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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.

Město díky finančnímu daru 
pořídí komunální vysavač 

Výzva Renaty Janouškové
plná pozitivní energie 

Nemocnice zaznamenala 
úspěch v průzkumu

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 internetové stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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INZERCE



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA
Milí spoluobčané,
rok 2020 byl pro mnohé 

z nás velmi hektický a při-
nesl hodně složitých situa-
cí, před které jsme byli po-
staveni. Pro koaliční usku-
pení, které před dvěma lety 
získalo možnost obsadit 
funkce ve vedení města, to bylo období prubíř-
ských zkoušek. Uvědomuji si plně, že ani násle-
dující období nebude snadnější a že cíle, které 
jsme si vytyčili, budeme plnit za ztížených eko-
nomických podmínek. To nás ale nesmí odradit. 
Víme, že se můžeme opřít o kolektiv kolegů – 
zaměstnanců radnice i městských organizací, 
kteří v letošním roce prokázali velkou obětavost 

ve všech situacích, které před nimi vyvstaly. Ne-
zklamali. Ať jde o naše zdravotníky, pedagogy, 
pracovníky v sociálních službách, úředníky nebo 
dobrovolné hasiče. Samozřejmě se to týká i 
všech našich spoluobčanů, kteří prokázali zájem 
o druhé a ochotu si vzájemně pomáhat, aby-
chom těžkou dobu překonali. Moc si toho váží-
me.

Těžko se hledaly chvíle, kdy bychom si mohli 
vydechnout. Přesto byly okamžiky, kdy se nám 
dařilo alespoň na chvíli vypnout, bavit se a po-
tkávat se. Při akcích jako byly „Dvorky“, tradiční 
„Čáslavské slavnosti“ nebo v posledních dnech 
roku další z projektů Formanovy Čáslavi, kterými 
je „24 oken adventu“. 24 dní se při postupném 
rozsvěcení oken radnice při krátkém kulturním 

vystoupení každý den v lipové aleji, na parkovišti 
před radnicí či doma u streamového přenosu 
setkávají ti, kteří chtějí na chvíli zapomenout na 
starosti všedního dne a naplňují si adventní čas 
kulturním zážitkem. Budova radnice tak dostává 
dosud nepoznaný duchovní rozměr a spojení 
hry světel a hudby či mluveného slova nás ale-
spoň na chvíli přeneslo do pohodového nastave-
ní.

Dovolte mi, abych jménem vedení města 
popřál všem občanům krásné a v klidu prožité 
Vánoce, hodně zdraví, jako základní předpoklad 
spokojeného života, a hodně sil do nadcházející-
ho roku 2021.  
      Vlastislav Málek,
                                           starosta města Čáslavi

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉVEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ

Mgr. Filip Velímský, Ph. D., 
tiskový mluvčí Rady města
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Letošní rok proběhl patrně pro většinu z nás tím 
nejméně standardním způsobem, zároveň pak 
byl i neskutečně hektický a kvůli neustále se mě-
nícím opatřením zasahujícím do našich každo-
denních životů a obvyklých svobod neskutečně 
stresují. Zatím to bohužel vypadá, že vydech-
nout si nebudeme příliš moci ani během blíží-
cích se vánočních svátků, byť si to ze srdce určitě 
přejeme. Doufejme tedy aspoň, že tolik potřeb-
ný klid a uvolnění od všudypřítomné zátěže    
a novou energii do dalšího roku nalezneme 
všichni doma v kruhu svých blízkých. Těm, kte-
rým ani to stávající těžká situace, či dokonce pří-
mo samotná nemoc neumožní, přejme rychlé 
uzdravení a víru v brzký obrat k lepšímu.

Rada města se na svých posledních zasedá-
ních opakovaně věnovala přípravě a kontrole 
rozpočtu na rok 2021, který bude předložen ke 
schválení na letošním posledním jednání zastu-
pitelstva města, společně s posledním letošním 
rozpočtovým opatřením č. 6. Hospodaření měs-
ta za rok 2020 by ve finále mělo skončit vyrovna-
ným výsledkem s konečnými příjmy ve výši okolo 
348 463 000 Kč, dalším fianncováním ve výši oko-
lo 76 077 000 Kč a tomu odpovídajícími výdaji ve 
výši 424.537 000 Kč. Stejně jako v předchozích 
letech by mělo dojít k delegování pravomoci k 
učinění nezbytných rozpočtových opatření pro 
druhou polovinu měsíce prosince na Radu 
města. 

Co se týká rozpočtu pro rok 2021, návrh jeho 

výdajové části byl veřejnosti již představen ve 
formě položkového grafu s možností rozkladu 
na jednotlivé rozpočtové kapitoly: 
(https://meucaslav.cz/rozpocet/)

Stejně jako jiné obce a samosprávy v ČR, ani 
v Čáslavi neznáme aktuálně a do detailu přesný 
rozsah výpadků daňových příjmů. Víme ale, že    
i v případě našeho města se bude jednat řádově 
o miliony korun, tedy poměrně vysoké částky. 
Také proto si město nepřipravuje pouze jednu 
variantu rozpočtového scénáře, ale několik řeše-
ní, z nichž nyní navrhuje zastupitelům přijmout 
opatrnější z variant. Ta pro začátek počítá s nižší-
mi startovacími příjmy ve výši okolo 226 414 000 
Kč, výdaji ve výši okolo  200 799 000 Kč a dalším 
financováním ve výši okolo 25 615 000 Kč.

Netřeba asi zdůrazňovat, že i tento rozpočet 
je primárně navržen jako vyrovnaný, a že jednot-
livé kalkulované částky se budou v průběhu roku 
podle reálných výsledků hospodaření města mě-
nit. Snahou samozřejmě bude během roku udr-
žet nejen obvyklé mandatorní výdaje, ale zajistit 
i financování běžících a k realizaci připravených 
projektů, kde se počítá i se zapojením přebytků 
z vlastního hospodaření města za rok 2020.

Pro další posílení rozpočtu se pak bude měs-
to nadále snažit získat prostředky z vyhlášených 
dotačních a refundačních programů. Zlepšení 
informovanosti města by mělo v tomto směru 
pomoci také Radou města doporučené navázání 
spolupráce se Svazem měst a obcí České republi-

ky, který byl v posledních měsících nejen Čáslavi, 
ale i dalším obcí nápomocen svým poraden-
stvím v oblasti aplikace vládních opatření na ko-
munální úrovni. SMOČR se jako zástupce míst-
ních samospráv účastní také jednání při přípravě 
legislativních změn, které mají dopad na chod 
měst a obcí, pomáhá s tvorbou městských vyhlá-
šek a svým členům poskytuje i další formy slu-
žeb.

V případě vlastních dotačních titulů města 
na sport, kulturní a spolkovou činnost a na indi-
viduální dotace, doporučila Rada města zastupi-
telstvu, aby pro tyto účely byla na rok 2021 vy-
členěna obdobná částka, jako v roce 2020, v cel-
kové výši 3 725 000 Kč.

V rámci další agendy Rada města schválila 
přijetí finančního daru od společnosti Philip 
Morris ČR a.s., ve výši 568 700 Kč na nákup komu-
nálního vysavače, který by měl zjednodušit úklid 
veřejných prostranství ve městě. Velmi děkuje-
me!

Členové Rady města Čáslavi přejí všem obča-
nům klidné a ničím nerušené prožití Vánočních 
svátků, ke kterému připojují ještě jedno jedno-
duché, leč svým obsahem symbolické přání pá-
nů Voskovce a Wericha: „Na shledanou v lepších 
časech.“
 

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA



Nejistota daňových příjmů a (ne)konečného ře-
šení SHM vede některé obce ke schválení roz-
počtového provizoria. V našem městě máme 
návrh rozpočtu pro rok 2021 jasně vyspecifiko-
vaný a také jsme ho ve formě „rozklikávání“ pro 
vás vyvěsili na webové stránky.

Základem navrhovaného rozpočtu je zajistit 
všechny příspěvkové organizace a stálé výdaje 
města. Až prvním rozpočtovým opatřením bu-
dou doplněny finanční prostředky z přebytku 
hospodaření pro plánované realizace projektů 
a oprav.

Jak vše výše uvedené vypadá v číslech. Pří-
jmy 226 414 000 Kč, které zajišťují splátky jistin 
přijatých úvěrů ve výši 25 615 000 Kč a výdaje 
200 799 000 Kč.

Přebytek hospodaření za rok 2020 očekávám 
ve výši 70 000 000 Kč. Dalším pozitivním předpo-
kladem je výsledek hospodaření naší městské 
nemocnice, kde jsme pro rok 2020 rozpočtovali 
příspěvek zřizovatele ve výši 20 000 000 Kč a oče-
kávali navýšení o dalších 11 mil. na vratky zdra-
votním pojišťovnám. Naše nemocnice zvládla 
obě covidové vlny nejen po lékařské stránce, ale 
také ekonomicky, kdy nedošlo k navýšení pří-
spěvku o zmíněných 11 mil., ale tato částka bude 
s pravděpodobností zaplacena z prvotního 20mi-
l. příspěvku. Pro rok 2021 v návrhu rozpočtu počí-
táme pro nemocnici se 17 mil. příspěvkem na 
provoz, který dle vývoje navrhované úhradové 
vyhlášky s vazbou na hospodaření nemocnice 
budeme měnit v investiční charakter. Děkuji no-
vému vedení kraje za podporu a aktivitu v podo-
bě dotačního programu pro nemocnice včetně 
té naší v oblasti investic. Uvědomuji si, že přijít 
na konci roku a připravit během několika týdnů 
rozpočet pro následující rok, kdy dochází ke škr-
tům kvůli sníženým příjmům o 2 miliardy, je více 
než těžké, a přesto na nás nezapomněli. Provozní 
náklady zvládneme a podpora investičních akcí 
je přesně to, co potřebujeme. 

Nyní se ale všichni zastavme, přerušme ten 
pracovní maraton a užijme si provoněný vánoční 
čas se svými milovanými v klidu a lásce. Krásné 
Vánoce vám všem, vážení a milí.

           Martin Horský,
                                                místostarosta města

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA 
PRO ROK 2021 MÁME!

Vážení Čáslaváci, 
blíží se konec roku a všichni jistě cítíme, že na 

něj nebudeme vzpomínat jako na šťastnou etapu 
našich životů. Mnohé zasáhla pandemie korona-
viru, živnostníci, velcí podnikatelé i mnozí za-
městnanci se museli potýkat s ekonomickými – 
a v některých případech dokonce i existenčními – 
problémy, děti přišly o značnou část výuky,      
naučili jsme se poznávat jeden druhého jen 
podle očí, protože zbytek obličeje zakrývají rouš-
ky… Svět se celkově změnil k nepoznání. Může-
me si jen přát a doufat, že rok příští, rok 2021, 
bude obdobím klidnějším, kdy se budeme opět 
věnovat běžnému a pohodovému životu. 

Problémy v tomto roce bohužel neminuly ani 
naše město. Většina z nás je alespoň okrajově 
informována o dění v městské nemocnici, jejíž 
personál se musel vyrovnávat jak s výzvami, kte-
ré přinesl covid-19, tak i s problémy interními. 
Přejme si, aby nadcházející rok přinesl zlepšení 
i zde. Je nutné poděkovat všem lidem, kteří se 
podíleli na zvládání problémů, které s sebou kon-
čící rok přinesl. Jsou to jak právě zdravotníci, tak  
lidé v mnoha a mnoha dalších oborech. Zaslouží 
si ocenění a naši úctu. 

Mám naše společné město velmi rád, léta 
jsem věnoval jeho rozvoji a stále jsem jeho zastu-
pitelem. Záleží mi na tom, aby se zde jeho obyva-
telům dobře žilo, aby pro ně nebyla Čáslav jen 
bydlištěm, ale i skutečným domovem. Pro to je 
nutné, aby se tady každý cítil bezpečně a vítán, 
jako jsme vždy vítáni v domě svých rodičů. Tuto 
potřebu si více než kdy jindy uvědomujeme prá-
vě o Vánocích. Přeji všem, aby jim tyto svátky ta-
kový pocit přinesly, aby nechyběly chvíle stráve-
né s rodinou, milá setkání a příjemné večery. 

Dovolte mi tedy, abych každému z nás do 
příštího (a doufejme, že skutečně lepšího) roku 
popřál mnoho zdraví a štěstí, lásky, porozumění, 
tolerance, jistoty a klidu. Našemu společnému 
městu přeji rozvoj, jaký si zaslouží, a na který je 
zvyklé. Přeji mu fungující zdravotnictví, bezpro-
blémový chod škol, čisté ulice, upravenou zeleň, 
uklizená prostranství a opravené silnice, dost 
prostoru pro kulturu – nejen tu organizovanou. 
Přeji nám všem, aby se nám tady zase dobře žilo, 
abychom naše město jen neochotně opouštěli 
a o to raději se sem vraceli. Aby Čáslav stále byla 
naše „doma”. 

                                                  Ing. Jaromír Strnad

Ing. Jaromíra Strnada (ČSSD)

TEXT ZASTUPITELE 

13. prosince

19. dubna

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 2021

21. června

8. února

13. září 1. listopadu

Zasedání Zastupitelstva města Čáslavi budou probíhat vždy od 17:00 
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi.
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Na stránkách posledního vydání Čáslavských 
novin jsem informoval o zahájení dalšího roční-
ku participativního rozpočtu Středočeského kra-
je s názvem MŮJ KRAJ, který nabízel projektům 
ve veřejném prostoru v Čáslavi podporu do výše 
400 tisíc Kč. Minulý čas je bohužel namístě, pro-
tože Rada Středočeského kraje rozhodla 26. 11. 
2020, tedy v době, kdy už byly poslední Čáslav-
ské noviny v tisku, o ukončení nedávno vypsané-
ho ročníku participativního rozpočtu. Důvodem 
je zhoršení finančního výhledu Středočeského 
kraje v důsledku epidemie covid-19 a připravo-
vaných daňových změn pro příští rok, které bu-
dou znamenat významný pokles daňových pří-
jmů státu, a tedy i krajů a obcí. Ty tak pro udržení 
vyrovnaných rozpočtů musí přehodnocovat prio-
rity a hledat úspory. 

