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Dovolujeme si upozornit čtenáře, že vzhledem k situaci v ČR spojené s pandemií covid-19
mohou být akce uvedené v tomto čísle ČN přesunuty na jiný termín nebo úplně zrušeny.
Pro aktuální informace o událostech sledujte internetové stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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STAROSTOVO SLOVO ÚVODEM
Již cesta může být cíl, ke kterému směřujeme kolektivním úsilím
Vážení čáslavští
spoluobčané,

vý záměr navrhnu na program jednání městské

še Formana. Setkání bude možné sledovat

rady.

přes internet a věřím, že zhlédnout ho bude

radostné pocity ze

Platí více než jindy, že i cesta je cíl. Každý

chtít hodně diváků. V době, kdy jsou zavřená

vstupu do prvního

člověk potřebuje naději, mít cíl, nějaké světlo

i divadla, kina a galerie (díky Dusíkovu divadlu

jarního měsíce ovliv-

na konci tunelu. Pokud se máme na co těšit,

lze ale přes stream sledovat pohádky pro děti

ňuje těžký průběh ko-

lépe zvládneme těžké dny. Osobně za takový cíl

a nezdolná ředitelka Lada Bartošová u toho

ronavirové pandemie.

považuji například i snahu o rozkvetlou Čáslav.

rozhodně nezůstane), tak alespoň můžeme

Těší mě ale velice, že

Z okna kanceláře pozoruji zahájení parkové

říci, že kultura v Čáslavi žije.

většina našich obča-

úpravy u sochy Jana Žižky z Trocnova. Moc se

Významnému životnímu jubileu pana Fran-

nů respektuje omeze-

těším. I já rád přiložím ruku k dílu při výsadbě

tiška Tesaře je v tomto čísle novin věnována

ní, která s sebou ne-

rostlin.

zasloužená pozornost. Pan Tesař je respektovanou osobností města, je to člověk vysoce

sou mnohá vládní nařízení. Věřme, že se proje-

Momentálně se i na radnici setkáváme čas-

ví příznivě na zdravotním stavu občanů, o což

to distančně, ať při jednáních, na které se ne-

angažovaný v tom nejlepším slova smyslu.

se tak usilovně snaží naši zdravotníci. Heslem

mohou dostat účastníci z jiných okresů, nebo

Nejen svým dílem, ale i zájmem o veřejné dění.

jarní fáze pandemie bylo „Spolu to zvládne-

jenom z toho důvodu, že je takové jednání ope-

Svůj názor vyjádřil písemně zastupitelům, de-

me“. Některým lidem to časem přišlo zprofano-

rativní, třebaže osobní kontakt stále preferuji.

taily jsme probrali i při osobním setkání na rad-

vané, častým opakováním jako by zanikala na-

Děkuji za ohromný posun ve využívání IT tech-

nici. Velmi mu záleží na rozvoji města, na jeho

léhavost tohoto slovního spojení. Přitom dnes

nologie při činnosti úřadu.

koncepci přesahující jedno volební období.

je jeho naplnění mnohem důležitější. Bez toho,

Technika nám pomůže i ve zprostředková-

Názorů pana Tesaře si vážím a bude mi potěše-

abychom se na sebe mohli vzájemně spoleh-

ní slavnostní akce – odhalení busty Miloše For-

ním se s ním i v budoucnu setkávat a čerpat

nout, se situace rychle nezlepší. Rádi budeme

mana, krásného díla od sochaře Jana Padyšá-

z jeho osobních i profesních zkušeností a názo-

zveřejňovat příklady jednání, na které nás upo-

ka na domě, v němž Miloš Forman prožil něko-

rů. Do dalších let mu přeji hodně zdraví a neu-

zorníte. Příklady táhnou a je třeba vědět, jak si

lik let svého dětství. 13. dubna, kdy uplynou tři

tuchající touhu tvořit.

vzájemně pomáháme, jak si nejsme lhostejní.

roky od úmrtí Miloše Formana, dojde kromě

Hodně zdraví, pevné nervy a odhodlání do
dalších dnů. Mějte se hezky.

