilos-
ti  pro strojníky a velitele. Třetí  z příkladů dopa-
du na jednotku se týká termínů výroby objedna-
ných zásahových obleků, na jejichž kompletaci a 
dodání stále ještě čekáme.

Vím, že jste se ale už stačili akti vně zapojit 
do pomoci občanům.

Ano, členové jednotky se 20. března ve 
spolupráci s vedením města a městkou policií 
podíleli na rozdávání roušek. V dubnu pak ve 
spolupráci se zaměstnanci městského úřadu 
pomáhali při roznosu roušek a dezinfekcí seni-
orům. 

Protože nejste profesionálové, jak vlastně 
funguje vaše činnost v běžných dnech? Jste tře-
ba nějak rozdělení do pohotovostních skupin?

Celkově jsme začínající dobrovolní hasiči. 
Protože je naše činnost stále ještě ve fázi pří-
pravy pro následné zařazení do určité kategorie, 
není zatí m zahrnuta do plošného pokrytí  území 
kraje jednotkami. Veškeré činnosti  ve volném 
čase proto směřujeme ke splnění povinností  
pro následné zařazení. V běžných dnech členo-
vé JSDH Čáslav chodí normálně do zaměstnání. 
Ohledně směn a případné služby prozatí m chys-
táme a průběžně upravujeme přehled, kdy lze s 
konkrétním hasičem počítat. 

Co vám postupně přibylo do hasičské výba-
vy? Vyjma zmiňovaných obleků.

Od letošního jara nám přibyla část dalších 

nových věcí, a to jak hasičské výzbroje, tak i 
výstroje. Z výstroje mohu například zmínit zá-
sahové rukavice, část z objednávky zásahových 
obleků, trička či zásahovou obuv, z hasičské vý-
zbroje pak proudnice, zásahové hadice, sací koš 
nebo klíče…Cisternová automobilová stříkačka 
k nám dorazila na začátku září a díky ní již po te-
orii konečně začneme i s praxí. Zbrojnici máme 
prozatí m ve dvoře v blízkosti  Městské policie 
Čáslav, kde zatí m disponujeme jednou garáží a 
menším skladem.

Nejen čáslavští  si vás mohli pořádně okouk-
nout včetně auta, při akci Dvorky, kdy jste do-
zorovali na námětí . Šlo o první větší prezentaci 
jednotky? 

Byla to naše první déletrvající akce, pokud 
nebereme v potaz distribuci roušek. Pro ha-
sičské vozidlo to současně bylo první vyjetí  na 
společenskou akci v Čáslavi. Zájemci si ho mohli 
po celou dobu konání akce prohlédnout, a ne-
byli to přitom zájemci jen z řad dětí . Návštěvníci 
si v kabině vozidla mohli mimo jiné vyzkoušet i 
všechna místa k sezení. Akci, při které nám náš 
dohled nad otevřeným ohněm zpříjemňovala 
hra na kytaru a příjemný zpěv, hodnotí m osob-
ně jako zdařilou. 

Co vás čeká, samozřejmě s výjimkou mimo-
řádných událostí , přibližně do konce letošního 
roku?

Je ještě dost povinností , co musíme splnit. 

Věřím ale, že společnými silami nejen v rámci 
jednotky všechno zvládneme. Nově nás budete 
moci vídat i v ulicích například při kondičních 
jízdách strojníků, které jsou již naplánovány. Zá-
roveň se po schůzkách, které jsou zaměřeny na 
teorii, bude do konce roku konat více schůzek 
s prakti ckým výcvikem, což bude pro všechny 
jistě mnohem záživnější.

Plánujete už nějakou akci pro veřejnost?
V tomto roce není plánována žádná akce, 

která by byla pořádána čistě hasiči. Ale budeme 
se rádi podílet na průběhu jiných akcí, kde by 
bylo potřebné dohlížet na bezpečí návštěvníků. 
I když: Jednu krátkou akci pro veřejnost přece 
jenom plánujeme, datum jejího konání není 
prozatí m přesně stanoveno. 

O co půjde? 
Chtěli bychom přivítat naši CAS v Čásla-

vi a nezůstat jen u videa z příjezdu do našeho 
krásného města v nočních hodinách. Termín 
akce závisí na akci pořádané v Moravanech, při 
které se chtějí tamější hasiči ofi ciálně rozloučit 
se svou bývalou CAS. Termín přivítání v Čásla-
vi bude zveřejněn s předsti hem na Facebooku 
(JSDH města Čáslav) a na Instagramu (JSDH_Ca-
slav).  O rozloučení v Moravanech zájemci urči-
tě nepřijdou, na sociálních sítí ch se pokusíme 
hlásit přímo z místa dění.                                

              
	 	 	 	 									duš

PO TEORII PŘÍCHÁZÍ AKCE: 
Dobrovolná jednotka hasičů přechází na prakti cký výcvik

ŽIVOT VE MĚSTĚ
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KULTURA

Šesté pokračování cyklu besed a přednášek se 
zajímavými a významnými osobnostmi ze světa 
společenských a přírodních věd, umění a pozo-
ruhodných oborů lidského počínání. 

V úterý 20. října 2020 vystoupí od 19 hodin 

na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi Jaro-
slav Kmenta.

Jaroslav Kmenta je jedním z průkopníků in-
vesti gati vní žurnalisti ky v České republice. 