Jde tedy o souběh dvou příčin, které snižují 
příjmovou stranu i v našem městském rozpočtu 
a budou omezovat množství či rozsah realizova-
ných akcí nejen v roce 2021. V případě daňových 
změn totiž platí, že více peněz v peněženkách 
občanů znamená méně peněz ve veřejných roz-
počtech, a tedy méně zdrojů pro investice a služ-
by sloužící široké veřejnosti, což nutně vede   
k jejich omezení. Pro rok 2021 ještě může tento 
efekt utlumit očekávaný přebytek hospodaření 

města za rok 2020. Pokud však nenalezneme 
nové zdroje příjmů, je pravděpodobné, že dříve 
nebo později bude i naše město nuceno se ve 
svých výdajích uskromnit

Přestože se to na první pohled nezdá, i v sou-
časné situaci lze najít příležitost pro naplnění 
základní myšlenky participativního rozpočtová-
ní, která spočívá v tom, že občané sami nejlépe 
vědí, co ve svém okolí potřebují, a podle toho 
podpoří nejpotřebnější projekty. Nebude to 
ovšem formou organizovaného výběru z přihlá-
šených projektů, ale více samovolně, protože 
hlasovat budeme v podstatě my všichni, kterým 
se v důsledku daňových změn zvýší čisté příjmy 
a budeme se rozhodovat, jak nově získané pení-
ze využít. Jistě, nemusíme je vůbec odlišovat od 
zbytku naší peněženky, ale nabízí se i jiný pohled 
– vnímat dodatečné peníze jako hlasovací lístky, 
kterými můžeme podle svých možností podpo-
řit cokoliv, co si podle nás podporu zaslouží. Vý-
běr máme mnohem širší, než by tomu bylo v kla-
sickém participativním rozpočtu – ať už jsou to 
kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce, nezis-
ková organizace, nemocnice, kulturní instituce, 
školské zařízení, místní producenti a poskytova-
telé služeb nebo jiné organizace a projekty. Pod-
pora může být finanční nebo ve formě věcných 

darů. Na svět mohou přijít i úplně nové projekty, 
které se mohou o financování od široké veřej-
nosti ucházet na crowdfundingových platfor-
mách, jako jsou HitHit, Kickstarter nebo Starto-
vač.

Bez ohledu na formu může být přímá podpo-
ra v řadě ohledů efektivnější než podpora z ve-
řejných rozpočtů, protože nese nižší náklady na 
zprostředkování či administraci, lépe cílí na kon-
krétní potřeby a možnost daňových odpočtů 
z darů může celkovou finanční podporu zvyšo-
vat. Přidanou hodnotou může být i posilování 
místní soudržnosti, například vlivem toho, že 
mezi dárcem a obdarovanou organizací vznikají 
pouta nebo že se vytváří komunita podporova-
telů, které spojuje společný zájem.

Objemy peněz, které by díky daňovým změ-
nám měli mít lidé nově v rukou, nejsou vůbec 
zanedbatelné. Je na rozhodnutí každého, jak 
s nimi naloží a zda je pošle tam, kde jsou podle 
něj nejvíce potřeba. I zde platí paralela s hlaso-
váním, v němž jednotlivec tvoří pouze malou 
část, ale jeho účast je nanejvýš důležitá, protože 
jen z jednotlivců lze složit celek. Přeji nám všem, 
abychom hlasovali odpovědně.
                                                            Martin Jusko,
          zastupitel za Čáslav pro všechny

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET Středočeského kraje MŮJ KRAJ byl ZRUŠEN, 
ale hlasovat můžeme i jinak

ZPRÁVY Z MěÚ

Začátkem prosince se část obyvatel této ulice 
dočkala obnovy povrchů chodníků a výměny 
veřejného osvětlení. Ačkoliv rekonstrukce v tako-
vém rozsahu nebyla původně v plánu, město se 
k ní nakonec z několika důvodů rozhodlo dát do-
datečné svolení.

„Na začátku prosince byla dokončena obno-
va povrchu chodníků a výměna veřejného osvět-
lení v části ulice Malinová,“ vysvětluje vedoucí 
oddělení investic Bc. Markéta Petrová. „Jedná se 
o oboustrannou obnovu úseku mezi ulicemi Lípo-
vá a Květinová, která proběhla mimo plánované 
obnovy roku 2020, a to s ohledem na skuteč-
nost, že v této části prováděla VHS Vrchlice-
Maleč a.s. rozsáhlé opravy vodohospodářských 
zařízení ve vozovce a následně provedla výspra-
vu vozovky ve 100 % povrchu. Bohužel při prová-

dění prací došlo k odtržení obrub od živičného 
povrchu chodníku, které bylo třeba usadit zpět. 
Protože se v těchto místech nacházel starý živič-
ný chodník o výměře zhruba 250 m², a také 
vzhledem k úspoře finančních prostředků na 
kapitole místních komunikací, se město doda-
tečně rozhodlo opravit chodníky kompletně, 
nejen obruby,“ uvedla k rozsahu úprav a zároveň 
dodala, že se město dohodlo i na výměně tří sta-
rých lamp, jež jsou součástí veřejného osvětlení. 
Dále také na položení nového zemního vedení. 
„Tuto zakázku na základě výběrového řízení pro-
vedla fima TES, spol. s. r. o. Čáslav v nákladu zhru-
ba 440 tisíc korun. Tímto způsobem se nám v po-
dstatě podařilo v tomto úseku efektivně opravit 
celý rozsah místní komunikace,“ doplnila Marké-
ta Petrová.              duš

 

 

NAVZDORY PŮVODNÍMU ZÁMĚRU 
PROŠLA MALINOVÁ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ

 stránka 5 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2021   



Od roku 2021 nastane pro obyvatele, kteří 
vlastní nemovitost na území města Čáslavi, změ-
na ve sběru tříděných odpadů. A to včetně těch 
nebezpečných, jak uvedla Ing. Gabriela Kacano-
vá Benešová z odboru životního prostředí. Nově 
se odpad nebude svážet z ulice dle předem sta-
noveného harmonogramu, jako se to dělo ještě 
v roce 2020. Tato forma sběru bude nahrazena 
stabilním sběrným místem, jež bude provozo-
vat a zajišťovat město Čáslav.

Občané ho najdou v ulici Jeníkovská vedle 
Autoservisu Nedorost s.r.o. Otevírací doba je 
podle referentky odboru životního prostředí 
paní Kacanové Benešové předběžně plánována 
na sobotu a neděli 1x za 14 dní. Z toho plyne pro 
místní i podstatná výhoda oproti sběru z ulice: 
na odevzdání odpadu budou mít totiž obyvate-
lé města větší časový úsek. Provozní řád sběrné-
ho místa prozatím stanovený není, o termínu 
otevření i přesné době, kdy bude přístupné ve-
řejnosti, bude město ještě detailně informovat.

Do sběrného místa budou přijímány stejné 
druhy odpadů, jaké byly odevzdávány při sběru 
z ulice. Tříděný odpad je ale i nadále možné vha-
zovat rovněž do kontejnerů k tomu určených.
                             duš
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Společnost Philip Morris ČR finančně podpořila 
úklid města darováním finanční částky ve výši 
568 700 Kč na nákup komunálního vysavače, kte-
rý značnou měrou přispěje ke zkvalitnění a zrych-
lení úklidu v ulicích a parcích Čáslavi. „Dlou-
hodobě se snažíme být dobrým sousedem a po-
máhat v lokalitě, kde působíme, tedy na Kutno-
horsku. Těší nás proto, že tentokrát přispíváme 
darem ke zlepšení životního prostředí právě    
v obci ležící nedaleko Kutné Hory, ve které máme 
své sídlo i výrobní závod, a kam každodenně při-
jíždí pracovat i mnoho obyvatel Čáslavi,“ říká   
k daru Roman Grametbauer, manažer udržitel-
nosti firmy Philip Morris ČR.

Komunální vysavač Glutton 2211E si hravě 
poradí se spadaným listím, psími exkrementy, 
nedopalky cigaret, ale i dalším objemnějším od-
padem, jako jsou například odhozené PET lahve. 
Výhodou přístroje jsou například tichý bateriový 
provoz bez zplodin, který umožňuje práci v noci 
i v zabydlených oblastech, výdrž baterie 8–12 ho-
din, kompaktní rozměry nebo zásobník o objemu 
240 litrů.

Vedoucí odboru správy majetku města      
Ing. Iveta Motyčková k tématu dodává: „O poří-
zení úklidového stroje jsme usilovali již v loňském 
roce, ale štěstí se na nás usmálo až letos. Vysavač 
si hravě poradí například s důsledným odstraně-
ním nedopalků a dalších druhů drobného poho-
zeného odpadu ze země, který dosud naši pra-
covníci museli odklízet pouze pomocí košťat, lo-
pat a vozíku. V pořizování podobné techniky chce-
me nadále pokračovat, protože díky ní můžeme 
budovat připravovanou koncepci pod názvem 
Čistá Čáslav.“

Jak zmínil zástupce firmy Philip Morris ČR, 
samotný úklid pomocí Gluttonu ale není samo-
spasitelným řešením. „Primární je změna v pří-
stupu lidí. Pokud k ní nedojde, mohlo by se uklí-
zet do nekonečna bez dlouhodobého efektu. Li-
dé se musí chovat zodpovědněji ke svému okolí 
a nezanechávat po sobě stopy v podobě odhoze-
ných nedopalků, lahví od pití, sáčků či obalů od 
sušenek. Košů pro správnou likvidaci odpadků je 
po městě dostatek. Nikdo přeci nemá zájem bro-
dit se po krásném městě v odpadcích.”              JN

ČÁSLAV SE TĚŠÍ 
NA NOVÝ KOMUNÁLNÍ VYSAVAČ

KONEC SBĚRU ODPADU Z ULICE,
NAHRADÍ HO SBĚRNÉ MÍSTO

„VÁNOČNÍ VÝZDOBA” JINAK...

... K POŘÁDKU VE MĚSTĚ  ... I TOHLE JSME MY

O tom, v jakém prostředí budeme žít, 
rozhodujeme společně. 



DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE

MODERNIZACE KNIHOVNY: Náklady necelých 700 000 Kč (413 000 Kč dotace od Ministerstva kultury, 70 000 Kč dotace od Středočeského kraje)

ČÁSLAV SE PŘEVLÉKLA DO VÁNOČNÍHO

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ 24 OKEN ADVENTU NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ SE SVOJí DRUŽINOU

Foto: Jan Zdichynec

FOTOSTRANA

Finální práce na realizaci nových parkovacích míst v ul. R. Těsnohlídka  Vzhled bytových věží v areálu Prokopa Holého se pomalu rýsuje
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V polovině prosince byla zahájena výstavba psí 
louky v parku R. Těsnohlídka, kterou jistě ocení 
jak čtyřnozí kamarádi, tak jejich páníčci. 

Oplocené psí hřiště o rozloze cca 2300 m² bu-
de umístěno v horním rohu městského parku po-
blíž MŠ Čáslav. Prostor pro volný pohyb psů zpes-
tří agility překážky z akátového dřeva, jako jsou 
například šikmá plošina, proskok kruhem, kladi-
na-houpačka a další. Chybět pochopitelně nebu-
dou ani lavičky pro pohodlný odpočinek majitelů 
psů nebo umístění odpadových nádob na psí ex-
krementy. Počítáno je také s výsadbou okrasné 

zeleně a položením okrasných kamenů z kame-
nolomu Markovice.

Dle informací z odboru správy majetku města 
bude realizace agility parku dokončena ještě 
před zahájením vánočních svátků. „Pejsci se svý-
mi páníčky budou moci park navštívit relativně 
brzy po zahájení stavebních prací, které je naplá-
nováno na polovinu prosince. Pokud vše půjde 
podle plánu a průběh prací nenaruší klimatické 
podmínky, ke kompletnímu dokončení hřiště do-
jde 18. prosince,” upřesnila vedoucí odboru    
Ing. Iveta Motyčková.

Akce navržená architektkou Ing. Barborou 
Zavadilovou si vyžádala náklady ve výši 480 000 
Kč vč. DPH. Městu se na projekt podařilo získat 
dotaci ve výši 400 000 Kč díky 1. ročníku partici-
pativního rozpočtu MŮJ KRAJ, v rámci něhož   
o realizaci rozhodovali také občané kraje.             

                                                                           JN
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OKÉNKO DO ČINNOSTI 
ODBORU SPRÁVY 
MAJETKU MĚSTA

PROMĚNA SVAHU U HŘIŠTĚ
Letos v létě jsme začali boj s invazivní a pro-

blematickou rostlinou, která se velice rychle 
množí, vytlačuje původní vegetaci a zarůstá 
velké plochy – s křídlatkou. 

U U-rampy za rybníkem křídlatka vytvářela 
hustý a vysoký porost na několika desítkách 
čtverečních metrů. Nejprve byla provedena 
seč a potom několikrát ošetření herbicidem, 
jednak na řezných plochách a dále na prorůsta-
jících nových výhonech. V říjnu jsme odstranili 
většinu zbylých kořenů. Byla dosypána zemina 
a vyseta tráva. Svah jsme proti erozi zpevnili 
rohožemi z kokosového vlákna. Jedná se o bio-
logický materiál, který se za několik let rozloží. 
V tu dobu by už travní porost měl být dostateč-
ně hustý, aby svah ochránil před erozí. Také 
jsme dosadili sakury, které na jaře oživí toto 
místo růžovými květy, a mezi ně umístili dva 
tisy, jejichž výskyt je pro Čáslav charakteristic-
ký. Tyto rostliny by svými kořeny také měly při-
spět ke zpevnění svahu. Je pravděpodobné, že 
v zemi zůstaly zbytky kořenů křídlatky (může 
kořenit až do hloubky jednoho metru). Případ-
né prorůstání budeme řešit v příštím roce se-
lektivními herbicidy. Boj s křídlatkou může být 
běh na dlouhou trať, ale s tím počítáme.

VÝSADBA ARONIÍ V „PROKOPÁRNÁCH”
V rámci projektu „Jedlá Čáslav“ bylo vyse-

zeno 7 ks aronií neboli černého jeřábu v ulici 
Prokopa Holého v zeleném pásu mezi chodní-
kem a parkovištěm. 

Jedná se o menší stromky s bílými květy, na 
podzim krásně barevným listím a černými jed-
lými plody. Plody budou moci sklidit obyvatelé 
přilehlých domů a využít je pro přípravu zdra-
vých džemů nebo šťáv, případně je nechat     
k sezobání ptáčkům.