Myslím, že stojí za úvahu ocenit na konci roku

odhalení busty k mému setkání s Formanový-

osobnosti, které v průběhu roku projevily vý-

mi syny Matějem a Petrem a dcerami Petra.

znamnou osobní angažovanost v péči o druhé

S potěšením zprostředkuji jejich vzpomínky

Vlastislav Málek

nebo jinak prospěly našemu městu. Určitě tako- zejména na svého otce a dědečka, člověka Milo-

starosta města

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ

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

Byť je únor nejkratším kalendářním měsícem

Čáslavi opětovně děkují všem lékařům, zdra-

Nové žací komunální traktory městu dodá

v roce, kvůli pandemii covid-19, která v jeho

votním sestrám a dalšímu personálu městské

společnost Agrometall, s.r.o. z Heřmanova

průběhu gradovala k dalším novým maximům,

nemocnice za jejich nasazení, jehož součástí je

Městce, která zajistí i jejich záruční servis včet-

se protentokrát zdálo, jako by snad neměl

i zajištění provozu testovacího centra. Děkují

ně přistavení náhradní techniky v případě poru-

a nechtěl skončit. Nelepšící se epidemiologic-

rovněž praktickým lékařům, kteří se v rámci

chy tak, aby nedošlo k opoždění městem plá-

ká situace na území ČR, Středočeského kraje,

ORP rozhodli zapojit do očkování veřejnosti,

novaných sečí a další údržby. Realizaci zakázky

Kutnohorského okresu i samotného města

stejně jako zaměstnancům zařízení sociálních

na zahradní úpravy a instalaci závlah v parku

Čáslavi, vyvolala opětovnou nutnost zavedení

služeb pečujícím o naše seniory.

u sochy Jana Žižky pak pro svoji firmu získala

nouzového stavu s omezením volného pohybu

Kromě reakce na aktuální vývoj kolem pan-

osob a řadou dalších protipandemických opat-

demie covid-19 a situace v MN Čáslav projed-

Ing. Anna Rajchmanová.
Nově RM schválila obsazení výběrové komi-

ření. Někomu se snad může jevit takový přístup

návala RM v průběhu února a začátkem března

se i samotné vyhlášení otevřeného zadávacího

jako neadekvátní, z omylu by ho ale snadno

i další, obvyklejší agendu. Po jednání byla uza-

řízení na dodavatele 3. etapy rekonstrukce bu-

a rychle vyvedl každý zaměstnanec Městské

vřena smlouva o nakládání s odpadem pro rok

dovy Dusíkova divadla a soutěžení zakázky ma-

nemocnice Čáslav, který zná realitu současné-

2021 se společností AVE CZ odpadové hospo-

lého rozsahu na obnovu veřejné zeleně a ná-

ho extrémního provozu a každodenního boje

dářství s.r.o., která pro město ošetřuje podmín-

slednou péči o ni pro roky 2021 a 2022.

o životy našich spoluobčanů.

ky evidence a svozu komunálního odpadu za

RM schválila uvolnění finančních prostřed-

Aktuální tlak na zdravotnická zařízení je

tzv. jednotkovou cenu, která je vypočtena

ků z Fondu stáří v částce 1 000 000 Kč na poříze-

skutečně enormní a nasazení personálu, peču-

z objemu nádob na odpad, jejich pronájmu,

ní nové signalizace „Sestra a pacient“ na budo-

jícího o neřídnoucí zástup pacientů, nelze ozna-

vzdálenosti svozového místa a počtu, periodi-

vě č.p. 59 v Domově důchodců Čáslav, které by

čit opravdu jinak než jako heroické. I zde ale

city svozů.

měla dodat firma CODACO ELECTRONIC, s.r.o.