Zabývá se vnitropoliti ckými kauzami, pro-

pojeností  politi ckých, podnikatelských a mafi -
ánských kruhů a odhalováním korupce. V roce 
2010 získal presti žní cenu Karla Havlíčka Borov-
ského za dlouhodobou a důslednou investi ga-
ti vní žurnalisti ku. Tři jeho knihy obdržely certi -
fi kát Nejprodávanější faktografi cká kniha roku, 
kterou každoročně uděluje distribuční společ-
nost Pemic a síť Rodinného knihkupectví. Od 
roku 1993 působil v Mladé frontě DNES a „za 
pochodu a na koleně“ se učil „pátrací žurnalis-
ti ku“; zkušenosti  pobíral zejména od zahranič-
ních novinářů. Od roku 2014 působí jako repor-
tér v měsíčníku Reportér.

„Proč je dobré mít v redakci Jaroslava Kmen-
tu? Protože ho nikdo nemá rád… Tedy přesněji, 
nemá ho ráda drti vá většina politi ků, ať zprava 
nebo zleva. To může být důkazem, že svou práci 
investi gati vního reportéra dělal dobře a navíc 
nestranně,“ říká o Jaroslavu Kmentovi Robert 
Čásenský, šéfredaktor Reportéra.

Besedu	bude	moderovat	
Kamila	Ženatá

BESEDA S NOVINÁŘEM JAROSLAVEM KMENTOU

PRVNÍ ČÁSLAVSKÉ DVORKY: DĚKUJEME!
Průběh víkendu Dvorky nám vyrazil dech. Ná-
vštěvnost na všech, bez výjimky úplně na všech 
akcích, byla neuvěřitelná. Na komorní události , 
kde jsme očekávali jednotlivce, přišly desítky, 
kde jsme doufali v desítky, dorazily stovky. Pod-
le údajů našich skrutátorů zavítalo na Dvorky 
celkem 2 400 – 2 600 návštěvníků, což je číslo, 
ke kterému se naše nejsmělejší odhady ani ne-
přiblížily. 

Děkujeme vám všem, kteří jste přišli či 
přijeli na dvorkové akce jako jejich diváci či 
akti vní účastníci. Nabídli jsme vám možnost, 
spoluúčastnit se nabízených akcí a vy jste ji při-
jali a svojí přítomností  je oživili, dali jim smysl 
a obsah.

Děkujeme účinkujícím a vedoucím worksho-
pů, kteří s velkým entusiasmem a profesiona-
litou odvedli svou práci – a to bez nároku na 
honorář.
Děkujeme dobrovolníkům místním i přespol-
ním, a také spolupracovníkům z čáslavských in-
sti tucí, kteří nám zcela nezištně po celý víkend 
pomáhali.

Děkujeme mecenášům, sponzorům, drob-

ným dárcům a vůbec všem, kteří nás podpořili 
fi nančně i formou věcných darů a poskytnu-
tých služeb. Vážíme si vaší pomoci o to víc, oč 
je současná doba pro některé z vás ekonomic-
ky nepříznivější. Současně gratulujeme všem 
vítězům cen v naší tombole a s velkou radostí  
blahopřejeme zejména nečekané vítězce histo-
ricky první soutěže o nejlepší čáslavskou buchtu 
Gabriele Zachariášové.

Děkujeme médiím a všem, kteří rozdávali a 
vylepovali dvorkové propagační materiály, pře-
posílali zprávy, sdíleli příspěvky na sociálních sí-
tí ch, upozorňovali své okolí, příbuzné a známé. I 
díky vám se o Dvorcích dozvědělo tak obrovské 
množství lidí.

A konečně děkujeme Evě Albrechtové; ne-
jen za krásné počasí, které na dvorkový víkend 
zařídila, ale za vše, co pro nás a pro Dvorky udě-
lala. 

Dvorky 2020 jsou za námi, 
ať žijí Dvorky 2021!

	 													Spolek	Formanova	Čáslav,	z.s.
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SPORT

PO NUCENÉ PAUZE UŽ ZASE BOJUJÍ O MEDAILE

I přes omezenou přípravu v důsledku koronavi-
ru, dosáhli čáslavští  atleti  v letošním roce  vý-
borných výsledků. 

Na mistrovství České republiky dospělých v 
Plzni obsadila Jana Slavíková, svěřenkyně tre-
nérky Jarmily Kratochvílové výborné 7. místo 
v běhu na 400 m. Na juniorském mistrovství 
České republiky v Ostravě-Vítkovicích získal 
Marti n Pecha stříbrnou medaili v běhu na 1500 
m a obsadil 5. místo v běhu na 800 m. Juniorka 
Anna Kozlová  obsadila 7. místo v běhu na 400 
m. Oba jsou svěřenci trenérky Jany Červenko-
vé. Štafeta juniorek na 4x 400 m obsadila 6. 
místo. Junior Marti n Pecha si svým výborným 
výkonem zajisti l nominaci na mezinárodní 
utkání juniorů v Polsku v běhu na 1500 m. Vý-
razných úspěchů dosáhla družstva mužů a žen 
v II. národní lize, skupina C. Muži tuto soutěž 
vyhráli a ženy skončily druhé.                                                                                           

																								JUDr.	Jiří	Kunášek			AC	Čáslav

ÚSPĚCHY ČÁSLAVSKÝCH ATLETŮ

Koronavirová pandemie zasáhla všechny sporty 
a proto oddíl čáslavského juda nepředstavuje 
žádnou výjimku. Nominační turnaje byly podle 
slov trenéra Marti na Horského zrušeny, nyní se 
ale už pomalu vše vrací do zajetých kolejí. Oddíl 
má za sebou Český pohár v Brně a připravuje se 
i na další důležité zápasy. 