REALIZACE JDE DO FINÁLE PSÍ LOUKY 

ŽIVOT VE MĚSTĚ

1. Nejoblíbenější místo 
kdekoliv kde jsou lidé, co mám ráda

2. Nejoblíbenější jídlo 
česká kuchyně, jsem všežravec

3. Nejoblíbenější film 
momentálně všechny pohádky s mojí 

dcerou

4. Nejoblíbenější písnička
Minulý rok jsem měla štěs� a zažila spoustu 

skvělých koncertů, např.  Imagine Dragons, 
Within Tempta�on, ..., ale musím být cool 
matka takže jasně že u nás doma jedině Marcus 
& Mar�nus od rána do večera.

5. Nejoblíbenější kniha 
Psychologie, klasický román. Momentálně 

je málo času, takže a povinná  pejsek a kočička 
četba s malou. Po večerech nové vyhlášky a  
studium podání dotačních žádos�. (smích)

6. Nejoblíbenější část šatníku  
volné domácí šaty

7. Nejoblíbenější barva 
hnědá a bílá

8. Nejoblíbenější sport  
adrenalinový, třeba běh na výdeji v kuchyni 

při plné restauraci (smích)

9. Nejoblíbenější část roku  
jaro

10. Nejoblíbenější zvíře 
Pes. Máme hned dva. Veškerý volný čas 

navíc trávím kdekoliv u koní, s mojí malou lvicí.

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

i řadové občany. Ti všichni budou odpovídat na stejnou sadu jednoduchých otázek. 
Druhým respondentem je Markéta Pejzlová (Pivovarská restaurace) 

PŘEDSTAVUJEME OBČANY MĚSTA   



Další vojáci z 21. základny taktického letectva 
Čáslav následovali své kolegy, kteří byli nasazeni 
v místní nemocnici. Jedna skupina putovala do 
Děčína a druhá do Ústí nad Labem. Ve druhém 
případě šlo o sedm vojáků z 215. letky zabezpe-
čení (LZ), z toho šest z nich ze Strážní roty (SR), 
kteří byli nasazeni na Covid-JIP v ústecké nemoc-
nici. A právě jejich příběh si zaslouží pozornost. 

Všichni nasazení vojáci prošli před několika 
lety kurzem CLS (Combat Life Saver) – tedy     
„záchrany života v boji“. Právě CLS představuje 
základní armádní kurz v mnoha armádách NA-
TO, který vojáky učí jak rychle a efektivně vyko-
nat život-zachraňující úkony ve stísněných pod-
mínkách. A konkrétně druhá vlna covid-19 pro-
měnila mnohé nemocnice v naší zemi v pomysl-
ná bojiště. 

Nadšení zdravotních sester
Místní zdravotní sestry jsou z čáslavských 

vojáků nadšené, chválí si souhru s nimi, chtěly by 
si je na svém pracovišti nechat delší dobu, kdyby 
to šlo. I vrchní sestra netají svou spokojenost ze 
spolupráce s příslušníky letky zabezpečení. Sa-
my zdravotní sestry také čelí dlouho trvající úna-
vě, neměly už delší dobu dovolenou, často slouží 
i přesčasy zcela zadarmo. 

Vojáci měli být původně po svém turnusu 
vystřídáni, ale sami si zažádali o prodloužení na-
sazení, protože než by se nová skupina vojáků 
zaučila, bylo by to složitější pro obě strany. Ačko-

liv nasazení přináší únavu a těšili se za svými rodi-
nami, rozhodli se dobrovolně zůstat a dále pomá-
hat  v  „první  l in i i“  ústecké nemocnice                 
18. 11. – 8. 12. 2020. 

Nasazení na plné obrátky 
Na začátku byly trochu obavy z neznámého, 

ale ty se po zapracování rozplynuly. Nejsložitější 
bylo patrně zaučení do všech procedur a postu-
pů, které se musí zachovávat. „Brzy však nastal 
skvělý pocit z toho, že záchrana lidských životů 
má obrovskou cenu a hluboký smysl,“ popisují 
nasazení vojáci. To vyvážilo všechny nelehké  
situace, se kterými se setkávali, jak s pacienty v 
kritickém stavu, tak s úmrtími. 

Vojáci fungovali po zaškolení zcela samostat-
ně, zvládali věci, na které si ne každý troufne. 
Průběh běžné směny vypadá tak, že vždy tři hodi-
ny stráví v ochranných oblecích na Covid-JIP, kte-
rá je zcela uzavřeným pracovištěm. Poté mají 
hodinu na dekontaminaci a odpočinek. Pak be-
rou nový oblek, který bude opět za další tři hodi-
ny zcela propocený, kvůli neprodyšnosti. Opět 
hodinová pauza na očistu, jídlo a krátkou relaxa-
ci a poté následují závěrečné tři hodiny služby. 
Takto každý den. Vojáci byli na ústecké Covid-JIP 
rozloženi na denní směny a noční směny (5/2).

Oboustranně povzbuzující návštěva 
Kolegové z letky, kteří přijeli své kolegy v úte-

rý 1. 12. 2020 navštívit a povzbudit, jim dovezli 
občerstvení a další pozornosti. Popisují vlnu 
energie, se kterou se u svých kamarádů setkali.  
„Když jsme je viděli, souhra se zdravotními 
sestrami a nálada v týmu byla tak úžasná, že by 
se každý hned bez váhání stal jeho součástí,“ líčí 
rotmistr Jindřich Krupička. Vojáci cítí, že pacienti 
jsou na jejich pomoci doslova životně závislí, a to 
jim každý den dává novou sílu a nadšení do nasa-
zení v nemocnici. „Zdravotní sestry byly úžasné, 
stále úsměv na tváři, přivítaly nás s otevřenou 
náručí,“ říká vrchní praporčice 215. LZ Marcela 
Lancová a na adresu svých kolegů dodává: „Ač se 
chlapi těší domů, chtějí zůstat, dává jim to skvělý 
pocit sebe-platnosti.“ 

Autor: kapitán Marek Maxim Švancara,  
21. zTL Čáslav 

Autor fotografií: praporčice Marcela       
Lancová, 215. LZ

ČÁSLAVŠTÍ VOJÁCI COVID-JIP NASAZENI NA 
ŽIVOT VE MĚSTĚ
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ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
KVŮLI PARTNERSKÝM NESHODÁM ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU
Koncem listopadu přijala služebna MP Čáslav žádost od PČR Praha 

o prověření oznámení, že manžel pod vlivem alkoholu poškozuje osobní 
vozidlo značky Škoda Octavia své ženy v ulici Žitenická. Hlídka si po 
příjezdu na místo všimla podezřelého muže, který nasedl do automobilu 
zaparkovaného vedle Octavie a vyjel směrem do ulice Jeníkovská, kde byl 
také zastaven. Podezřelý byl vyzván k dechové zkoušce, která skončila 
výsledkem 1, 35 promile. 

Na místo bylo přivoláno Obvodní oddělení PČR, které si případ 
převzalo k dořešení. Muž k případu uvedl, že před jízdou vypil několik 
sklenic vína, protože s manželkou řeší osobní neshody.             

MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI NAŠLI CELOSTÁTNĚ HLEDANOU OSOBU
Čáslavští strážníci si při průjezdu ulicí Dusíkova všimli podezřelého 

muže, který se podobal celostátně hledané osobě. Hlídka dotyčného 
zastavila a požádala ho o prokázání totožnosti. Muž svoji totožnost 
prokázal pouze ústně. Díky místní znalosti hlídky byla v podezřelém 
skutečně rozpoznána hledaná osoba, která byla následně předána PČR. 

MĚP ČÁSLAV VYŠETŘUJE ZTRÁTU ŽELEZNÝCH NÁJEZDŮ
Na tísňovou linku 156 bylo oznámeno, že v ulici Prokopa Holého 

v areálu u staveniště bytových domů, byly odcizeny železné nájezdy ke 
kontejnerům. Případ je nadále v šetření. 

Tísňové volání:        112 Policie: 158

Záchranná služba: 155  Hasiči:  150

Městská policie: 156

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

POLICIE INFORMUJE
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POKUS O VLOUPÁNÍ DO BENZINOVÉ ČERPACÍ STANICE
Pomozte policistům v pátrání po dosud neznámém pachateli.
Čáslavští policisté šetří případ pokusu vloupání do benzinové čerpací 

stanice v obci Žleby. Dosud neznámý pachatel v sobotu 28. listopadu 2020  
krátce po sedmé hodině večer poškodil okno vedoucí do kanceláře 
objektu a kovovou signalizační krabici. Do objektu nevnikl, nic neodcizil      
a z místa utekl. Zloděj svým jednáním způsobil škodu kolem dvou tisíc 
korun.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli 
poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se obrátí na 
policejní oddělení v Čáslavi, nebo na telefon 974 875 710 nebo na 
bezplatnou telefonní linku 158.

PČR INFORMUJE



ŠKOLSTVÍ

ZVOLTE SI ÚSPĚCH, odbornost má budoucnost
www.soucaslav.cz 
Proč jít studovat na SOU Čáslav?

Střední odborné učiliště v Čáslavi poskytuje 
vzdělání v oborech technických, zemědělských 
i potravinářských a nástavbový maturitní obor – 
Podnikání.

Žáci u nás najdou prostor pro seberealizaci, 
rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu na 
budoucí povolání.

Zahradník (stipendium)
Cukrářské práce (stipendium)
Kuchařské práce
Opravářské práce (stipendium)
Zahradnické práce (stipendium)

Cukrář 
Kuchař-číšník 
Oprav. zem. strojů (stipendium)
Prodavač
Řezník-uzenář (stipendium) 

Nástavbový obor zakončený maturitou: 
Podnikání

Učební obor: Zahradník, Zahradnické práce

Mezinárodní aktivity

SOŠ Pribeník, 
Slovenská republika 

– Odborný výcvik na SOŠ Pribeník (Slovenská 
republika) 

– Mezinárodní aktivita v Itálii (Město Porto 
San Giorgio, region Marche) 

Služby v rámci odborného výcviku:

školní restaurace (hostiny, večírky, rauty)
školní prodejna „Maso-uzeniny“ 
školní cukrářské pracoviště

Zemědělské a technické provozy:
oprava zemědělských strojů
vazačské a aranžerské práce  

Škola má k dispozici moderní vybavení 
a zařízení odborných pracovišť. Žákům jsou zajištěny stejné podmínky, 

které je čekají po nástupu do zaměstnání.

Co nabízíme?
Obory zakončené výučním listem:

SOU Čáslav, Žižkovo nám. 75, Čáslav

Kurzy v rámci vzdělávání: 
svářečský kurz, barmanský kurz, baristický kurz, 

řidičský průkaz na všechny typy vozidel

Potravinářské provozy:
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POJĎTE S NÁMI DO BETLÉMA …
Oslavy 140. výročí založení gymnázia a 45. výro-
čí vzniku pedagogické školy se vzhledem ke koro-
navirové krizi rozpadly na malé střípky, které 
znovu dáme do nových souvislostí tak, jako se 
sestavují barevná sklíčka v kaleidoskopu.

A právě kaleidoskop se stal symbolickým 
a zároveň dárkovým předmětem našeho výročí. 
Možná vám připomene dětství, možná vás potě-
ší a smyje z duše prach všedních dnů. A když jím 
budete trpělivě otáčet, můžete objevit mezi  
neopakovatelnými barevnými obrazci číslici 
140! Pokud splníte podmínky naší cesty Putová-
ní do Betléma přes Čáslav, můžete krasohled 
získat.

Pojďte s námi trochu netradičně oslavovat 
výročí školy! Putování do Betléma přes Čáslav 
je pro vás připraveno! Její organizátorka        
Mgr. Milada Bártová společně s autorkou tohoto 
textu vám nabízejí procházku a 12 zastavení u 

betlémů. Cesta začíná naproti zadnímu vchodu 
do gymnázia (Mahenova ulice 233, zde si pro-
hlédněte, případně vyfotografujte plakátek s 
přehlednou trasou) a končí u výlohy městské 
knihovny. Většina autorů betlémů má vazbu na 
gymnázium a pedagogickou školu (jsou žáky, 
absolventy nebo dětmi absolventů školy).

Zpříjemněte si předvánoční a vánoční čas 
procházkou. A cestou si můžete zpívat Půjdem 
spolu do Betléma…

Průběžně nás sledujte na: gymcaslav.cz, 
140.gymcaslav.cz, Youtube GySOŠPgČáslav.

                     
     Jana Andrejsková

ŠKOLSTVÍ
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Čáslavský betlém 
Ing. arch. Pavla Štěcha

kaleidoskop

STAVBA A PROVOZ AUTOMOBILŮ NA VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV 
V průběhu prázdnin bylo vybudováno nové záze-
mí pro žáky v rámci strojírenského oboru se za-
měřením na opravy a konstrukci automobilů  
a motocyklů (Stavba a provoz automobilů). Tato 
dílna je zároveň novým prostorem i pro montáž-
ní práce.

Žáci druhého ročníku oboru strojírenství se 
zde během své praxe učí různým způsobům mon-
tážních prací a postupům rozebírání bloků dílů 
a dávání zpět do funkčního stavu. Odborně de-
montují strojní bloky podle stanovených postu-
pů, rozdělují součásti do skupin a podskupin  
a procvičí si zde základní názvosloví částí strojů. 
Dalším důležitým úkolem této praxe je využít 
názvosloví a správně používat nářadí, přípravky 
a další potřebné nástroje, se kterými se mohou 

žáci setkat v praxi.
V rámci této dílny si žáci druhého ročníku 

vyzkouší základy opravárenství v rámci motoro-
vých vozidel a drobné techniky používané v běž-
ném životě. Seznámí se zde se základními princi-
py činnosti těchto strojů, údržbou a drobnými 
opravami, které se jim v životě určitě budou ho-
dit. Pochopí činnost motorů a propojí zde teore-
tické znalosti s praktickou činností.

Praxe v těchto dílnách žákům pomáhá ve vý-
běru zaměření (Mechatronika/Robotika, 3D mo-
delování, Stavba a provoz automobilů a CNC pro-
gramování) v dalších ročnících.