existují limity v podobě počtu dostupných lů-

Kontrolou a odsouhlasením RM prošly účet-

V přípravě je i vyhlášení dalších městem

žek, technického vybavení a počtu lékařů

ní uzávěrky a výsledky hospodaření všech

vypisovaných dotačních titulů pro rok 2021,

a zdravotnického personálu, který je schopen

městských organizací – školských, kulturních

konkrétně Programu podpory sociálních slu-

přijatým pacientům zajistit odpovídající péči.

a sociálních zařízení, které i přes komplikova-

žeb a služeb ve zdravotnictví, kde RM schválila

Tyto hranice lze nouzovými opatřeními dočas-

nou situaci loňského roku a logické ztráty v ob-

kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních

ně posunovat, trvale je ale ani při sebevětší sna-

lasti vedlejších příjmů hospodařily odpověd-

prostředků pro rok 2021, a Programu kultura,

ze překonat nedokážeme. Proto se i čáslavská

ně, s vyrovnaným, či dokonce lehce přebytko-

spolková činnost a cestovní ruch a Programu

nemocnice, po jednání krizového štábu, mimo-

vým rozpočtem.

regenerace městských památkových rezervací

řádném zasedání Rady města a s vědomím vět-

V rámci realizovaných výběrových řízení a po-

a městských památkových zón, kde RM zříze-

šiny svolaných zastupitelů, prostřednictvím

dlimitních zakázek RM schválila firmu ROKOS

nými komisemi došlo ke kontrole vyúčtování

starosty města obrátila na Krizový štáb Středo-

STAVBY s.r.o. jako dodavatele rekonstrukce tepel-

čerpání dotací za rok 2020.

českého kraje s urgencí, že se, obdobně jako

ných sítí v ul. Žitenická, společnost Konstrukce a

další zdravotnická zařízení v kraji, nachází ve

dopravní stavby s.r.o. jako zhotovitele nové od-

stavu, kdy již nebude schopna poskytovat péči

stavné plochy u vlakového nádraží, společnost

v obvyklém standardu, a prosí o pomoc, zejmé-

TES s.r.o. jako zhotovitele rekonstrukce povrchů

na o posílení zdravotnického personálu.

komunikace a veřejného osvětlení v ul. Jana Ro-

Rada města a zástupci všech politických
stran zasedajících v Zastupitelstvu města

háče z Dubé a Realitní a stavební společnost s.r.o.,

ZASEDÁNÍ
MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

jako dodavatele oprav střechy na ZŠ Sadová.
19. 4. 2021

PONDĚLÍ

Nová scéna
Dusíkova
divadla

17:00

S ohledem na aktuální nouzový stav
se bude zasedání zastupitelstva města
řídit aktuálním nařízením vlády ČR.
Odkaz na on-line přenos:
https://youtu.be/0aTpSir2YrQ
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STAVBA CYKLOSTEZKY
bude zahájena v dubnu

JN

Stavbu nové části cyklostezky, která propojí

bychom již nestihli stavbu dokončit v jednom

pod kterým trasa povede. Součástí nové cyk-

okruh Čáslav–Koudelov–Filipov–Čáslav prová-

stavebním období, byl posunut harmonogram

lostezky bude také most přes obchvat, což vý-

zely komplikace oddalující samotné zahájení

výstavby až do roku 2021. S tím souviselo pro-

razně usnadní přecházení rušné komunikace

prací. Realizace tak musela být v minulém roce

vedení celé řady administrativních úkonů týka-

dětem ze základních a mateřských škol míří-

odložena. Dnes již ale před zahájením stavby

jících se financování projektu včetně převedení

cím do muzea nebo na dopravní hřiště. Kom-

nic nestojí. K předání staveniště dojde 1. dub-

dotace do roku 2021, abychom stavbu mohli

pletní okruh cyklostezky bude otevřen v pod-

realizovat letos. To se podařilo a dnes nám nic

zimních měsících.