Jak Marti n Horský uvedl, Český pohár v 
Brně neprobíhal jako obvykle, řada zahranič-
ních účastníku nemohla z důvodu nařízení vlády 
dorazit. Možnost měli jen Slováci a Poláci. Ten-
to turnaj byl zároveň nominačním turnajem na 
Mistrovství světa pro starší žáky a dorostence. 
Čáslavskému oddílu se nevedlo vůbec špatně. 
„Kluci sice tentokrát neuspěli, z holek ale za-
bodovala Ajá Prausová v kategorii dorostenek, 
která byla před časem i v reprezentaci. Jenže 
utrpěla zranění, dlouho se to řešilo a pak přišel 
koronavirus. Takže to byl pro ni start po roce. 
Prohráli jsme pouze fi nále, ale samozřejmě 
jsme zlato chtěli. Jenže „upadla“ a  vybojovala  
,jen‘ stříbro,“ vysvětluje její trenér s tí m, že z ur-
čitého důvodu i toto považuje za úspěch. „Áje 
je 16 a je druhým rokem dorostenkou. U nás 
je dorostenecký věk tříletý. A stříbro má jed-
nu výhodu: Když si po roce nesáhne rovnou na 
zlato, zůstane tam chtí č posunout se příště dál. 
Vždy je to něco za něco a jako trenér to musím 
vnímat ze všech stran. Nakonec je pak stříbro 
lepší, protože, pokud to má v sobě  dítě správ-
ně nastavené, tak ho porážka moti vuje jít dál,“ 
říká Marti n Horský s dovětkem, že ve sportu, 
který je ulti mátní, nesmí chybět pud jít nahoru. 
„Vždycky jim říkám: Uhnete na žíněnce, uhnete 
v životě. Z toho důvodu je pro mě stříbro pozi-
ti vní,“ vysvětluje. 

Stříbro i podruhé
Další ze závodnic, která se za čáslavský oddíl 

postavila na stupínky vítězů, byla pak patnácti -
letá Anička Zručská, jež nastupovala za žačky. 
Také ona ale upadla ve fi nálovém zápasu a na-
konec se musela spokojit jen se stříbrem. „Pro 
mě je to příslib, že ačkoliv v té kategorii začíná, 
tak už si sahá na medailové stupínky,“ vidí i ten-
tokrát druhé místo poziti vně její trenér. Ještě 
doplňuje, že se momentálně jeho svěřenci při-
pravují na Mezinárodní turnaj dorostu a juniorů 
v Teplicích. A že jelikož vrcholí sezóna, soutěže 

závodní skupinu aktuálně čekají každý víkend, 
pokud nedojde k neočekávanému omezení ze 
strany vlády. 

Náborové dny
V uplynulých dnech uvítal oddíl zároveň 

nové členy během náborových dnů. Největší 
nárůst byl v první kategorii – tzv. Baby Judo. 

„Vždycky říkám, že pro mě je nejhorší předsta-
vou, že bych řekl dítěti , že ho nevezmu, protože 
už nemůžu, protože na něj nemám kapacitu. 
Obrovskou výhodu mám ale v tom, že někteří 
naši svěřenci jsou už ve věku 16ti  až 20ti  let. 
Takže pomáhají a díky tomu jsme schopní děti  
obsáhnout,“ dodal na závěr k doplnění jednotli-
vých kategorií oddílu Marti n Horský. 												duš

Čáslavské judo čeká vrchol sezóny
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KULTURA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
ARCHEOLOGICKÉ HRÁTKY NA HRÁDKU
KDY: 3. 10. 2020, od 10:00 do 13:00 hod.
KDE: Čáslavský Hrádek
Akce se uskuteční v rámci Mezinárodního dne archeologie. 
Vstup zdarma.

MARTINA KNOBLOCHOVÁ: S láskou a ústou k dávným časům
Redaktorka týdeníku Respekt představí svoji knihu o cestování s přítelem 
a miminkem po Balkánu
KDY: 6. 10. - 25. 10. 2020, vernisáž 5. 10. v 17:00 hod.
KDE: výstavní síň, náměstí  J. Žižky z Trocnova 
Otevřeno: út-ne 10:00 - 12:00 hod., 14:00 - 17:00 hod.

PŘEDNÁŠKA MILANA ZACHY KUČERY
Případ zmizení jantarové komnaty 
KDY: 12. 10. 2020 od 17 hodin
KDE: 1. patro knihovny, Kostelní náměstí 

Mgr. MARTINA ADAMOVÁ: JAN PERNER 
bratčický rodák a stavitel železnic
přednáška Muzejního a vlasti vědného spolku Včela Čáslavská 
KDY: 20. 10. 2020
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla

STARÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE
výstava pořádaná k 260. výročí narození J. L. Dusíka
KDY: do 31. 10. 2020
KDE: muzeum, Husova 291
Otevřeno: út-ne 9:00 - 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

KRÁLOVSTVÍ PANENEK nová expozice
KDE: galerie, Jeníkovská 222
Otevřeno: út-so 10:00 - 12:00 hod., 14:00 - 17:00 hod.