M. Rokyta, 
učitel odborných předmětů



ZŠ NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADY
Na jaře 2021 bude zahájena realizace projektu, 
který žákům výrazně zpestří výuku některých 
předmětů. Jedná se o vybudování přírodní za-
hrady, která pro školu vyřeší problém s nedosta-
tečnými podmínkami pro venkovní výuku envi-
ronmentální výchovy, jež žákům umožní získání 
teoretických a praktických dovedností v oblasti 
péče o životní prostředí, praktických metod po-
znávání přírody nebo informací o fungování růz-
ných druhů ekosystémů. Kde jinde mohou děti 
školou povinné získat vědomosti o životě v příro-
dě lépe, než na zahradě mezi zelení a drobnými 
živočichy?

Zahrada, která žákům nabídne pravidelný 
pobyt v přírodním prostředí a umožní jim klidné 
pozorování domácích rostlin, drobných živoči-
chů i účast na práci v užitkové zahrádce, bude 
vybudována na dvoře školy. Prostor bude využí-
ván především pro výuku předmětů týkajících se 
životního prostředí, ale uplatnění najde také ja-
ko místo pro zaslouženou relaxaci.

Škole se ve spolupráci s městem podařilo 
získat dotační prostředky ze Státního fondu ži-
votního prostředí České republiky v rámci Ná-
rodního programu Životní prostředí v předpo-
kládané výši 400 873 Kč. Celkové náklady na rea-
lizaci by se dle projektové žádosti měly pohybo-
vat okolo 690 000 Kč. O dodavateli prací se roz-

hodovalo v době uzávěrky tohoto vydání Čáslav-
ských novin. Dokončení realizace projektu se 
předpokládá v listopadu 2021.

V rámci projektu dojde k výsadbě stromů, 
keřů, nejrůznějších typů rostlin, bude pořízeno 
zahradní nářadí, sudy na zachycování dešťové 
vody, kompostéry, vyvýšené záhony pro pěsto-
vání zeleniny a bylinek a mnoho dalšího. Na za-
hradě bude také vybudována venkovní učebna – 
přístřešek se stoly, lavicemi a školní tabulí, která 
umožní výuku i za nepřízně počasí. Chybět nebu-
dou krmítka pro ptáky a ptačí budky, pítka pro 
motýly a nejrůznější druhy hmyzu, dále hmyzí 

domek nebo broukoviště.
K projektu ředitel školy Mgr. Tomáš Hasík 

dodává: „Na zahradu se již velmi těšíme, protože 
paní architektka Ing. Pajasová, se kterou jsme 
při návrzích prostorového řešení spolupracovali, 
odvedla skvělou práci. Do využívání zahrady 
chceme zapojit nejen naše žáky, ale také nabíd-
nout prostor dětem z blízké mateřské školky, stej-
ně jako rodičům a veřejnosti, například při růz-
ných přednáškách nebo výstavách našich vý-
pěstků. Dosud nevyužitý prostor tak získá mno-
hostranné uplatnění.”        

                  JN             

ŠKOLSTVÍ

V HOLUBNÍČKU SE SLAVILO
V uplynulých dnech se to v naší školce hemžilo 
princeznami, myškami, dokonce přišel i kovboj, 
Batman, maková panenka nebo havajská taneč-
nice. Chůvy totiž ve spolupráci s rodiči nachysta-
ly pro děti karneval, který byl jednak připomín-
kou svátku Halloween, ale hlavně oslavou roční-
ho působení dětské skupiny Holubníček v Tyršo-

vě ulici. Děti si užily tancování a dovádění u oblí-
bených písniček a soutěží o sladké odměny.

Ani nástup chladného a deštivého počasí 
nás nezastavil před procházkami ulicemi pokry-
tými spadaným listím. Roční období se také pro-
mítlo do našeho tvoření, ve kterém převažovala 
červená, hnědá a žlutá. Vznikaly tak krásné 

dýně, draci nebo stromy.
Prosinec byl obecně zaměřen na tra-

dice a svátky s ním spojené. Na svátek 
svatého Mikuláše děti vyráběly roztomi-
lé čertíky z vlny a učily se písničku       
„Mikuláš ztratil plášť”. Návštěva čerta, 
Mikuláše a anděla se sice neobešla bez 
slziček, ale našly se i statečné děti, které 
si pro balíček došly samy. Nakonec jsme 
písničku našim návštěvníkům zazpívali 
všichni společně a každé dítko dostalo 
sladkosti a ovoce.

Další událostí byla vycházka na náměstí, kde 
si děti prohlédly jesličky a nazdobený vánoční 
strom. Právě napadl první sníh, což bylo pro ně 
velkým zážitkem. Povídání o Vánocích, společné 
zpívání a poslouchání koled dětem pomáhá zkrá-
tit to dlouhé čekání na Ježíška.

Nejdůležitější náplní dne stráveného v dět-
ské skupině jsou hry, které jsou zásadní pomůc-
kou pro rozvoj vnímání a učení. Například po-
jmenovat části lidského těla se děti mohou sná-
ze naučit pomocí říkadla „Hlava, ramena, kole-
na, palce". Důležité pro děti je také být součástí 
kolektivu, což je vidět každý den, děti se na sebe 
těší a jsou spolu rády.

Těšíme se na další společně strávené chvíle 
v roce příštím. Všem dětem, jejich rodinám, ale 
také našim příznivcům přejeme šťastný a spoko-
jený nový rok 2021!
             Za DS Holubníček chůvička Petra Jirková
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ÚSPĚCH NEMOCNICE V CELOSTÁTNÍM PRŮZKUMU
Městská nemocnice Čáslav zaznamenala úspěch 
v celostátním hodnoticím projektu s názvem  
„Nemocnice ČR 2020“, organizovaném každo-
ročně HealthCare Institute o.p.s. Průzkum mapo-
val tři strategické oblasti, kterými jsou bezpeč-
nost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, 
bezpečnost a spokojenost ambulantních paci-
entů a bezpečnost a spokojenost zaměstnanců. 
V rámci porovnávání bylo osloveno 154 nemoc-
nic s akutními lůžky z celého Česka. Průzkum pro-
bíhal od 1. února do 31. srpna a minimální počet 
respondentů byl 100. Čáslavská nemocnice se 
v oblasti bezpečnost a spokojenost hospitalizo-
vaných pacientů umístila na 1. místě ve Středo-
českém kraji. V celkovém hodnocení této kate-
gorie, jejíž dotazník čítal celkem 31 otázek, skon-
čila na 29. místě.

Respondenti odpovídali z 99 % formou tiště-
ného dotazníku. Průzkum nabízel také možnost 
vyplnit dotazník online. „Každé oddělení dostalo 
dotazník, který předávalo pacientům při pro-
pouštění z nemocnice. Po dobrovolném vyplně-
ní ho každý respondent mohl vhodit do připrave-
ného boxu na recepci. Dotazník byl k dispozici 
také volně v čekárnách nemocnice,” popsala 
hlavní sestra Mgr. Galina Vavrušková hodnocení 
v čáslavské nemocnici. 

Za úspěch poděkoval ředitel nemocnice   
Ing. Rudolf Bubla: „Vzhledem k tomu, že část 
průzkumu, ve které jsme získali první místo ve 
Středočeském kraji, se týkala hodnocení hospi-

talizovaných pacientů, jimž nemocnice poskytu-
je péči prostřednictvím našich zdravotníků, je 
určitě na místě poděkovat pacientům, kteří si 
našli čas na vyplnění dotazníku, a celému perso-
nálu nemocnice. Musím zmínit, že v této neleh-
ké covidové době je třeba našim zaměstnancům 
děkovat více než kdy jindy, a to především za je-
jich obětavost, pracovní nasazení a celkovou pé-
či o pacienty, která pro ně znamená velké fyzické 
a psychické vypětí.“ 

Doplnil, že první místo je závazkem do bu-
doucna, a poodhalil, jak pro udržení nastavené 
laťky postupovat: „Každý podobný úspěch je za-
vazující. Nesmíme usnout na vavřínech a dál pra-
covat na fungování a rozvoji nemocnice. V na-
šem případě je to například příprava projektu 
urgentního příjmu, kterým v současné době sice 
disponujeme, ale je rozprostřen po všech našich 
odděleních. Chceme usilovat o dotační tituly, 
které by nám finančně umožnily realizovat nový 
typ samostatného oddělení. Jeho funkce se dá 
zjednodušeně popsat takto: každý pacient, který 
neplánovaně přichází, přijíždí či je dopraven zá-
chrannou službou do nemocnice, je zde vyšetře-
n, je mu stanovena diagnóza a je předán do další, 
pro něj optimální péče. Může to být třeba domá-

cí péče s doporučením kontroly u praktického 
lékaře, standardní oddělení naší nemocnice, ale 
třeba i lůžko intenzivní péče, operační sál, pří-
padně transport již zajištěného pacienta do su-
perspecializované péče poskytované nemocnicí 
vyššího typu.“

Nezapomněl také zhodnotit průběh končící-
ho roku a popřát čtenářům do roku následující-
ho. „Rok 2020 byl mimořádně komplikovaný. Na 
jaře při první vlně covidu to byl takový trénink. 
My jsme se tehdy setkali s několika desítkami lidí 
s podezřením na covid-19, ale až na jednoho ne-
byl nikdo pozitivní. Nyní, při druhé vlně, jsme 
museli hospitalizovat na infekčním oddělení více 
než stovku pacientů s podezřením na covid-19, 
přičemž to se u 70 % z nich potvrdilo. Jako ne-
mocnice jsme museli akutně reagovat na        
nemoc, na kterou nejsme standardně vybaveni. 
Zřídili jsme infekční oddělení a odběrové místo. 
Znovu musím velmi poděkovat celému personá-
lu nemocnice, bez něhož by to nešlo, ale také 
lidem z okolí – ať už to byli lidé, kteří na jaře šili 
roušky nebo míchali desinfekci, nebo praktičtí 
lékaři a armáda, která nám významně pomohla 
na podzim.

Rád bych proto jako přání do nového roku 
použil slovní spojení, která mohou kvůli častému 
používání při podobných příležitostech znít jako 
otřepané fráze, které nikdo příliš nevnímá.     
Při tom je v nich obsaženo skutečně to nejdůleži-
tější, co v životě můžeme dostat. Po letošku to-
mu bude jistě rozumět daleko více lidí. Do nové-
ho roku tedy všem přeji především pevné zdra-
ví.“               

                JN

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ
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„První místo je závazkem 
do budoucna” Ing. Rudolf Bubla,

ředitel městské nemocnice



UMÍTE ?SE O SEBE POSTARAT
Představte si, že je běžné léto a vy cestujete na 
dovolenou. Protože to je daleko, letíte letadlem. 
Velice brzy po začátku cesty vás bude čekat in-
struktáž, ve které se dozvíte, jak se máte chovat 
v krizových situacích. Jedna ze základních rad 
bude spočívat v tom, že pokud se něco stane, 
musíte se nejprve postarat sami o sebe, protože 
teprve pak budete schopni pomoci ostatním. 

Naše současná situace je v mnohém podob-
ná. Spolu s naší civilizací a kulturou někam letí-
me a přesně nevíme kam. Mnozí z nás jsou z to-
ho nervózní, protože je to pro nás nová a nezvyk-
lá situace a my se trochu obáváme toho, jak si 
v cíli poradíme. 

První zásadou je umět se o sebe postarat 
a pak pomáhat dál. Zdá se, že nejméně schopný-
mi se o sebe postarat jsme v současné době po 

psychické stránce. 
Nezřídka totiž zapomínáme na to, jak důleži-

tá je psychohygiena a práce s vlastními pocity. 
Každý den bychom si měli v rodinách i sami se 
sebou zahrát hru na radost. Jak na to? Za celý 
den najdeme nebo si připravíme alespoň pět 
věcí, které nám udělají nefalšovanou radost, tu 
si užijeme a pak si o těch radostech navzájem 
s vděčností vyprávíme. Většinou není třeba žád-
ných složitostí. Stačí dívat se dobře kolem sebe, 
zvýšit množství pohybu a přátelské komunikace. 
Máme teď víc času jeden na druhého, a tak si 
můžeme začít vyměňovat drobné pozornosti 
a laskavosti. 

Štěstí a radost jsou věcí naší volby, i když ob-
čas není lehké najít si k nim důvod. Často moc 
nad naší spokojeností předáváme druhým a hla-

vu i srdce si plníme negativními zprávami a stra-
chem. To, čemu věnujeme svůj čas a pozornost, 
ovlivňuje naši spokojenost a pocity. 

          Mgr. Vlastimil Marušák,
             psychoterapeut, www.timil.cz,
                    poradna v 1. patře Polikliniky Čáslav

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

TAXÍK MAXÍK SE OD LEDNA  ROZJEDE DO ORP ČÁSLAV
Máme radost z našeho nového „přírustku” 
služeb pro seniory. TAXÍK MAXÍK přijel do 
Čáslavi. 

Od 4. ledna 2021 bude nejen v Čáslavi, ale v 
celém ORP Čáslav fungovat nová služba pro 
seniory nad 65 let a handicapované. Projekt 
sociální taxislužby bude zajišťovat ANIMA 
ČÁSLAV, o.p.s.

Pětimístný Ford Tourneo Connect jsme 
získali zdarma spoluprací s Nadací Charty 77. 
Velmi děkujeme. 

Dne 7. 12. si vůz převzaly naše dvě milé 
dámy, radní pro zdravotnictví MUDr. Michaela 
Mandáková a ředitelka společnosti ANIMA 
ČÁSLAV, o.p.s., Mgr. Markéta Dvořáková. 

Více v ČN 12/2020 
        Martin Horský, 
               místostarsota 
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ŠÉF TĚŽÍ ZE STRACHU PODŘÍZENÝCH, 
NÁČELNÍK Z NADŠENÍ SVÝCH KOLEGŮ
Už dlouho víme, že věci dopadnou tak dobře, jak 
dobří budeme my sami. Záleží na nás všech, 
nejen na jednotlivcích, ale na celku, který spo-
lečně vytváříme. Případný problém neleží mezi 
„my“ a „oni“. To pak namísto řešení problému 
vzniká boj. Ve skutečnosti máme „my“ a „oni“ 
problém společný. Být součástí nějaké skupiny, 
vědět, že někam patřím, že mám někde své mís-
to, je důležitý životní pocit. I město je domov. 
O domově, cestě životem a o složitosti současné 
doby rozmlouvala se starostou Čáslavi Vlastisla-
vem Málkem Kamila Ženatá.