na.
Podrobněji k opoždění realizace projektu

nebrání začít.“

„Během stavby mostu dojde k omezení

pohovořila vedoucí odboru investic Bc. Marké-

V současné chvíli cyklisté, in-linisté, ale

provozu na čáslavském obchvatu. Většinu času

ta Petrová: „Konkrétním problémem oddalují-

i pěší mohou stávající cyklostezku využít od

bude obchvat průjezdný pouze se zvýšenou

cím zahájení výstavby byly komplikace v rámci

čáslavské ulice Pod Pilou, zamířit do Koudelo-

opatrností kvůli zúžení vozovky. Nicméně bude

výběrového řízení na zhotovitele stavby, kdy

va a následně do Filipova, kde cyklostezka kon-

nezbytné, minimálně ve dvou vymezených ví-

zadavatel rozhodl z ekonomických důvodů

čí. Nová trasa je povede zpět do města tak, že

kendech v letních měsících, obchvat v místě

o zrušení prvních dvou výběrových řízení.

se napojí na spojovací silnici Filipov–Drobovice

stavby mostu uzavřít. K první uzavírce by dle

V minulém roce tedy muselo dojít ke třetímu

kousek za železničním přejezdem u Alzheimer

plánu mělo dojít od 26. do 27 června a ke druhé

výběrovému řízení, z něhož vzešel smluvní

centra ve Filipově a vyústí v ulici Filipovská pod

od 23. do 24. srpna. Tato data se však mohou

vztah se společností Konstrukce a dopravní

nemocnicí. Během výletu se budou moci zasta-

ještě změnit podle toho, jak rychle budou prá-

stavby s.r.o. Vzhledem k pokročilé době, kdy

vit například v muzeu zemědělské techniky,

ce postupovat. Objízdná trasa bude muset být
řešena přes město, konkrétně ulicí Jeníkovská
a Chrudimská,“ upřesnila Markéta Petrová.

„Akce je spolufinancována z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury“

„Na základě smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury bude na akci poskytnuta dotace ve výši 15 399 965 Kč, celkové náklady akce dle smlouvy o dílo činí 22 348 700 Kč
vč. DPH,“ upřesnila projektová pracovnice
městského úřadu Ing. Adéla Mocová Rybová.

NOVÁ ODSTAVNÁ PLOCHA U NÁDRAŽÍ
pro téměř 30 automobilů

JN

Řada motoristů řeší nedostatek míst pro od-

Na vyřešení nedostatku míst pro odstavení

stavení svého vozu téměř po celém městě. Ji-

vozidel město intenzivně pracuje dlouhodobě.

V minulém roce bylo vybudováno 34 nových
parkovacích míst v ulici R. Těsnohlídka.

nak tomu není ani v okolí vlakového nádraží,
kde bude v nejbližších týdnech vybudována
odstavná plocha pro téměř třicet automobilů
včetně přístupového chodníku.
Odstavit své vozidlo budou moci řidiči
v ulici Tyršova na nově vybudované asfaltové
ploše, která bude umístěna po levé straně od
vchodu z čelního pohledu na budovu vlakového nádraží. Pracovní ruch odstartuje během
dubna a skončí v květnu. Investiční akci pracovně zajistí Konstrukce a dopravní stavby
s.r.o. Náklady spojené s realizací budou činit
1 150 000 vč. DPH, které bude město hradit z
vlastního rozpočtu.