Změna programu vyhrazena. Sledujte webové stránky a facebook 
Městského muzea a knihovny Čáslav

DIVADLO
Pondělí, 5. 10. - 19:00 
VARIETÉ FREDA A. ANEB CHYTÁNÍ VE VĚTRU

Neděle, 11. 10. - 15:00
POVĚSTI ČESKÉ aneb POHÁDKY POD ŘÍPEM

Pondělí, 19. 10. - 19:00 
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ / Screamers

Úterý, 20. 10. - 19:00 
SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI: Jaroslav Kmenta

Neděle, 25. 10. - 15:00 
MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL

2.10.2020 KLUB INSPIRACE 1 – pítka pro ptáky
pátek - určeno pro SŠ + dospělé - od 17:00 hodin  - účastnický poplatek: 
300 Kč -  přihlášky k vyzvednutí  od 21.9.2020 od 8:00 hodin

9.10.2020 KLUB INSPIRACE 2 – pítka pro ptáky
pátek - určeno pro SŠ + dospělé - od 17:00 hodin  - účastnický poplatek: 
300 Kč - přihlášky k vyzvednutí  od 21.9.2020 od 8:00 hodin

10.10.2020 KLUB INSPIRACE 3 – pítka pro ptáky
sobota - určeno pro SŠ + dospělé - od 8:30 hodin  - účastnický poplatek: 
300 Kč - přihlášky k vyzvednutí  od 21.9.2020 od 8:00 hodin

11.10.2020 SOVÍ TVOŘENÍ – výroba dózy, soviček ze šišek
neděle - určeno pro děti  od 1. tříd - od 15:00 do 17:00 hodin - účastnic-
ký poplatek: 50 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 5. 10. 
2020 v kanceláři DDM Čáslav 

17.10. – 18.10.2020 DÍVČÍ POHÁDKOVÁ PYŽAMOVÁ NOC
sobota/neděle - pro dívky od 1. tříd - v sobotu od 15:00 hodin do neděle 
do 10:00 hodin - zábava, vyrábění, lakování nehtí ků, spacákové kino, piz-
za - účastnický poplatek 250 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte 
do 7.10.2020 v kanceláři DDM Čáslav

24.10.2020  KERAMICKÉ PODZIMNÍ TVOŘENÍČKO
sobota - určeno pro předškoláky - od 9:00 do 10:00 hodin - účastnický 
poplatek: 50 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 14.10.2020 
v kanceláři DDM Čáslav

29.10.2020 HALLOWEENSKÝ DEN V DDM  
čtvrtek - dlabání dýní, zábava, hry, tvoření - určeno pro děti  od 1. tříd 
- od 8:00 do 15:00 hodin - účastnický poplatek: 150 Kč (strava, pomůc-
ky, odměny, pitný režim) - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 
22.10.2020 v kanceláři DDM Čáslav

30.10.2020 PODZIMNÍ DEN V DDM 
pátek - zábava, hry, tvoření, soutěže - určeno pro děti  od 1. tříd - od 8:00 
do 15:00 hodin - účastnický poplatek: 150 Kč (strava, pomůcky, odměny, 
pitný režim) - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 22.10.2020 v 
kanceláři DDM Čáslav

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

Bližší informace o připravených akcích v kanceláři 
Domu dětí  a mládeže Čáslav. Jeníkovská 222, 

nebo na tel. čísle 731 449 131. www.ddmcaslav.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 23. října uplyne 12 let
od úmrtí 

paní

S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Alena a syn Jan s rodinami.

Dne 19.10.2020 uplynou 2 roky 
od chvíle, kdy nás opusti la 

naše milovaná

Ivanka Kommová

S láskou a bolestí  v srdci 
nikdy nezapomeneme. 

Dne 5. září oslavil 80. narozeniny 
náš drahý tatí nek a dědeček

pan

Rudolf Vařečka

S láskou hodně zdraví do další let 
a vše nejlepší přejí děti  s rodinami.

Dne 12. září  2020 uplynulo 50 let 
od svatby našich milovaných 

rodičů

Karla a Věry 
Moravcových

Do dalších společných let přeje hodně 
zdraví a lásky 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... 

Čas plyne a bolest v srdci zůstává...

Květoslava Holbojová
z Čáslavi

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 26. října uplyne 8 let,
co nás navždy opusti la naše milovaná

maminka, manželka 
paní 

Marie Lehké
z Čáslavi

Děkujeme touto cestou dobrovolnému hasičskému sboru z Potěh, 
který nám dne 10. 8. 2020 pomáhal při likvidaci zatopeného 

suterénu a sklepů v domě čp. 1091 v ulici pražská Čáslav.

Společenství	vlastníků	bytových	jednotek		

PODĚKOVÁNÍ

Dne 7. října 2020 tomu budou 4 roky, 
kdy nás opusti la milovaná manželka, 

maminka, babička a prababička, 
paní 

Alena Šafářová
Stále vzpomínají 

manžel, syn s rodinou a dcera Věra.

V	srpnu	roku	2020	se	v	čáslavské	porodnici	
narodilo	celkem	52	dětí	,	z	toho	9	do	čáslavských	rodin.	

Ve	stejném	období	zemřelo	11	místních	občanů.	
Bylo	uzavřeno	12	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.