V kuchyni na poličce stojí starý baculatý hrní-
ček s drobnými kvítky. Pokaždé když se na něj 
podívám, připomene mi dětství. Pila jsem z něj 
čaj s medem a citronem, často jsem bývala ne-
mocná. Mnohokrát k nám večer přijížděla lékař-
ská pohotovost – skoro pokaždé sloužil tvůj tatí-
nek. Vybavuji si jeho postavu v bílém plášti, jak 
stojí ve dveřích s kufříkem a usmívá se na mě. 
Jaké vzpomínky máš na svého tátu ty?

Lékař, ředitel nemocnice, sportovec, osob-
nost, autorita, vlídný člověk připravený pomá-
hat lidem, ale hlavně táta. Mohl bych o něm vy-
právět dlouho, měli jsme krásný vztah, prožíval 
se mnou všechny moje životní cesty. Byl vše-
stranný sportovec: hrál fotbal, basket, byl výbor-
ný atlet. Jeho ve své době čáslavský rekord ve 
skoku o tyči 315 cm (tyč byla bambusová, s dopa-
dem skokana do písku) je pro mě nepředstavitel-
ný. Byl velký čáslavský patriot a myslím si, že se 
svými kolegy, zejména s osobním přítelem 
MUDr. Jiřím Kunáškem, toho v oblasti zdravotní 
péče na Čáslavsku jako dlouholetý ředitel čáslav-
ské nemocnice s poliklinikou hodně vykonal. 

Kde jsi prožil dětství? Na co rád vzpomínáš? 
Jaké zážitky formovaly tvůj život a jaké zkušenos-
ti z té doby využíváš dodnes?

V Čáslavi žiju téměř celý život, ale narodil 
jsem se v Pardubicích, kde táta chvíli pracoval 
v nemocnici, než v Čáslavi nastoupil jako         
„obvoďák“. Doubravice, čtvrť Pardubic, kde 
jsme rok bydleli, si ani nevybavuji, město mého 
života je Čáslav. Od dětství jsem inklinoval ke 
sportu, zejména k míčovým a kolektivním spor-
tům, v čemž mě táta podporoval. Snad proto se 

cítím zejména jako týmový hráč. Miluji Vodranty, 
lesopark se zázemím pro množství sportů. Měli 
jsme skvělou fotbalovou partu, která spolu vy-
růstala, a od žákovské etapy do mých třiceti let, 
kdy jsem musel kvůli vážným zdravotním problé-
mům s výkonnostním sportem skončit, jsme no-
sili dres jednoho klubu. Tehdy to bylo jinak než 
dnes, kdy se týmy skládají podle finančních mož-
ností klubu. Nás diváci znali od dětství. A když se 
nám nedařilo, tak jsme to od „podlipáků“, skupi-
ny nejvěrnějších diváků, kteří hodnotili zápasy 
při korzování alejí na náměstí, často schytali. 
Dodnes mám mezi spoluhráči plno přátel a vzpo-
mínám na čáslavské trenéry, kteří se nám věno-
vali. Pánové Čálek, Lasák, Valtr mi zůstanou    
v paměti navždy. Taky jsem viděl, jak vedle nás ve 
Vodrantech trénovala Jarmila Kratochvílová pod 
vedením Mirka Kváče a pak Lída Formanová tré-
novaná Jarmilou. To vše mě ovlivňovalo, inspiro-
valo a naplňovalo.

Když pochopíme vazby, vlivy, podněty a okolí 
kolem jedince, uvidíme jeho život jako cestu, 
která má svůj začátek a různé etapy. Jako děti 
a dospívající míváme své představy o životě, sny, 
plány. Jak jsi v té době přemýšlel o životě ty? Kým 
jsi chtěl být? Čemu jsi věřil? Kdo na tebe měl    
vliv? 

Středoškolská studia jsem absolvoval na 

čáslavském gymnáziu. Inklinoval jsem kromě 
sportu k humanitním předmětům. Z doroste-
necké reprezentace kraje jsem to do státní nedo-
táhl, přesto jsem v koutku duše doufal v kariéru 
vrcholového sportovce. I z toho důvodu jsem si 
vybral právnické studium. To šlo totiž se sportem 
skloubit snad nejlépe. Ohledně studia práv jsem 
měl příklad ve starším bratrovi, který práva do-
končoval v době, kdy jsem se já na fakultu do Pra-
hy hlásil. A pak filmy, v nichž neohrožený advo-
kát dostane svého klienta ze svízelné situace, 
přesvědčí porotu o nevině svého mandanta! Vše 
se nakonec vyvinulo jinak. Myšlenky na vrcholo-
vý sport jsem opustil. Práva mě moc bavila, ale 
přiznám se, že pozice neohroženého bojovníka v 
soudních síních nebylo to, v čem bych se vyžíval. 
Svazoval mě pocit zodpovědnosti za výsledek 
sporu a kauzy jsem vždy bral velmi osobně. Těžce 
jsem nesl pocit křivdy, manipulace s fakty            
a zneužití práva k získání neoprávněné výhody. 

V současné době je stále více akcentován 
pohled na společnost jako na systém, který je 
vytvářen občanskou komunitou. Lidmi, v jejichž 
osobních postojích se odráží jejich zájem 
o místa, kde žijí. Těmi, kdo přinášejí různé inicia-
tivy a dobrovolně pracují ve prospěch celku. Uka-
zuje se, že lidé v regionech sami nejlépe znají 
řešení problémů, jsou nejlepšími hospodáři, pro-

ROZHOVOR
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tože k místům, která jsou jejich domovem, mají 
osobní vztah. Jsi s Čáslaví propojen celým svým 
životem. Tvůj děda Josef Oliva byl starostou měs-
ta v letech 1929–1931. V té době město kultur-
ně, ale i občansky nesmírně vzkvétalo. I tvoje 
životní cesta, vzdělání a následné zkušenosti  
z advokátní praxe směřovaly k veřejnému pro-
storu a správě věcí veřejných. 1. listopadu 2018 
jsi byl na ustavujícím zasedání městského zastu-
pitelstva zvolen starostou. Jak se díváš na ty dva 
roky, které od té chvíle utekly?

Byly skutečně hektické, hned první den ve 
funkci mě zastihl telefonát ze skládky, že hrozí 
navážení 70 tisíc tun kalů z ostravských lagun. To 
nás zaměstnalo na dlouhé týdny. Skládka  
a zejména poplatky za odpady představují hlavní 
náplň mé práce. Úsilí o zjednání nápravy zabere 
spoustu času, obnáší studium mnoha podkladů, 
stanovisek správních a soudních rozhodnutí, 
jednání ve sněmovně, s ČIŽP, se senátory, ústav-
ními právníky, krajským úřadem. Po dvou letech 
stále neznáme výsledek a čelíme silnému tlaku 
odpadové lobby na všech úrovních. Počínání 
nečinného ministra životního prostředí je pro 
mě ohromné zklamání: před problémy strká hla-
vu do písku, a proto jsem ho i veřejně vyzval, aby 
na svou funkci rezignoval. S vědomím, že ho   
z toho hlava bolet nebude. Chtěl jsem, aby on 
i široká veřejnost vnímali, že nelze tolerovat vše, 
že občané nejsou ovce, které se před každým 
shrbí. Ale není tu jen skládka. Město zasáhla 
oprava mostů na obchvatu a dvakrát po dlouhé 
měsíce vedla městem objížďka. Ne každý akcep-
toval řešení doporučené znaleckým ústavem 
jako nejlepší ze všech špatných variant. 

Velkou pozornost věnujeme městské ne-
mocnici, udržení dostupnosti zdravotní péče. 
V konkurenci se zařízeními, která dostávají vý-
znamné státní nebo krajské dotace, je to nároč-
ný úkol. K tomu ještě napětí v personální oblasti, 
není snadné nahradit lékaře, kteří chybí v celé 
republice.

„Starosta“ jako název funkce mi vždy asocio-
val muže, který má s městem „starosti“. Jaké 
jsou teď ty tvoje? Už jsi jednou výstižně popsal, 
jakým způsobem by starosta mohl a měl vést 
město – jako týmový hráč.

Základem slova starosta je starost. Starost 
ale nemusí být jen negativní lidská emoce, která 
vzniká v důsledku strachu a pocitu nejistoty    
z neznáma. Hlavní smysl a poslaní starosty je sta-
rat se. Starosta se musí ve svém městě starat 
o spoustu věcí, které jsou pro něj třeba i nezná-
mé, se kterými se ve svém dosavadním životě a 
působení třeba ani nesetkal. Je důležité, že na ně 

není sám, že je členem týmu. Nikdy jsem nechtěl 
být jeho šéfem, spíš takovým náčelníkem. Šéf 
říká já, náčelník my, šéf lidi řídí, náčelník vede, 
šéf těží ze strachu podřízených, náčelník z nadše-
ní svých kolegů, šéf říká jděte to udělat, náčelník 
pojďme to udělat. Mám štěstí, že kolektiv, v 
němž nyní pracuji, je plný aktivních lidí, kteří 
chtějí pracovat pro tým. Ať jde o Radu města, 
nebo zaměstnance úřadu. Na nejbližší spolupra-
covníky se mohu plně spolehnout, rostou vedle 
mě a nebojím se, že mě převýší. Naopak využí-
vám jejich potenciál a těší mě, že své schopnosti 
plně uplatňují. Platí to o mnohých, ale zmíním 
zejména místostarostu Martina Horského a ta-
jemníka Martina Ronovského.

Komunikace s občany získává i podobu se-
tkání, která se nazývají Čas pro všechny. O co se 
jedná?

Dnešní doba nám z důvodu epidemiologic-
kých opatření neumožňuje mnoho veřejných 
kontaktů. Omezují se úřední hodiny. Chtěli jsme 
se pravidelně neformálně scházet s občany, aby-
chom naslouchali jejich názorům, mohli jim před-
stavit naše plány a informovali je o aktuálním 
dění. Z očí do očí. Epidemie nám to zatím zhatila. 
Tak jsme zkusili kontakt prostřednictvím video-
chatu Microsoft Teams. Prvního takového setká-
ní se zúčastnilo několik občanů, ale budeme 
v tom pokračovat. Někdy čelíme kritice, že 
nejsme dostatečně otevření. Málokdo si ale uvě-
domuje, že ještě nedávno nebyl zvukový záznam 
z jednání zastupitelstva vůbec zveřejňován, tak-
že kdo na jednání nepřišel, nemohl si ani po-
slechnout, o čem se jednalo. Listopadové jedná-
ní sledovalo na 400 diváků. 

Lidové přísloví říká, že boží mlýny melou po-
malu, ale jistě. Vidíš to jako zkušený advokát stej-
ně?

Chci tomu věřit. Velmi mě potěšilo, že koneč-
ně zasáhla Národní centrála proti organizované-
mu zločinu ve veřejně známém pokřiveném fot-
balovém prostředí. Mnozí se vysmívali mému 
klientovi, Ladislavu Vízkovi, kterého zastupuji 
v soudním řízení vedeném proti němu Roma-
nem Berbrem, že je to mluvka, který nemá pro 
svá tvrzení žádné důkazy. Spor prý musíme pro-
hrát a varovali nás, že to může mít pro nás oba 
důsledky. Ledacos nám bylo naznačováno. Dnes 
po zásahu NCOZ, po němž skončil Roman Berbr 
ve vazbě, se najednou vyrojilo plno odvážných, 
kterým je všechno jasné a vědí, co se dělo a co se 
má nyní udělat. Obdobná situace je v kauze odpa-
dového hospodářství. Mnozí „vědí“, ale odvahu 
věci měnit nemají. „Víš, proti komu jdete, jaké 
má krytí, jakou podporu má na ministerstvu       

a v zákonodárcích?“ ptal se nás kdekdo. Vím. Ale 
také Roman Berbr si byl jistý, že je nedotknutel-
ný a nikdo mu nic nedokáže. 

O problémech, které město řeší, se průběž-
ně hovoří. Které z nich vnímáš jako podstatné? 
Jaký vývoj lze v těchto záležitostech očekávat?

Samozřejmě nejdůležitější jsou pro nás ne-
mocnice a zajištění zdrojů z poplatků za odpad 
ukládaný na skládku v Čáslavi. V roce 2019 jsme 
získali za uložené odpady jen cca 18 milionů ko-
run, v roce 2020 již do 30. září téměř dvojnáso-
bek. A to si stále myslíme, že nám náleží několi-
kanásobně více. Pokud chce město realizovat 
akce, které ho zkrášlují a udržují na úrovni, na 
kterou si občané zvykli, musí pro to mít zdroje. 
Příjmy z daní budou vinou koronavirové pande-
mie klesat, a tak je pro nás zásadní získat další 
nejen z poplatků za odpady, ale třeba i díky rada-
ru v obci Horky a perspektivně i na obchvatu 
města. Vím, že se to nebude všem líbit, ale rada-
ry garantují bezpečnost silničního provozu a za 
překračování rychlosti budou pokutováni řidiči, 
kteří předpisy nedodržují. Nemůžeme realizovat 
jen akce, které jsou sice viditelné, ale jejichž pro-
voz je ztrátový a je nutné je neustále dotovat.     
A z čeho? Nemáme jen nemocnici, chceme vybu-
dovat krásnou novou mateřskou školku, jejíž stu-
dii jsme představili, a velký pozitivní ohlas byl 
pro nás povzbuzením a důkazem, že uvažujeme 
správným směrem.

Jsou také radosti a úspěchy. Bezesporu k nim 
patří i tato zpráva: „Projekt Obce v datech a spo-
lečnost Deloitte vyhlašují každý rok index kvality 
života v českých městech na základě veřejně do-
stupných dat 206 obcí. Letos vyhodnotily Čáslav 
jako město, které stouplo o 51 míst – z loňského 
147. místa na 96.“ 

Z pohledu „skokana“ v umístění na žebříčku 
obcí jsme se umístili na druhém místě a posun 
v celkovém hodnocení o 51 míst zaregistrovali 
mnozí. Někteří místní však větší pozornost věno-
vali jednotlivostem a zdůrazňovali, ve kterých 
oblastech jsme si pohoršili. Je třeba to vnímat 
realisticky, některé ukazatele nelze měnit ze dne 
na den, na některé nemáme z pozice samosprá-
vy tak úplně vliv. Ale posun v celkovém hodnoce-
ní kvality života obcí ČR je důležitým signálem. 
Lidé to vnímají a nás to nesmí ukolébat. Musíme 
se snažit měnit k lepšímu to, co můžeme.