TRAFOSTANICE

BUDOVA
BUS
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REKONSTRUKCE DUSÍKOVA DIVADLA
Repasované sedačky i lepší technické zázemí

IM

ULICE JANA ROHÁČE Z DUBÉ
SE DOČKÁ REKONSTRUKCE
JN

Čáslavské divadlo je kvůli pandemické situaci

vat, což bylo komplikované a náročné i finan-

Historický ráz města podtrhují památky, jako

a vládním nařízením momentálně zavřené. To

čně,“ naznačila Bartošová a situaci připodob-

je Otakarova bašta, kostel svatého Petra

však rozhodně neznamená, že by jeho vedení

nila k tomu, kdyby byl někdo doma odkázaný

a Pavla, Žižkova brána nebo hradební pásmo

zahálelo. Tím spíš, když Rada města schválila

na počítač z roku 1994.

lemující park Vala u Podměstského rybníka.

Ve výše uvedené době sice díky přístavbě

Atmosféra historických dob na nás ale může

veřejnou zakázku pojmenovanou jednoznač-

architektonického studia Burian-Křivinka

dýchnout také při procházce uličkami v cent-

ně „3. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla

vzniklo moderní foyer, sociální zázemí pro divá-

ru města. Jednou z nich bude nově také ulice

ky, zázemí pro účinkující, nová scéna a divadel-

Jana Roháče z Dubé.

24. února 2021 vyhlášení zadávacího řízení na

v Čáslavi“.
Finančně i časově náročné práce na zvele-

ní kavárna, ale vybavení historického sálu jako

bení divadla a jeho nejbližšího okolí probíhají

takové nic z toho neřešilo. „Musíme si uvědo-

dlouhodobě. V letech 2016–2017 šlo o statické

mit, že budova pochází z roku 1923 a sál se od

zajištění budovy, zejména nároží ulic Masary-

té doby nedočkal žádné generální opravy. Před-

kovy a Dusíkovy. Následovala rekonstrukce

stava, že sedačky se datují do roku 1967, a při-

fasády a foyer ve všech patrech historické budo- tom nás navštíví skoro 20 000 diváků ročně, zní
vy divadla. „Teď jde nejen o práce spojené

až neuvěřitelně,“ nastínila ředitelka divadla.

s opravou podlah, stěn a elektroinstalace

To platí za jednu z nejstarších divadelních

v hlavním sále, ale také o repasi sedaček a dal-

budov v republice a je zapsané na seznamu

ších čalouněných prvků, repasi vstupních dveří

nemovitých kulturních památek. Restaurátoři

do sálu, restaurování štukové a sádrové výzdo-

to pochopitelně musejí vzít na vědomí. Všech-

by a nákup nové divadelní techniky,“ vyjmeno-

ny detaily a profilace sádrových ozdob je nutné

vala vedoucí odboru investic Markéta Petrová.

v plném rozsahu zachovat, drobná poškození

Že jde o zásahy nezbytné, uznává také ředi-

opravit a místy vytáhnout ostré hrany, upravit

telka divadla Lada Bartošová. „Diváci si určitě

zlacení prvků apod. Repasi tak může provést

všimli, že posezení už nebylo komfortní, sedač-

jedině restaurátor s povolením od Ministerstva

ky byly rozviklané a zničené. Hodně vrzaly, což

kultury ČR nebo dostatečně kvalifikovaný pra-

při představení nepůsobí dobře ani na diváky

covník pod jeho dohledem.

v hledišti, ani na herce na jevišti. Některá místa

Nedá se tudíž čekat, že by hosty po přícho-

byla navíc krajně nepříjemná hlavně vyšším

du do sálu něco takříkajíc praštilo do očí. „Ale

Ulice Jana Roháče z Dubé bude po pláno-

divákům, protože měli jednoduše řečeno málo

až si budou prohlížet jednotlivé detaily, určitě

vané rekonstrukci korespondovat s historic-

místa na nohy,“ popsala.
Podobné je to momentálně i s jevištní tech-

si všimnou třeba krásně opravených prvků por-

kým prostředím Kostelního náměstí, ulic Ja-

tálu, zlacení, detailně opravených štuků i měst-

na Karafiáta, Váchovy, Palackého nebo Ko-

nologií, pocházející z 90. let minulého století.