KINO                                                                            www.kinocaslav.cz

čtvrtek 1. října od 20:00 (2D) – pátek 2. října od 20:00 (3D) MULAN 
sobota 3. října od 16.30 PINOCCHIO
sobota 3. října od 20:00 VYŠINUTÝ
neděle 4. října a úterý 6. října od 20:00 ŽENSKÁ POMSTA
středa 7. října od 20:00 SVĚT PODLE MUCHY
čtvrtek 8. října od 20:00 ŠARLATÁN
pátek 9. října od 20:00 SMEČKA
sobota 10. října od 16:30 MÁŠA A MEDVĚD : Mášiny písničky
sobota  10. října od 20:00 neděle 11. října PRO BALÍK PRACHŮ
úterý 13. října od 20:00 POSTIŽENI MUZIKOU
středa 14. října od 20:00 VIZIONÁŘ MODIGLIANI
čtvrtek 15. října a sobota 24. října od 20:00 KAREL

pátek 16. října a úterý 27. října od 20:00 ŽÁBY BEZ JAZYKA
sobota 17. října od 16:30 PRINCOVA CESTA
sobota 17. října od 20: 00 NA SAMOTĚ U LESA
neděle 18. října od 16:30 SKŘIVÁNCI NA NITI
neděle 18. října od 20: 00 OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
úterý 20. října od 20: 00 LÉTO 85
středa 21. října od 20: 00 PRAVDA
čtvrtek 22. října od 20: 00 - pátek 23. října SMRT NA NILU
sobota 24. října pd 16:30 RODINA NA BATERKY
neděle 25. října od 20: 00 AFTER : PŘIZNÁNÍ
středa 28. října od 20: 00 KRAJINA VE STÍNU
čtvrtek 29. října od 20: 00 NIGHTLIFE : NA TAHU
pátek 30. října od 20: 00 Naděje
sobota 31. října od 16:30 STRAŠIDELNÉ HELLOWEENSKÉ ODPOLEDNE



stránka 25   ČÁSLAVSKÉ NOVINY   10/2020    

INZERCE

Angličti na 
Michaela dětem

vyučování anglického jazyka, předškolní a mimoškolní, 
individuální a skupinové
tel.:  774 580 186        

e-mail: anglicti na.michaela@email.cz

Kvalifi kace a praxe:
• úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru: 
Předškolní a mimoškolní pedagogika na SOŠ pedagogické,
• odborná praxe ve školní družině a mateřské škole,
• státní zkouška z anglického jazyka 
s mezinárodní platností  FCE,
• více než 20 let cizojazyčné komunikace v česko – anglické 
rodině

Vyučování angličti ny:
• v prostředí mateřských škol, dětských skupin a kroužků, 
zejména
• v rámci předškolní a mimoškolní výchovy a vzdělávání,
• doučování a příprava na střední školu,
• kvalifi kovaně, zábavnou formou, u menších dětí  hrou, s 
cílem rozvíjet individuálně schopnosti  a dovednosti  dětí  přimě-
řeně jejich věku a potřebám, s důrazem na rozvoj mluveného 
projevu.

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

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

nebo na tel.: 327 300 228
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Pronájem „ ošetřovny praktického lékaře 
„19 m2 , Čáslav , ul. Pod Nádražím 1608 
Zkolaudované jako zdravotnické zařízení:
  

- 19 m2 místnost 
  - lze měnit zdravotnický účel
  - bezbariérový přístup
  - v blízkosti je velké parkoviště 
………………………………………………………

Pronájem komerčních prostor , 30 m2 Čás-
lav , ul. Pod Nádražím 1608
Zkolaudované jako kancelářské prostory:

- 30 m2 kanceláře
- lze měnit účel užívání
- bezbariérový přístup
- v blízkosti je velké parkoviště

………………………………………………………
Kontakty  pro zájemce 
o pronájem prostor :

E-mail: fenix@fenix-doprava.cz
Mobil: 606 603 455

Tel: 327 311 048
Fax: 327 315 468
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Usnesení městské rady ze dne 19. 08. 2020 | Městská rada