Momentálně zažíváme snad nejdramatičtěj-
ší epizodu v novodobé historii. Potvrzuje se, že 
nemocnice má pro město svůj nezastupitelný 
význam. Přesto je její existence neustále ohrožo-
vána nepříznivými okolnostmi.

Nemocnice je pro celý čáslavský region     
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velmi důležitá a mě těší, že to tak vní-
mají i obce v okolí. Věřím, že naše ne-
mocnice bude mít své místo v síti ne-
mocnic, kterou koncipuje ministerstvo 
zdravotnictví. Snad se změní i postoj 
Středočeského kraje, pro který byla 
nechtěnou Popelkou, již nikdo na bál 
nezval. Kolegyně radní MUDr. Mandá-
ková by se měla stát místopředsedkyní 
Výboru pro zdravotnictví Středočeské-
ho kraje. Jak Míšu znám, bude její hlas 
na jednáních silně slyšet. Přál bych si, 
aby naši spoluobčané nepodléhali „za-
ručeným zprávám“ a dezinformacím 
o konci nemocnice, o nekalých zámě-
rech s ní v budoucnosti, o personálním stavu, 
který nezaručuje kvalitní péči. Není lehká doba, 
ale děláme vše pro to, aby nemocnice fungovala 
a péče, na kterou jsou občané našeho regionu 
zvyklí, byla zachována i v dalším období.

Je rozdíl ve druhé vlně epidemie oproti prv-
ní? Myslím tím v atmosféře ve městě, v míře sou-
držnosti a spolupráce?

Těžko říci. Budu-li vycházet z toho, jak jsou 
lidé rozpačití z chaotických a mnohdy protichůd-
ných sdělení od nejvyšších státních představite-
lů, tak i v Čáslavi panuje menší důvěra v přijatá 
opatření. Zato reakce praktických lékařů, vojá-
ků, studentů, kteří pomáhají v nemocnici i domo-
vě důchodců, mě naplňují optimismem, že ve 

zlých časech lidé pomohou, nabídnou své síly 
a projeví odhodlání vše zvládnout. Občas jsou 
lidé alergičtí na slova typu „spojme se”, „so-
udržnost”, „sounáležitost”, „spolu to zvládne-
me”. Někoho to dráždí jako fráze. Ale bez toho, 
aby si lidé nebyli lhostejní a podpořili se v době, 
když je to potřeba, to nejde.

Závěr našeho rozhovoru bude novoroční. 
Jaké hodnoty si teď uvědomujeme – v nelehké 
hektické době, a přitom ve svátečním čase ztiše-
ní? Jaká jsou tvá přání a povzbuzení ke svátkům 
konce roku a do roku nového? 

Přesvědčil jsem se, že týmová práce má mno-
hem větší efekt, než kdyby se člověk musel spo-
lehnout jen na jedince, byť ve významném po-

stavení. Rok 2020 mně přinesl silné zá-
žitky z akcí Formanovy Čáslavi. Všechny 
se podařily. Nabíjelo mě setkávání se s 
lidmi, kteří naprosto nezištně, bez náro-
ku na odměnu, ve svém volném čase, 
často po večerech, připravovali akce 
pro druhé. Úžasné byly Dvorky, jako 
doprovodný program festivalu Forma-
nova Čáslav, jehož vyvrcholení – před-
stavení Divadla bratří Formanů Dead-
town – zmařila epidemie koronaviru. 
Navázali jsme ale krásné vztahy s bratry 
Formanovými i Dejvickým divadlem, 
které by k nám mělo zavítat příští rok v 
rámci dalšího ročníku festivalu. Čáslav-

ské náměstí i různá zákoutí byly ve dnech konání 
Dvorků po tři dny zaplněné lidmi nejen z Čáslavi. 
Vládl zde úsměv a pohoda. Byly to takové před-
časné Vánoce plné porozumění, lidí, kteří si byli 
blízcí. Moc za to děkuji. 

Přeji všem, aby byli hodně zdraví, abychom 
zvládli všechna úskalí pandemie, abychom mys-
leli na druhé a pomáhali si. Těším se na vše, co 
před nás rok 2021 postaví. Věřím, že do něj 
vstoupíme posíleni tím, co jsme zvládli a překo-
nali, a plni síly a odhodlání naše krásné město 
společně rozvíjet. 

                                                         
           Kamila Ženatá

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Vážení čtenáři,
realizuji desku čáslavských starostů a nepo-

dařilo se mi sehnat několik fotografií. Jedná se o 
fotografie starostů:
 
 – (1939 – 1941)Stanislav Víšek 
 – (1941 – 1942)PhDr. Bohumil Záruba 
 –  (1942 – 1943)Rudolf Womela
 –  (1945 – 1949)JUDr. Jan Čech
 –  (1949 – 1960)Alois Tryta
 –  (1960 – 1971)Jan Jursík

Pokud mi můžete pomoci uvedená jména 
doplnit fotografií, budu velice rád.
Předem děkuji za pomoc.

František Tesař
Telefon: 723 183 076

POMŮŽETE PŘI REALIZACI 
DESKY STAROSTŮ?
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V listopadu, kdy druhá vlna koronavirové epide-
mie dosahoval svého vrcholu, přišla učitelka vý-
tvarného oboru ZUŠ, paní Renata Janoušková 
s výzvou, jež měla zprvu oslovit hrstku žáků a 
jejich rodiny. Malování obrázků na kamínky, kte-
ré jejich autoři odnášejí před budovy nemocnic 
a domovů pro seniory jako symbol vyjadřující 
radost, sounáležitost a naději, se ale ujalo i dale-
ko za hranicemi Čáslavi. Právě v těchto dnech 
bychom mohli prostřednictvím kamínků dosáh-
nout vrcholu další vlny, ovšem tentokrát nikoliv 
té koronavirové, ale vlny pozitivní energie, která 
hraje v současném boji s covid-19 zásadní roli. 

Paní Janoušková, co Vás k této činnosti inspi-
rovalo?

Při vymýšlení úkolů v rámci distanční výuky 
jsem získala pocit, že bych měla se svými žáky 
přijít s něčím, co by neslo jakousi přidanou hod-
notu. Zkrátka abychom nekreslili a nezdokona-
lovali se pouze v technickém směru po vlastní 
linii, ale abychom prostřednictvím naší práce 
dokázali předat radost někomu jinému a vyjádřit 
sounáležitost s lidmi, na které má současná do-
ba největší dopad.

Všimla jsem si, že na Facebooku je poměrně 
populární malování putovních kamínků, které se 
pokládají na zajímavých místech po celé České 
republice. Napadlo mě tedy, že význam této čin-
nosti trochu pozměním. Vyzvala jsem své žáky 

na sociálních sítích, aby zkusili na kamínky nama-
lovat například anděla a poté kamínky položili 
jen tak pro radost k nemocnici nebo domovu 
důchodců. 

Napadlo Vás, že výzva bude mít takový do-
pad?

Pohrávala jsem si s myšlenkou, že by bylo 
pěkné, kdyby se spolu s dětmi zapojili i jejich rodi-
če, ale rozhodně jsem nečekala tak kladnou ode-
zvu, a už vůbec ne, že se tento nápad dostane 
i mimo Čáslav. 

Zhruba v prvním týdnu výzvy jsem dostala 
spoustu pozitivních reakcí od rodičů žáků, ma-
teřských škol, zaměstnanců nemocnice nebo 
domova důchodců. Brzy poté jsem obdržela 
zprávy od lidí, kteří se zapojili v Havlíčkově Bro-
dě, ale i Brně, nebo dokonce na Slovensku. Kon-
cem listopadu se mi s nadšením ozval také jeden 
z organizátorů soutěže Brána k druhým pořáda-
né Národním pedagogickým institutem ČR ve 
spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, která 
oceňuje pozitivní příklady a skutky v naší společ-
nosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 
let. Této soutěže se již zúčastnila SZeŠ Čáslav s 
kanistoterapií, a přestože jsme s žáky s malová-
ním kamínků nezačali za účelem soutěžení, roz-
hodli jsme se po domluvě se ZUŠ, že se také při-
hlásíme.

Plánujete teď o Vánocích druhou vlnu malo-
vání kamínků?

Ano, přestože bychom měli dodržovat vzdě-
lávací plán, plánujeme s dětmi v této výzvě po-
kračovat. Jako nový motiv mě napadl betlém, 
ale na Vánoce nebo v závěru roku udělá určitě 
radost jakákoliv kresba. Věřím, že v nějaké formě 
již bude zahájena prezenční výuka, takže bude-
me se žáky moci malovat společně a společně 
pak půjdeme kamínky umístit tam, kde je potře-
ba rozdávat radost a naději nejvíce.

Ráda bych v této aktivitě nějakým způsobem 
pokračovala i po Vánocích. Když s rodinou slyší-
me ty silné příběhy a kolik radosti udělá obyčej-
ný, anonymně darovaný kamínek, máme slzy      

v očích. S něčím takovým jsem nepočítala, přišlo 
mi to jako hezký nápad, ale netušila jsem, že re-
akce seniorů a dalších lidí budou tak silné a do-
jemné.

Jaký technologický postup byste doporučila 
lidem, kteří se do výzvy chtějí teprve zapojit, aby 
se barvy na kamíncích po čase venku nerozma-
závaly?

Na to se mě ptá mnoho lidí. Na kamínek mů-
žeme malovat čímkoliv, ale důležité je ho po ma-
lování přelakovat. Stačí bezbarvý lak na nehty 
nebo několik vrstev laku na vlasy. Pro malbu sa-
motnou jsou nejlepší akrylové barvy, ale kdo 
barvami a štětcem moc nevládne, postačí mu 
permanentní fixy. 

Jak Vy sama aktuální období prožíváte?
Je mi z toho trošku smutno. Mám jednade-

vadesátiletého tatínka, kterému jídlo předávám 
v roušce nebo respirátoru, několikrát denně mu 
telefonuji. Právě on byl ve skutečnosti jedním 
z impulsů, které mě k myšlence výzvy přivedly. 
Pro seniory je to těžké. Leckdy jsou osamělí, izo-
lovaní od kontaktu s rodinami, bojí se kvůli neu-
stálému tlaku médií. Musíme věřit, že to brzy 
skončí, buďme na sebe milí a dodávejme lidem 
kolem sebe pozitivní energii, a to nejen teď o 
Vánocích. 

Jinak se moc těším za svými žáky do školy, 
kterým velmi děkuji, protože právě díky nim   
a jejich rodičům bylo seniorům, pacientům v ne-
mocnicích a profesionálům v takzvané první linii 
předáno více radosti, než bylo původně pláno-
váno.                   JN              

ROZHOVOR

„Nečekala jsem, že reakce lidí 
budou tak silné a dojemné.”

DARUJTE KAMÍNEK PLNÝ RADOSTI A NADĚJE 

Renata Janoušková
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Franz Starkl patří do čtvrté generace rodu       
Starklů pocházejícího z Rakouska a profesně na-
vazuje na více než stoletou rodinnou tradici. Do 
Čech přijel řídit společnost v roce 2005 poté, co 
zemřel jeho dědeček Josef Starkl, který českou 
pobočku založil. Jak se firma za bezmála třicet let 
proměnila?

Co všechno momentálně vaše společnost 
zákazníkům nabízí?

Máme zásilkovou službu, zahradní centrum, 
provádíme realizace zahrad a vlastníme okrasné 
a ovocné školky. Už v době založení české firmy 
jsme nechtěli být pouhým zahradním centrem, 
ale chtěli jsme toho vyzkoušet ve svém oboru co 
nejvíce. Ostatně, díky tomu sedmdesát procent 
z našeho ročního obratu nyní tvoří zásilková služ-
ba. Třicet procent pak představuje zahradní cent-
rum, realizace a výsadby zahrad. Z námi nabíze-
ného sortimentu sami produkujeme ovocné  
a okrasné stromy, konifery, okrasné i ovocné ke-
ře a růže. Což je ale pouze část z toho, co nabízí-
me. Ostatní rostliny dovážíme od našich mnoha-
letých dodavatelů z celé Evropy.

Máte ještě tištěné katalogy, s nimiž jste začí-
nali?

Máme. Vydáváme je pravidelně dvakrát roč-
ně, a to vždy na jaře a na podzim. Je pravda, že 
mnohem více zákazníků dnes objednává naše 
zboží online. Na druhou stranu mnoho lidí po-
třebuje k nákupu určitý impulz, a tím je právě 
tištěný katalog. Naleznou v něm novinky, které 
se poprvé dostávají na náš trh… Ale kdo ví? 
Vzhledem k tomu, že k propagaci ve velké míře 
využíváme nyní i sociální sítě a moderní digitální 
marketingové nástroje, je možné, že jednoho 
dne už tištěný katalog nebude potřeba rozesílat.

Mění se vkus Čechů, pokud jde o zahradniče-
ní? Podléháme trendům?

Největším trendem za poslední roky je to, že 
si lidé chtějí zase hojně doma pěstovat zeleninu, 
ovoce, bylinky. Více začínají cílit na bio domác-
nost a zdravý životní styl.

Napadá mě, když máte tu stoletou tradici, 
jestli může někdo z vaší rodiny dělat vůbec něco 
jiného než zahradničení?

Můj dědeček, který zde v devadesátých le-
tech začínal a v roce 2005 tu i zemřel, patřil do 
druhé generace. Stávajícím majitelem firmy je 
můj otec, tedy představitel třetí generace. Jeho 

sourozenci řídí vlastní 
zahradní centra... Já pat-
řím již ke čtvrté generaci 
rodiny Starkl. Dohroma-
dy je nás devatenáct vnu-
ků, ale ne všichni se zabý-
vají zahradnickou profe-
sí. Například ve firmách 
Starkl je nás osm.

Vás to vždycky táhlo k 
pěstování, šlechtění a 
kultivování?

Mám bratra - dvojče; 
a ten převezme vedení firmy v Rakousku. Já se 
budu věnovat chodu firmy Starkl tady v Čechách. 
Můj bratr je víc realizátor, zatímco já mám na sta-
rosti především produkci rostlin. Byl jsem dlou-
ho ve Francii, kde jsem se učil šlechtit růže. Zabý-
vám se proto v čáslavských školkách i selekcí 
růží. Každoročně jich očkujeme cca 50 000 a já 
následně zkoumám, zdali jsou do zdejšího klima-
tu vhodné. To mě zajímá i baví. Spolupracujeme 
také s nejznámějšími šlechtiteli růží ve Francii, 
Německu i Anglii.