ského znaku nad portálem nebo tmavě červe-

menského náměstí, které se rekonstrukce

„Nebyli jsme schopni splnit technické poža-

ného sametu na repasovaných sedačkách

dočkalo v loňském roce. Současný povrch

davky řady divadel. Nezřídka jsme museli dost

a čalounění balkónů. A při představení si užijí

v jednosměrné ulici Jana Roháče z Dubé, kte-

improvizovat a některé technologie si půjčo-

výborný zvuk, rovněž vydatně těžící z nových

rá vede od Komenského náměstí na křižovat-

technologií,“ nepochybuje Lada Bartošová.
Nedojde-li k neočekávaným problémům,

ku pěší zóny u prodejny potravin U Mikešů,
bude nahrazen žulovou dlažbou. „Vozovka

zhotovitel prací či dodavatel techniky by měli

bude zachována jako jednosměrná a povrch

být vybráni letos v dubnu. „Pokud všechno pro-

bude řešen velkými žulovými kostkami. Kraje

běhne dle předpokladů, samotné práce by mě-

komunikace budou tvořeny lomovým kame-

ly být zahájeny v polovině června a dokončeny

nem tak, že bude opticky jasně patrné, kde je

před Vánoci,“ prozradila vedoucí odboru inves-

jízdní pruh. Počítáme také se zajištěním deš-

tic Markéta Petrová s tím, že předpokládaná

ťové kanalizace a kompletní opravou veřej-

cena zakázky činí 9 590 000 korun.

ného osvětlení včetně obměny klasických

Ředitelka divadla každopádně věří, že jarní

lamp za historicky laděné lucerny,“ upřesnila

sezónu 2022 zahájí včas, a to ve velkém stylu.

vedoucí odboru investic Bc. Markéta Petrová.

„Nová scéna Dusíkova divadla navíc zůstává

Investice bude realizována od května do

v provozu i v průběhu rekonstrukce, takže

července letošního roku a vyžádá si náklady

jakmile se zlepší epidemiologická situace, zase

ve výši 3 200 000 Kč, které bude město hradit

se otevřeme veřejnosti,“ slíbila na závěr Lada

z vlastních zdrojů. Dodavatelem prací se stala

Bartošová.

firma TES Čáslav, spol. s r.o.
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OKÉNKO DO ČINNOSTI
ODBORU SPRÁVY MAJETKU

Ing. Iveta Motyčková
vedoucí odboru

Příprava květinových záhonů v parčíku na nám. J. Žižky z Trocnova začala
Na podzim roku 2020 proběhla 1. etapa obnovy
části náměstí Jana Žižky z Trocnova spočívající
térního vzrostlého tisu za sochou Jana Žižky.
2. etapa zahrnuje vysazení květinových záhonů

SVOZ BIOODPADU

a také instalaci automatického závlahového
systému.

Svoz bioodpadu
ze sběrných nádob o objemu 240 a 1 100 l.
(duben–listopad 1 x týdně)

Přípravné práce v terénu, pod odborným
vedením Ing. Rajchmanové, již začaly. Občané
se mohou těšit na nový výrazný a atraktivní pr-

svozový den:
úterý (jižní část města, tj. části města
od hlavní silnice směrem ke kostelu)
První svoz – 6. 4. 2021
Poslední svoz – 30. 11. 2021

vek náměstí – květinové záhony, které jsou navržené tak, aby jednotlivé druhy rozkvétaly
postupně a působily po co nejdelší dobu. Letním a podzimním aspektem budou letničky

čtvrtek (severní část města, tj. části města
od hlavní silnice směrem k železniční trati)
První svoz – 1. 4. 2021
Poslední svoz – 25. 11. 2021

z předpěstované sadby, sestavené dle soudobých trendů. V období zimy a velmi brzkého
jara budou v záhonu působit dvouletky, jako
například ozimé macešky, pomněnky, sedmikrásky a jejich různé kombinace. Dokončení za-

z městského úřadu pro každou legraci, souhla-

hradních prací je plánováno na květen 2021.