usnesením č. 372/2020 schválila program zasedání. 
vzala na vědomí plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 05.08.2020.
usnesením č. 373/2020 schválila poskytnutí  individuální dotace z rozpočtu 
města Čáslavi na Dožínky a Vinobraní na Kačině 2020 ve výši 16.000 Kč, ve 
znění dle důvodové zprávy. 
vzala na vědomí zprávu o vývoji hospodaření Města Čáslavi za 1. pololetí  
2020.
usnesením č. 374/2020 schválila předložený Investi ční záměr na adaptaci do-
savadního prostoru pobočky Moneta Money Bank, a.s., v budově Dusíkova 
divadla, na Galerii Aleše Veselého, dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 375/2020 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti  ve městě 
Čáslavi“ formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při po-
řizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 01/2019 (včetně jejích dodatků);                 
2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k 
podání nabídky fi rmy uvedené v důvodové zprávě. 
usnesením č. 376/2020 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Čáslav – zimní údržba místních komunikací pro 
rok 2020 - 2021“ formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje po-
stup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 01/2019 (včetně jejích dodat-
ků); 2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou 
k podání nabídky fi rmy uvedené v důvodové zprávě. 
usnesením č. 377/2020 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu „Čáslav – oprava povrchu komunikace Kalabousek/Lochy“ uchaze-
če Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ: 284 47 085, Zbraslavice 2, 285 21 
Zbraslavice, 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. 378/2020 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu „Polozapuštěné kontejnery na separovaný odpad – Budín a Gen. Eliá-
še“ uchazeče AVE Kolín s.r.o., IČ: 251 48 117, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, 
která jako jediná podala nabídku; 2) schválila uzavření příslušné smlouvy s vy-
braným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v 
nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.
usnesením č. 379/2020 schválila schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 78/2020 mezi Městem Čáslav a fi rmou TES spol. s r.o., IČ 475 39 330, 
se sídlem Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, na akci „Čáslav – oprava povrchu 
chodníku v ul. Jahodová“. 
usnesením č. 380/2020 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
80/2020 mezi Městem Čáslav a fi rmou TES spol. s r.o., IČ 475 39 330, se síd-
lem Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, na akci „Přechod pro chodce v ul. Na 
Bělišti “. 
vzala na vědomí přehled pohledávek Města Čáslavi – byty a nebytové prosto-
ry k 31.07.2020 – současní a odstěhovaní nájemníci.
usnesením č. 381/2020 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schvá-
lit usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v bytovém domě, který bude 
vystavěn na části  pozemku p.č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle pro-
jektové dokumentace vypracované Ing. V. M. v bytových domech označených 
v projektové dokumentaci jako B5 a B6: manželům F. B6 – 1.NP, OZNAČENÍ 
BYTU B03.01, VELIKOST 4+kk, SKLEP S24, PARKOVACÍ STÁNÍ parkovací stání, 
ZAHRADA 68,00 m2, CENA 4 883 000,00 Kč. panu M. K. a paní P. M. B5 – 1.NP, 
OZNAČENÍ BYTU B03.01, VELIKOST 4+kk, SKLEP S20, PARKOVACÍ STÁNÍ parko-
vací stání,  ZAHRADA 68,00 m2, CENA 4 883 000,00 Kč. B5 – 2.NP, OZNAČENÍ 
BYTU B02.02, VELIKOST 3+kk, SKLEP S15, PARKOVACÍ STÁNÍ parkovací stání, 
ZAHRADA 0 m2, CENA 3 790 000,00 Kč. Cena zahrnuje podíl na budoucích 
společných částech nemovitosti , které budou určeny v prohlášení vlastníka. 
Budoucí kupující uhradí náklady za správní poplatek za vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí . 
usnesením č. 382/2020 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje směnit část pozem-
ku p.č. 1957/1 o výměře 95 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Čáslav, 
zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví 
města Čáslav, za část pozemku p.č. st. 296 o výměře 88 m2, zastavěná plocha 
– zbořeniště a část pozemku p.č. 1957/2 o výměře 4 m2, ostatní plocha, vše 
zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Kutná Hora na LV č. 12552 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví 

pana F. P. a dále zřídit věcná břemena za účelem přístupu k nemovitostem 
uvedených vlastníků. Smluvní strany si nebudou vzájemně ničeho doplácet. 
Po dokončené směně a geometrickém oddělení pozemku p.č. 1957/1 bude 
na jedné části  zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu za účelem údržby 
a oprav majetku pro město Čáslav (hradební zeď), a dále pro paní J., jakož i 
každého dalšího vlastníka pozemku p. č. st. 46 a na druhé části  pozemku bude 
zřízeno věcné břemeno průjezdu a průchodu pro pana P., jakož i pro každého 
dalšího vlastníka pozemku p. č. 1957/2. Dále bude na pozemcích p.č. 129/2 
a p.č. 1957/2 zřízeno věcné břemeno přístupu a průjezdu pro město Čáslav, 
jakož i pro každého dalšího vlastníka pozemku st.p.č. 370/1, st.p.č. 370/2 a 
st.p.č. 370/3. Věcná břemena budou zřízena bezúplatně na dobu neurčitou. 
Náklady spojené s realizací této směny a v souvislosti  se zřízením věcných 
břemen bude hradit každá ze stran jednou polovinou.
usnesením č. 383/2020 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej pozemku 
p.č. 1728/93 o výměře 186 m2, orná půda, v katastrálním území Čáslav, za-
psaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Kutná Hora na LV č. 10001, manželům T, za cenu dle znaleckého posudku 
59.520,- Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje. Na pozemku p.č. 1728/93 
v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající v ochranném pásmu nadzem-
ního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a jejich 
činnost (stavební, zemědělská i pěsti telská) se musí řídit v souladu s pod-
mínkami pro provádění činností  v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vydaných ČEZ Distribuce a.s.
usnesením č. 384/2020 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej pozemku 
p.č. 1203/8 o výměře 55 m2 za cenu dle znaleckého posudku 35.750,- Kč + 
DPH + náklady na realizaci prodeje, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 
na LV č. 10001, paní I. V.
usnesením č. 385/2020 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej uvolněné 
nebytové jednotky č.p. 1622/101 včetně příslušenství a spoluvlastnického 
podílu 5800/309020 na společných částech bytového domu č.p. 1621-1625 a 
na pozemcích st. 3826, 3827, 3828, 3829, 3830 v katastrálním území Čáslav, 
v ulici Pražská, Čáslav, panu M. T., za cenu 474.000 Kč + náklady na realizaci 
prodeje. 
usnesením č. 386/2020 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Nákup výpočetní techniky“ formou otevřené vý-
zvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, služeb a pra-
cí požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, č. 01/2019 (včetně jejích dodatků); 2) schválila, aby v rámci zadání 
této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky fi rmy uvedené v 
důvodové zprávě. 
usnesením č. 387/2020 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
mezi Městem Čáslav a fi rmou Karel Janák, IČ 629 48 237, se sídlem Dolní 
Bučice 218, 285 71 Vrdy, na akci „Oprava a údržba vnitřního vodovodu MŠ 
Čáslav, stř. Bojovníků za svobodu“. 
usnesením č. 388/2020 schválila nařízení města Čáslavi č. 4/2020 o plánu 
zimní údržby na období roku 2020 – 2021, kterým se určuje pořadí ulic pro 
zmírňování následků závad ve sjízdnosti  a schůdnosti  místních komunikací, 
personální zajištění, mechanizační prostředky a členy operačního štábu zimní 
údržby. 
usnesením č. 389/2020 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici 
Květi nová a Malinová v Čáslavi, souhlasila s přechodnou úpravou provozu a 
částečnou uzavírkou místní komunikace v ul. Květi nová a Malinová v Čáslavi z 
důvodu prováděných stavebních prací a obnovy povrchů komunikací za pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě.
usnesením č. 390/2020 schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku s názvem „Nákup radarového systému úsekového měření 
rychlosti  v kombinaci s měřením okamžité rychlosti “ s tí m, že výběr zhotovi-
tele - dodavatele veřejné zakázky bude proveden formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
usnesením č. 391/2020 schválila  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o při-
pojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na pozemku 
p.č. 2311/1, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, se společností  
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, úplatně ve výši 10.000 Kč, jako podíl na oprávněných nákladech 
spojených s připojením. 
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Usnesení městské rady ze dne 02. 09. 2020 | Městská rada