Co se dá v případě růží ještě vymyslet nové-
ho?

Minulý rok jsme nabízeli například orientální 
růže, které mají černé srdce uvnitř. U našich zá-
kazníků jsou velmi oblíbené pnoucí růže. Ty jsou 
ovšem příliš velké pro pěstování na balkoně či 
terase. Proto budeme mít v prodeji v příštím ro-
ce, nebo v roce následujícím novou variantu mi-
ni pnoucí růže. Ale je pravda, že je stále těžší 
šlechtit nové růže… Mimo růží se v našem kata-
logu objevují i další novinky: nové odrůdy muš-
kátů, zeleniny, rostlin na balkon a terasu či rezis-
tentních druhů ovoce.

Ovlivnil vás letos negativně koronavirus?
Strach jsme z toho zpočátku měli. Ukázalo se 

však, že přes léto lidé moc nejezdili na dovole-
nou, zůstávali doma a zkrášlovali si svoje zahra-
dy. Nejčastěji objednávali přes online shop, tak-
že to byl pro nás nakonec dobrý rok.

V devadesátých letech jste v Česku začali pro-
to, že tu trh nebyl ještě obsazený? 

Ano, byl to ten důvod. Zásilková služba s rost-
linami tu tenkrát neexistovala vůbec. Firmu zalo-
žil můj dědeček a společně s otcem tak zde 
uplatnili zkušenosti, již získané v Rakousku. Fun-
govalo to tedy již od počátku velmi dobře. Lidé 

viděli katalog a chtěli si rostliny hned objednat. 
Ale musím přiznat, že jsme na začátku udělali 
i jednu chybu, protože jsme podcenili právě zá-
jem ze strany zákazníků. V prvním roce jsme ob-
drželi tolik objednávek, že jsme je nedokázali ani 
vyřídit. Proto bylo potřeba pro další sezóny po-
stavit expediční haly, rozšířit pěstební plochy, 
navýšit produkci rostlin a posílit počty zaměst-
nanců. Díky tomu by se dnes už podobná situace 
opakovat neměla. Navíc se snažíme neustále 
vylepšovat i náš servis v oblasti webu, sociálních 
sítí a především zákaznického servisu. Největším 
problémem naší zásilkové služby ale zůstává sku-
tečnost, že rostliny nemůžeme zasílat celý rok, 
tedy v každém ročním období. Muškáty třeba 
nemůžeme posílat už v lednu nebo v únoru. Je 
nutné počkat na vhodné klimatické podmínky. 
A tomu dnes lidé moc nechtějí rozumět. Tren-
dem je objednat si zboží a obratem ho dostat. Z 
toho důvodu musíme zákazníky i lépe a více in-
formovat o tom, jak to s jejich objednávkami v 
naší zásilkové službě rostlin probíhá.

              duš
                  

             
                                                                   

                                                                          

ROZHOVOR
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FRANZ STARKL: Servis pro zákazníky neustále vylepšujeme

Když v roce 1991 vstoupila na český trh firma 
Starkl, byl to obrovský boom. Nejspíš se 

nenajde nikdo, komu by v hlavě neutkvěl jejich 
pestrobarevný katalog, jenž nabízel rostliny, 

které doposud nebyly na zdejším trhu k mání. 
Zásilková služba, která začala fungovat v těsné 

blízkosti Čáslavi, v současnosti zásobuje pět 
evropských zemí. Ročně vyexpeduje asi 

150 tisíc balíčků. Více najdete na 
www.starkl.com.

Starkl v Čáslavi



OHŇOSTROJE DNES A ZÍTRA
Jelikož i v Česku postupně přibývá obcí, které od 
tradičních ohňostrojů upouštějí a nahrazují je 
pestrými vizuálními projekcemi (především    
tzv. videomappingem), může to vypadat, že této 
klasické formě zábavy takříkajíc zvoní hrana. Tak 
„horké“ to ale minimálně prozatím nebude. Stá-
le totiž existují ohromné spousty fanoušků, kteří 
na ni nedají dopustit.

Na prapočátku ohňostrojů stála podle histo-
riků snaha různých čínských dynastií zahnat zlé 
duchy. Dnes už v podobný účel pyrotechniky věří 
málokdo. Mnohem více jde o řádně hlasitou pas-
tvu pro oči a symbolický moment, který připomí-
ná, zahajuje nebo zakončuje všemožné celospo-
lečenské události. Ty se pochopitelně napříč ze-
měkoulí značně liší, jelikož různé národy připisu-
jí význam různým datům. Výjimku z tohoto pra-
vidla tvoří především oslava vstupu do nového 
roku, jež bývá zároveň příležitostí, jak se i tímto 
způsobem odvázat a na pár prchavých okamžiků 
zapomenout na všední strasti a starosti.

Rozdíly přitom panují i co do použité pyro-
techniky. Existuje jí nespočet nejrozličnějších 
typů a druhů. V některých částech světa se pro-
sazují takové, které třeba u nás prakticky nikdo 
nezná – za všechny jmenujme například tzv. čo-
koládovou bombu, která si navzdory tomu, že se 
známou cukrovinkou nemá nic společného, zís-
kala srdce obyvatel Indie.

Zároveň je nepřehlédnutelným faktem, že je 
rok od roku hlasitěji slyšet i hlas těch, kteří se      
k ohňostrojům staví spíše odmítavě. Nepočítá-
me-li cenu podobné atrakce, dosahující mnohdy 
skutečně enormních částek, prim hrají přede-
vším dva argumenty. Ten první poukazuje na zá-
těž pro životní prostředí kvůli výrobě i použití 
pyrotechniky, ten druhý na psychický dopad 
ohlušujícího rámusu na život a psychickou vy-
rovnanost zvířat domácích i těch žijících ve volné 
přírodě.

Tento text vzniká v době, kdy máme oslavy 
vstupu do nového roku všichni teprve před se-

bou. Na aktuální bilancování je tudíž v tomto 
směru příliš brzo. Už teď je ale jisté jedno: deba-
ta zastánců a odpůrců ohňostrojů bude ještě ně-
jakou dobu pokračovat.                                      IM

Především kvůli nejistotě související s celospole-
čenskou situací kolem pandemie covidu-19 vzbu-
zuje v mnoha lidech obavy také vstup do nového 
roku 2021. Jaké další katastrofy nás v nadcházejí-
cím období čekají, ptají se ti skeptičtější z nás. 
Ale proč se na něj nezkusit podívat úplně opač-
ně? Třeba prostřednictvím toho, co všechno pozi-
tivního se v minulých letech končících jedničkou 
stalo.

2011
Petra Kvitová vyhrála nejslavnější tenisový 

turnaj světa ve dvouhře, britský Wimbledon. 
Stala se tak teprve třetí ženou narozenou na na-
šem území, které se to podařilo.

2001
Vznikla Arnika, český spolek zaměřený na 

ochranu životního prostředí. Od té doby se zabý-
vá mimo jiné ochranou a obnovou přírodních 
hodnot u nás i ve světě.

1991
V Černínském paláci v Praze podepsali zá-

stupci Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Ru-
munska, Bulharska a Československa protokol 
o zániku Varšavské smlouvy.

1981
V kinech měla premiéru dodnes velmi oblí-

bená poetická komedie z období první republiky 
Postřižiny režiséra Jiřího Menzela podle stejno-
jmenného románu Bohumila Hrabala.

1971
Kanadské Toronto se stalo místem, kde Josef 

Škvorecký a jeho žena Zdena Salivarová založili 
nakladatelství ’68 Publishers. Mohla zde vychá-
zet díla u nás zakázaných literátů.

1961
Jurij Gagarin jako vůbec první člověk vzlétl do 

vesmíru. Obletěl Zemi a po 108 minutách přistál. 
Rázem se stal celosvětovou celebritou, jejíž sláva 
trvá dodnes.

1951
Ve Spojených státech amerických bylo ofi-

ciálně zahájeno barevné televizní vysílání. Prv-
ním pořadem pracujícím s novým výdobytkem 
byla zábavná estráda plná soudobých hvězd.

1941
Narodili se politik Petr Pithart, skokan na ly-

žích Jiří Raška, operní pěvec Plácido Domingo, 
herečka Iva Janžurová, zpěvačka Marie Rottrová 
nebo herečka Faye Dunaway.

1931
Svého založení se po letech plánů dočkala 

Zoologická zahrada hlavního města Prahy v Troji. 
Prvním zdejším zvířetem byla vlčice Lotta, násle-
dovaná lvicí Šárkou.

1921
Albert Einstein získal Nobelovu cenu za fyzi-

ku. Konkrétně se o ni zasloužil svými příspěvky 
k teoretické fyzice včetně objevu zákonitostí foto-
elektrického jevu.                                                IM

CO SE STALO V MINULÝCH LETECH 
KONČÍCÍCH JEDNIČKOU?
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Vážení přátelé, spoluobčané a sousedé, do-
stáváme se do závěrečné fáze roku 2020, který 
byl po všech stránkách velmi zvláštní. Pandemie 
covid-19 nás pravděpodobně zasáhla více či mé-
ně všechny, některé přímo a některé jen změnou 
pracovních návyků či situací. Ať tak či onak, le-
tošní rok byl opravdu jiný.

Přichází vánoční svátky, čas rozjímání a mož-
ná, že letos konečně i toho zastavení se a zamyš-
lení, které většinou předčí vánoční shon a tradič-
ní vánoční „blázinec“. Vezměme si z toho to po-
zitivní ve stylu přísloví „všechno špatné je pro 
něco dobré“ a opravdu využijme tuto neče-
kanou a pro mnohé z nás nezáviděníhodnou si-
tuaci pro právě zmíněné zamyšlení. Určitě ne-
zapomeňme na ty, kteří nás navždy opustili,  
a myslím, že již není vůbec důležité, proč se tak 
stalo a za jakých okolností.

Chtěl bych zde moc poděkovat celému per-
sonálu čáslavské nemocnice, který tentokrát 
zápasil s mnohem větším zatížením než při jarní 
epidemii. Patří jim velký dík za skvělou práci. 
Mohl bych takto jmenovat mnoho profesí, ale 
ještě bych přece jen rád zmínil jednu, a to jsou 
prodavačky, pokladní a celý personál našich ná-
kupních supermarketů a ostatních prodejen  
s potravinami. Myslím, že mnohdy čelí velkému 
tlaku, o hrozbě přenosu covidu ani nemluvě. Je 
to složité pro nás všechny, ale doufám, že vše 
společně zvládneme a že příští rok nás čekají, jak 
říká hláška z jednoho filmu, „už jen samá poziti-
va“.

Krásné Vánoce vám všem, hodně spokoje-
nosti a hlavně zdraví a štěstí nejen o vánočních 
svátcích, ale i v celém novém roce 2021.

    
                  Jan Jiskra,

      předseda Mikroregionu Čáslavsko

OKOLNÍ OBCE

předseda Mikroregionu Čáslavsko Jan Jiskra

SPOLEČNÝ VODOVOD PRO OBCE 
VÝCHODNÍ ČÁSTI ČÁSLAVSKA
Obce východní části Mikroregionu Čáslavsko, 
konkrétně Bílé Podolí včetně místních částí 
Lovčice a Zaříčany, dále pak Starkoč, Semtěš, Že-
hušice (místní část Bojmany) a Vrdy, začaly plá-
novat budování společného vodovodu. Jedná se 
o vodovod z velkokapacitního zdroje Vrchlice-
Maleč, provozovaný VHS Vrchlice-Maleč, který 
by měl mít dostatečnou zásobu i do budoucna. 
Výše uvedené obce se i s ohledem na svou veli-
kost nechtějí spoléhat na vlastní vrty, eventuál-
ně vlastní úpravny vody, neboť by výrazně pro-
dražily provozování vodovodů, a tím i následné 
vodné pro obyvatele. Proto je velmi oslovila na-
bídka firmy VHS prostřednictvím ředitele Ing. 
Štěpána a senátora Ing. Strnada na vybudování 
vodovodu v této části Čáslavska. 

Z projektu nakonec odstoupila obec Vrdy, 
která se rozhodla provozovat vlastní vodovod z 
vlastních vrtů.

V rámci příprav na realizaci projektu proběh-
lo výběrové řízení na projektovou kancelář a v 
současné době vrcholí přípravy na získání sta-

vebního povolení. Pokud všechno půjde hladce 
a obce získají dotaci, vodovod by se měl začít bu-
dovat koncem roku 2021 s plánovaným dokon-
čením nejpozději v roce 2023.

Celková cena realizace by měla být kolem 
80 milionů korun, z toho cca 50 milionů by měla 
činit dotace Státního fondu životního prostředí. 
Zbylých 30 milionů pokryjí obce – částka mezi ně 
bude rozdělena v závislosti na počtu obyvatel. 
Vodovod bude zásobovat pitnou vodou přibliž-
ně 1400 obyvatel. 

    Jan Jiskra

KRÁSNÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ 
V ROCE 2021 PŘEJE

CHYTRÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 
V OBCI KRCHLEBY
Díky podpoře v projektu MŮJ KRAJ – Participa-
tivní rozpočet Středočeského kraje vybudovala 
obec Krchleby chytrou autobusovou zastávku.

Cílem projektu bylo udělat ze staré plechové 
zastávky moderní, chytrou a uživatelům veřejné 
dopravy příjemnou autobusovou zastávku,  
a zlepšit tak kulturu cestování i vzhled obce. Díky 
wifi zóně a dobíjecí stanici na elektrokola nabízí 
zastávka využití pro širokou veřejnost.

Zbrusu nová zastávka stojí na místě té pů-

vodní. V jejím prostoru jsou umístěny úřední des-
ky a plakátovací plocha, pro posezení slouží dvě 
dřevěné lavičky.

Zastávka je osvětlena inteligentním led 
osvětlením, které se rozsvítí jen při přiblížení 
osoby do prostoru. Tento způsob osvětlení tak 
šetří elektrickou energii a také nevytváří světel-
ný  smog.     

                   Bc. Bohumila Jeřichová, 
                                                   starostka obce
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Ranč vznikl v roce 2017 na „zelené louce“. V sou-
časnosti je na ranči 10 stálých koní. Celoročně 
nabízíme projížďky pro děti i dospělé, vyjížďky 
s vozem taženým koňmi a během školního roku 
zde fungují pravidelné pony kroužky.