sili s přiložením rukou k dílu a pomůžou nám

velice těšíme, a jelikož jsou moji kolegové

Dvě nová kontejnerová stání
pro separovaný odpad (plast, papír, sklo)
byla zřízena v ulici Nazaret
a v ulici K. Pazderského.
Svoz plastu a papíru je naplánován
2x týdně a skla 1x za 14 dní.

ve výsadbě vysokokmenných lip, jerlínů a soli-

Na rozzáření náměstí záplavou květin se

ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ
NA SEPAROVANÝ ODPAD

při výsadbě. Jen nevím, jestli tuší, že se jedná
o téměř pět tisíc květin.

Pokračuje distribuce 240 l
nádob ZDARMA ke každému č. p.
(trvale žijící občan se prokáže OP,
majitel objektu dokladem
o zaplacení místního
poplatku za odpady).

SBĚRNÉ MÍSTO OTEVŘENO, ROZŠIŘUJE OTEVÍRACÍ DOBU
Sběrné místo občané najdou v ulici Jeníkovská 301/74, vedle Autoservisu Nedorost s.r.o.
V provozu je každou sobotu v čase od 9:00 do 12:00 a nově v pátek od 14:00 do 17:00.
Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:
Objemné odpady
Vyřazené elektrozařízení
Kovy

Bioodpady
Nebezpečné odpady
Separovaný odpad

Jedlý olej a tuk z domácností
Oděvy a textilní materiály
Pneumatiky

Společnost AVE ve své provozovně
v lokalitě Hejdof nebude nadále
bezplatně přijímat žádný
odpad od občanů.
Svoz objemného odpadu z domácností,
jež nemají jinou možnost přepravy,
provádÍ Čáslavská servisní
na objednávku
za poplatek 300 Kč/h.
Každé jiné odložení odpadu
mimo nádoby kontejnerů a sběrný dvůr
bude řešeno jako přestupek
ve správním řízení.
Občané jiných obcí mohou na sběrném
místě předat pouze vysloužilé
elektrospotřebiče.
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PLÁNUJETE SVATBU V ROCE 2021?
Když se chcete vzít, udělejte to!
Co můžete čekat a na co byste se měli připravit
Svatba. Den, kdy se nekonečné přípravy

Alena Jugová
bylo provedeno 5 zápisů uzavření manželství.
V únoru měl matriční úřad v Čáslavi předběžně
rezervované 4 termíny.

Už v minulém roce hodně stoupla obliba
malých svateb a svateb organizovaných „na
poslední chvíli“, během 1–2 měsíců nebo i rych-

a nervy změní v radostné pocity! Přesto nám
rok 2020 ukázal, že vše se plánovat nedá. Když

Jak to tedy vymyslet?

Aktuální pravidla a doporučení

leji. Město Čáslav má stanoven oddávací den

se na jaře vyskytly v rámci České republiky prv-

Svatby se konat mohou. Maximálně ale

na sobotu. Pokud se tedy rozhodnete uzavřít

ní případy nákazy koronavirem, všichni si mys-

může být na svatbě 15 účastníků. Do tohoto

manželství v naší obřadní síni v sobotu, nepla-

leli, že se bude jednat o krátkodobou epizodu

limitu se počítají i snoubenci, oddávající a mat-

títe žádný poplatek.

a vše se brzy vrátí do normálu.

rikář. Svatbu je možné realizovat jen v rámci

Jak to bylo v roce 2020 a jak to vidíme
dál?
V březnu a dubnu 2020 byly svatby kvůli

Nikdo z nás neví, jak bude situace vypadat

okresu, kde má bydliště jeden ze snoubenců

v letních měsících. Přikláníte-li se k variantě

(druhý ze snoubenců za ním může přicestovat).