usnesením č. 393/2020 schválila program zasedání. 
usnesením č. 394/2020 schválila přijetí  dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků 
živelních katastrof v rámci Temati ckého zadání „Podpora hejtmana“ a uzavře-
ní veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  individuální účelové dotace na realiza-
ci akce Čáslavské slavnosti  2020, ve znění dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 395/2020 neschválila poskytnutí  individuální dotace z rozpočtu 
města Čáslavi na TOI TOI CUP 2020. 
usnesením č. 396/2020 1) schválila čerpání dotace z rozpočtu Státního fondu 
podpory investi c v rámci dotačního programu „Výstavba pro obce“ na akci 
„Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání na sociální 
dům“, 2) pověřila starostu města uzavřením Smlouvy o poskytnutí  dotace,    
3) pověřila starostu města podpisem Pověřovacího aktu.
usnesením č. 397/2020 1) schválila jako dodavatele podlimitní veřejné zakáz-
ky „Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ uchazeče Konstrukce a dopravní stavby, 
s. r. o., IČ: 284 47 085, Zbraslavice 2; 285 21 Zbraslavice, který podal nabídku 
s nejnižší nabídkovou cenou, 2) pověřila starostu města uzavřením smlouvy s 
vybraným uchazečem postupem stanoveným v § 124 ZZVZ, případně postu-
pem stanoveným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění.
usnesením č. 398/2020 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na re-
alizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
č. Z_S14_12_8120076193 mezi městem Čáslav a společností  ČEZ Distribuce,
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 247 29 035, která je vyvolaná stavbou 
„Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“. 
usnesením č. 399/2020 schválila, aby byla uzavřena smlouva na úklidové prá-
ce v bytovém domě v ul. Přemysla Otakara II, č.p. 89, v Čáslavi s fi rmou Zuza-
na Buštová, IČ: 883 82 303, Nad Rezkovcem 1004/25, 286 01 Čáslav.
usnesením č. 400/2020 souhlasila se stavbou: „Čáslav – modernizace alianční 
infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD), výtlačný řad na ČOV“ a využití  
pozemku p.č. 2009/11 v k.ú. Čáslav.
usnesením č. 401/2020 schválila prodej nákladního přívěsu TK9PV07N-
1C1PT2069, registrační značka 3S2 5776, za cenu obvyklou 4.000,- Kč + ná-

klady za převod panu J. S.
usnesením č. 402/2020 schválila zůstatek investi ční dotace ve fondu investi c 
Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, na rok 2020, dle před-
ložené žádosti . 
usnesením č. 403/2020 schválila změnu Odpisového plánu Základní školy 
Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, na rok 2020, dle předložené žádosti .  
usnesením č. 404/2020 souhlasila s přijetí m fi nančního účelového daru pro 
ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, v celkové výši 
48.000 Kč, na projekt „Bezpečná škola“, dle důvodové zprávy. 
usnesením č. 405/2020 schválila uzavření Dodatku č.2 k Rámcové dohodě 
číslo VS/418181 (164/2013), uzavřené dne 20.08.2013 mezi Městem Čáslav a 
společností  O2 Czech Republic a.s., z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 
usnesením č. 406/2020 schválila a) rozšíření služby iCloud (záloha dat) na 
kapacitu 2TB, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, b) způsob úhrady za 
službu iCloud).
usnesením č. 407/2020 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi a) bere na vědomí vstup 
města Čáslavi do MAS Lípa pro venkov z.s. prostřednictvím DSO Mikroregion 
Čáslavsko, b) schvaluje zaplacení členského příspěvku města Čáslav prostřed-
nictvím DSO Mikroregion Čáslavsko ve výši 309.780,- Kč pro rok 2020. 
usnesením č. 408/2020 a) vzala na vědomí, že písemnou rezignací zanikl ke 
dni 25.08.2020 mandát zastupitele MUDr. Jana Spáčila, b) osvědčila, že se 
zastupitelkou města Čáslavi stala náhradnice z kandidátní listi ny ČSSD paní 
Bohumila Chalupová. 
usnesením č. 409/2020 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
následující usnesení:  Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené pří-
jmy 301.075,47 ti s. Kč, upravené výdaje 383.075,07 ti s. Kč, fi nancování plus 
81.999,60 ti s. Kč.
usnesením č. 410/2020 schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení 
funkce jednatel/ka společnosti  Čáslavská servisní, s.r.o., IČ: 264 89 678, nám. 
Jana Žižky z Trocnova 74/11, Čáslav-Staré Město, 286 01 Čáslav.