Dominantou ranče je Extreme trail park – 
překážkový park pro koně, kde pořádáme jez-
decké kurzy, hobby závody i oficiální soutěže.

V letošním roce jsme v areálu uspořádali ve 
spolupráci s firmou EMI-PET první, velice úspěš-
ný ročník Vinařské pejskijády, kde si společně 
zasoutěžili voříšci i čistokrevní psi v různých vý-
stavních a sportovních disciplínách. V roce 2021 
na ni chceme navázat druhým ročníkem.

V září jsme v areálu uspořádali Den pro rodi-
ny s dětmi a také poslední hobby závody v Extre-
me trailu v této sezoně.

Téměř všechny akce na ranči jsou veřejné, 
vstup je zdarma, k dispozici je občerstvení a pří-
jemná atmosféra.

                                              Kamila Hejhalová 

OKOLNÍ OBCE

JAK VODRANTY KE SVÉMU JMÉNU PŘIŠLY
Obec Vodranty, ležící pět kilometrů jihozápadně 
od Čáslavi, nemá příliš dlouhou historii. Přesto 
však patří k těm českým vsím, jejichž jména jsou 
pro nás dnes významově zcela neprůhledná.

Poprvé jsou Vodranty v písemných prame-
nech zmiňovány až r. 1738, kdy se uvádí dvůr zva-
ný Vodrant. Dnešní podoba jména Vodranty, ma-
jící tvar množného čísla, se poprvé objevuje 
r. 1785.

I když toto jméno zní velmi neobvykle, není 
v Čechách zcela ojedinělé. Žádnou další obec 
jménem Vodranty u nás sice nenajdeme, ale sta-
čí se vrátit zpět do Čáslavi, kde nalezneme část 
města se sportovním areálem nazývající se 
Vodranty.

Je velmi pravděpodobné, že název dnešní 
obce Vodranty zněl v dřívějších dobách Lodrant 

a ještě předtím Rodland.
Význam slova je pak odvozen z němčiny – 

roden znamená klučit lesy, vykopávat pařezy, 
land je země. Původně tedy slovo označovalo 
vyklučenou zemi, klučeninu, nově vzniklou or-
nou půdu získanou vymýcením lesů a vy-
kopáním pařezů.

Klučení bylo velmi rozšířeným způsobem 
získávání nových orných pozemků, a tak není 
divu, že jmen s obdobným významem je u nás 
víc. Netřeba chodit daleko. Pouhé dva kilometry 
severozápadně se nacházejí Kluky, obec pod-
statně starší než Vodranty (poprvé je zmiňována 
již r. 1289).

I její název souvisí se získáváním nové půdy – 
a nemá tedy nic společného se slovem kluk, kte-
ré známe ze současné češtiny.

Slovo „kluk“ ve staré češtině označovalo vy-
mýcený pozemek, z něhož byl již odstraněn les, 
ale který ještě nebyl zkopán, vyklučen, nebyly 
z něj tedy dosud odstraněny všechny pařezy a 
kořeny stromů.

zdroj: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.: Jméno 
Vodranty označuje vyklučené místo, Mladá 
fronta DNES, příloha Střední Čechy (Kutnohor-
sko), 28. 6. 2002, s. D/4

                                                             Vodranty

RANČ VINAŘE
Projížďky i Extreme trail

KRÁTCE O ŠEBESTĚNICÍCH
Název Šebestěnice původně označoval ves lidí 
Šebestianových. Latinské osobní jméno Se-
bastianus vzniklo z řeckého Sebaste, což zname-
ná svatý, božský.

Majitelé vsi byli zpočátku zemané. První pí-
semně doložený majitel vsi byl v r. 1303 Kondráš 
ze Sebestianic. Majitelé se pak často měnili. 
V 17. století přešly Šebestěnice do rukou Maří 
Magdaleny Trčkové z Lípy. V r. 1819 koupil v draž-
bě panství sedlecké a krchlebské kníže Karel   
Schwarzenberg. V držení rodu zůstalo až do po-
zemkové reformy po 1. světové válce. 

V novodobé historii jsou Šebestěnice samo-
statnou obcí od r. 1991, kdy se místní občané roz-
hodli osamostatnit od obce Zbýšov.

Náves zdobí obecní kaplička Navštívení Pan-
ny Marie z roku 1894; na její stavbu se tehdy slo-
žili občané a zbytek doplatila obec. V nedávné 
době byla kaple opravena a znovu vysvěcena.

Horky v současnosti patří k těm obcím, jejichž 
obyvatelé musí i pro malý nákup dojíždět. Ob-
chod se přitom v obci udržel poměrně dlouho, 
k jeho uzavření došlo zhruba před 3 lety.

Na jaře tohoto roku nevyužívaný objekt od-
koupila obec a pustila se do rekonstrukce. V sou-
časné době je opravena střecha budovy a zpra-
covává se projekt na rekonstrukci vnitřních pro-
stor.

Mezitím obec našla nového nájemce, který 
po dokončení rekonstrukce v budově obnoví pro-
voz obchodu se smíšeným zbožím, zbylé prosto-
ry po dokončení rekonstrukce využije pro zázemí 
cateringové společnosti. Zdá se, že obě strany 
budou spokojeny – a občané si budou moci zase 
nakoupit „doma“.                                           Horky

NA HORKÁCH SE ZNOVU 
OTEVŘE OBCHOD

Kaplička se zvonicí na návsi
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JÍZDNÍ ŘÁD MHD 
PLATNÝ OD 13. 12. 2020 DO 11. 12. 2021

 stránka 25 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2021   



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

stránka 26 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2021  

Dne 7. prosince tomu byl rok, 
co nás navždy opustila naše
maminka, babička a sestra,

paní

S láskou a úctou stále vzpomínají přítel Láďa,
táta a dcery Jarka, Míša, Kačka, 

sestra Alena s rodinou a bratr Jan s rodinou.

Jaroslava Hrušková
z Potěh

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínka na Tebe však stejně bolí...

Dne 8. ledna to bude 8 let, 
co nás opustil milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan 

Bohuslav Veselý
Stále vzpomínají manželka Jiřina, 

dcera Jana s rodinou a syn Milan s rodinou.

Dne 16. 12. uplynuly 3 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek, bratr a strýc

Ing. Lumír Hubík
Zároveň jsme si 9. 12. 2020 připomněli 

jeho nedožité 75. narozeniny. 

S láskou a velikou bolestí v srdci 
stále vzpomínají manželka Jarmila, syn Štěpán, 
sestra Eliška, bratr Vladimír a ostatní příbuzní.

Nebylo mi přáno déle s vámi být, nebylo léku, abych mohl žít...

14. ledna uplyne 8 let od úmrtí
našeho milovaného manžela,

otce a dědečka, 
pana 

Jaromíra Radkovského, 
plk. v.v.

S láskou vzpomínají manželka Františka,
dcera Alena s rodinou, 

dcera Monika s rodinou.

Dne 22. 12. oslaví 
  naše90. narozeniny

maminka, babička a prababička,
paní

Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti
a pohody do dalších let přejí 

dcera a vnuci s rodinami.

Anna Nekolová

Dne 13. prosince uplynulo 12 let, 
co nás náhle v 55 letech

opustil tatínek a dědeček,
pan

Václav Volenec
Kdo jste ho znali, 

vzpomínejte s námi.
Dcera s rodinou.

Dne 25. ledna 2021 uplyne 5 let ode dne,
kdy nás opustila

 paní

Bohumila Strnadová
Vzpomíná manžel,

syn s rodinou, zeť a vnuci.

Dne 24. ledna 2021 uplynou 3 roky,
co zemřel 

pan

František Janák
z Čáslavi

S láskou vzpomínají 
manželka, syn s rodinou,

a ostatní příbuzní.

Tatínku, měl jsi nás rád, dobře to víme, 
my na tebe stále vzpomínáme.

 celkem 23, z toho Čáslav 12Úmrtí:
 celkem 42, z toho Čáslav 3Narození:

 celkem 1Sňatky:

STATISTIKA ZA MĚSÍC LISTOPAD Z celého srdce děkujeme pečovatelské   za tříletou službě ANIMA Čáslav
spolupráci při péči o naši devadesátiletou maminku a babičku.

Empatie, lidskost, obětavost, profesionalita a láskyplnost při péči 
a souznění s naší rodinou zůstane navždy v nás. 

Přejeme hodně zdraví a ať se vám všem daří.
Zdeněk Ulihrach s rodinou 

PODĚKOVÁNÍ



MARTINA KNOBLOCHOVÁ: S LÁSKOU A ÚCTOU K DÁVNÝM ČASŮM
KDY: 3. 12. – 3. 1. 2021
KDE: výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova
Otevřeno: út–ne 10:00–12:00, 14:00–17:00 

SVATOPLUK CIVIŠ: FOTOGRAFIE
KDY: vernisáž: 12. 1. – 7. 2. 2021,  11. 1. 2021 v 17:00
KDE: výstavní síň, náměstí J. Žižky z Trocnova
Otevřeno: út–ne, 10:00–12:00, 14:00–17:00

PROF. PETR CHARVÁT: VÁCLAV KNÍŽE ČECHŮ
přednáška Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“
KDY: 19. 1. 2021 od 17:00
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla

KRÁLOVSTVÍ PANENEK, nová expozice
KDE: galerie, Jeníkovská 222
Otevřeno: po–pá, 9:00–11:00, 12:00–16:00

Změna programu vyhrazena.
Sledujte naše webové stránky a Facebook! www.muzeumcaslav.cz,

facebook.com/muzeumcaslav/

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Příležitostné akce budou zveřejněny v lednu na webu DDM Čáslav 

www.ddmcaslav.cz

KINO A DIVADLO

Ve čtvrtek 22. října byla v prostorách Národního zemědělského muzea 
v Čáslavi dokončena stavba rozsáhlého centrálního depozitáře. Bude 
sloužit k uložení sbírkových předmětů z jednotlivých poboček muzea. 
Jedná se o projekt Integrovaného regionálního operačního programu 
s finanční podporou z Evropské unie. Slavnostní uvedení do provozu 
proběhne v květnu 2021.

Národní zemědělské muzeum dosud nedisponovalo centrálním 
depozitářem a sbírkové předměty byly uloženy na jednotlivých 
pobočkách. Stávající depozitární prostory nebyly vyhovující 
a neumožňovaly efektivní ochranu sbírkových předmětů odpovídající 
zákonu. Z toho důvodu byly vybudovány depozitární prostory nové. 
Budou sloužit celkem třem pobočkám Národního zemědělského muzea, 
v Praze, Čáslavi a na zámku Kačina. Výstavba nového depozitáře – kromě 
posílení ochrany kulturního dědictví díky lepším podmínkám pro sbírkové 
předměty – zajistí také efektivnější způsob jejich evidence a zpřístupnění 
pro badatelské účely. „Provoz muzea se neobejde bez neustále péče 
o sbírkové předměty. To, co návštěvníci vidí na našich pobočkách, je jen 
zlomek muzejní sbírky. Velká část vzácných artefaktů je ze dřeva a pro 
takové předměty bude na jaře v novém depozitáři instalována 
termokomora, která sanuje případné škůdce. Naším cílem je ochránit 
a uchovat kulturní dědictví pro příští generace,“ říká generální ředitel 
Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.

Co do provozu nízkonákladový depozitář Národního zemědělského 
muzea v Čáslavi je spolufinancován z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Stavební práce na depozitáři byly zahájeny 
15. července 2019 a dokončeny 22. října 2020 v plánovaném termínu. 
Slavnostní otevření depozitáře proběhne na jaře 2021 po přestěhování 
části předmětů z muzejních podsbírek. Ukončení realizace projektu je 
plánováno na 31. května 2021, z důvodu posunutí realizace veřejné 
zakázky na dodávku termokomory. Termokomora bude k dispozici na jaře 
2021 a postupně v ní budou ošetřovány sbírkové předměty, následně 
uložené v centrálním depozitáři.

Výstavba depozitáře stála 121 669 173 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 
111 432 757 Kč (94 717 843 Kč je 85% podíl EU a 16 714 913 Kč je 15% podíl 
státního rozpočtu) a vlastní zdroje 10 236 416 Kč.

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace 

zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou 
zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, 
zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. 
Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze 
také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Ostrava 
a Valtice. Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi se specializuje na 
studium a prezentaci historické i současné techniky používané 
v zemědělství. Částečně zpřístupněné depozitáře a expozice se zaměřují 
na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství 
a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi 
nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě.                                  

              TZ

dokončilo v Čáslavi stavbu centrálního nízkonákladového depozitáře
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM 
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požadavky:
– minimálně vyšší odborné vzdělání
– státní občanství ČR
– způsobilost k právním úkonům
– práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet)
– výhodou: vzdělání technického nebo stavebního směru,
   praxe min. 6 měsíců ve státní správě
– nástup od 1. 2. 2021 popř. dle dohody
– pracovní poměr na dobu neurčitou
– více info na www.meucaslav.cz

Městský úřad Čáslav nabízí práci:

Referent/ka odboru školství, kultury
a památkové péče

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

Doručte svůj životopis nejpozději do 4. 1. 2021
poštou:
(Bc. Lepešková, MěÚ Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav)
osobně: 
na podatelně obálku označte „Neotvírat - VŘ - památky”

Hlavní činnost: 
Zajišťování výkonu státní správy na úseku památkové péče

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

požadavky:
– vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s vazbou na 
   informační technologie
– znalost Microso� Windows 10 na úrovni spráce, Office 365
– znalost protokolu tcp/ip a správy v prostředí sítí LAN, WAN
– administrace a správa serverů MS Windows (active directory,
  group police, mail server, doménový server atd.)
– výhodou: vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 
  v elektrotechnice, znalost programu VERA
– řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič
– nástup od 1. 2. 2021 popř. dle dohody
– pracovní poměr na dobu neurčitou
– více info na www.meucaslav.cz

Městský úřad Čáslav nabízí práci:

Správce IT a informačních technologií

Kontaktní osoba:
Tomáš Rudolf  – správce IT
tel.: 737 755 226, e-mail: rudolf@meucaslav.cz

Doručte svůj životopis nejpozději do 4. 1. 2021
písemně na adresu:  Měu Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 1,
286 01 Čáslav
 obálku označte „Neotvírat - VŘ - IT”
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