TERMÍN NEJBLIŽŠÍHO ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
byl stanoven na pondělí 2. listopadu od 17:00 hodin 

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

usnesením č. 392/2020 schválila darovací smlouvu mezi Městem Čáslav a Na-
dací Charta 77, ve které nadace daruje fi nanční prostředky ve výši 525.627 
Kč, jako příspěvek na pořízení motorového vozidla značky Ford a současně 

schvaluje smlouvu o podmínkách provozování tohoto automobilu v rámci 
projektu „Taxík – Maxík“, dle důvodové zprávy. 

Městský úřad Čáslav nabízí práci 

UKLÍZEČ/KA interiérů

Jak se přihlásit:
Doručte svůj životopis (včetně e-mailového a telefonního kontaktu), 

ve kterém uvedete údaje o vzdělání, dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech jedním 

z následujících způsobů:

• poštou (adresa pro doručení: Městský úřad Čáslav, 
Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav)

• osobně na podatelnu Městského úřadu v Čáslavi
• na e-mail: lepeskova@meucaslav.cz – 
do předmětu e-mailu napište: VŘ - úklid

V případě doručení osobně či poštou, životopis vložte do obálky 
a označte ji „Neotvírat – VŘ – Úklid“

Vhodné i pro osoby na rodičovské dovolené nebo studující.
Bližší informace na www.meucaslav.cz sekce pracovní příležitosti 

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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INZERCE

SPORT

TURISTIKA
Program na říjen
3. 10. 2020 - sobota ČERTOVY HLAVY
Trasa: Štětí  - Čertovi hlavy - Liběchov. 13 km. 
Odjezd: 6:51 hod., návrat v 17:06 hod. Svačinu s sebou. 
Jízdné: Čáslav - Štětí  a zpět. 
Vedoucí: Zdena Šrámková.

8. až 11. 10. 2020 ZÁJEZD ŠUMAVA

3. 10. 2020 - sobota ŠLAPANOV
Trasa: Šlapanov - Přibyslav. 11 km. 
Odjezd: 9:08 hod, návrat v 16:48 hod. 
Jízdné: Čáslav - Přibyslav a zpět. 
Vedoucí: Zdeňka Matysová.

24. 10. 2020 - sobota  VANDR KOLÍNSKEM
Trasa: Kolín - Jelen - Týnec n. Labem. 13 km. 
Odjezd: vlakem v 8:51 hod., návrat v 17:06 hod. 
Jízdné: Čáslav - Kolín, zpět Týnec - Čáslav. 
Vedoucí: Zdeňka Matysová

31. 10. 2020 - sobota BŘEZOVÁ ALEJ KYSIBL
Trasa: Lešti na - Chrtníč - Kysibl - Vohančice - Golč. Jeníkov. 15 km. 
Odjezd: 8:04 hod., návrat v 15:29 hod. 
Jízdné: Čáslav - Lešti na a zpět. 
Vedoucí: Jiří Kučera. 

FK ČÁSLAV
FK Čáslav informuje

HC ČÁSLAV
HC Čáslav informuje

BK Mladá Boleslav B   HC Čáslav      2:5
HC Žabonosy    HC Čáslav    3:5

 ODEHRANÁ UTKÁNÍ A-TÝMU V SOUTĚŽI KLM SCK  

Doučování matemati ky, 
nejen pro středoškoláky, v Čáslavi

(150 Kč / vyučovací hodina = 45 minut)   
mobil:  739 244 604

VÝKUP JABLEK ČÁSLAVVÝKUP JABLEK ČÁSLAV

PO až PÁ: 7:00-15:00PO až PÁ: 7:00-15:00
SO: 8:00-11:00SO: 8:00-11:00

              
Adresa: UHELNÉ SKLADY TEDOP - ZA TRATÍAdresa: UHELNÉ SKLADY TEDOP - ZA TRATÍ

Telefon: 724 105 161Telefon: 724 105 161                                                                                                                                    

V sobotu 19.9. 2020 se po více jak půlroční pauze rozjely mistrovské sou-
těže středočeského kraje.

Nováček z Čáslavi měl na úvod těžký los , když zajížděl na půdu „exli-
gového“ KST Rakovník. 

Čáslavští  se však papírových předpokladů nezalekli a domáci zaskočili, 
když po čtyřhrách a úvodní serii singlů odskočili na průběžně vedení 5:1. 

Nadějné vedení 3:7, resp. 5:9 nakonec hosté neuhájili, a tak zápas 
skončil spravedlivou remízou.  	 												Jan	Lövl/stolní	tenis	Čáslav

BODOVÁ PREMIÉRA ČÁSLAVI V DIVIZISTOLNÍ TENIS

FC Hlinsko  FK Čáslav     2:0
FK Čáslav   Sokol Libiš  3:1
Horky nad Jizerou  FK Čáslav   3:4p
FK Čáslav   Dvůr Králové   3:0
SK Kosmonosy   FK Čáslav   5:2

 ODEHRANÁ UTKÁNÍ A-TÝMU V DIVIZI C  