naplánovat si svatbu s předstihem, velmi oblí-

Přes hranice okresů může rovněž cestovat svě-

beným místem pro letní svatební obřady je zá-

dek. Účel takové cesty, kterým je tzv. nezbytný

mek v Třebešicích nebo zahradnictví Hortis.

koronaviru zakázány úplně. Poté byly povole-

úřední úkon, je třeba doložit. To lze např. čest-

V takovém případě musíte požádat matriční

ny v maximálním počtu 10 lidí. Restaurace zů-

ným prohlášením či formulářem pro cesty mi-

úřad o povolení sňatku mimo stanovené místo,

staly uzavřené. Postupně se některá omezení

mo okres (oba formuláře si můžete stáhnout

popř. mimo stanovenou dobu, a počítat se

uvolnila a v červnu se svatby konaly téměř

na www.covid.gov.cz v sekci Životní situace –

správním poplatkem 1000 Kč.

v normálním režimu. Během roku 2020 bylo

Životní události – Svatba)

v Čáslavi uzavřeno 55 sňatků. V roce 2019 bylo

Ostatní svatebčané se však mohou účast-

evidováno u matričního úřadu 81 sňatků. Po-

nit svatby pouze na území okresu, kde mají byd-

kles proti roku 2019 tedy více než 30%. V sou-

liště. Svatební hostinu není možné pořádat

časné době matriční úřad registruje zájem

v restauraci ani jiném stravovacím zařízení.

A ještě tip na závěr.
Přehledné svatební zpravodajství
s ohledem na covid najdete
www.budemesebrat.com.

o svatební obřady, které by se měly konat během letních měsíců.
Co čekat v roce 2021?
Jak tedy plánovat svatbu v roce 2021 a na
co se připravit? V běžném roce se v České republice uskuteční přes 50 000 svateb, v prvním
pololetí to bývá zhruba 22 000 svateb. V roce
2020 jich však ve stejném období bylo o 9000
méně, pouze přes 13 000, jak uvádí Český statistický úřad.
V současné situaci bohužel nelze s jistotou
dopředu říci, jak se bude vše vyvíjet. Stále častěji zaznamenáváme zájem o uskutečnění svatebního obřadu co nejdříve, a to pouze za účasti svědků (bez velkých příprav). Během ledna

EVIDENCE OBYVATEL,
OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY

Vážení občané,
veškeré výkony související s evidencí obyvatel, občanskými průkazy a cestovními doklady provádí pracoviště
MěU Čáslav na adrese Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav. Před osobní návštěvou úřadu je nutné se telefonicky objednat
na tel. čísle 327 300 122/123 a domluvit se s pracovníky na konkrétním čase.
Odbaveni budou pouze objednaní občané.

Objednávat se můžete během úředních hodin:
Pondělí: 8.00–11.00, 12.30–17.00 | Středa: 8.00–11.00, 12.30–17.00 | Čtvrtek: 8.00–11.00
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OBĚDY PRO ŠKOLÁKY

Martin Slanina, Hotel Grand Čáslav
Hana Veselá, Mikroregion Čáslavsko

Doba covidová přinesla mnoho změn a s nimi i potřebu hledat nová řešení. „Musíme si pomáhat“ platí víc než jindy...
I tyto úvahy stály na počátku myšlenky obědů

lo. Část maminek uvedla, že jim služba pomá-

pro školáky. Nabídnout dětem, které jsou přes

há alespoň částečně udržet dřívější režim rodi-

den doma samy, čerstvé jídlo. Ulevit trochu ma-

ny, další rodiny využívají službu příležitostně,

minkám od nutnosti každodenního vaření. In-

když není čas vařit, a zhruba třetina dotáza-

spirováni dobrou praxí z jiného regionu se nápa-

ných uvedla jako jeden z důvodů podporu Hote-

du na podzim, kdy žáci opět přešli na distanční

lu Grand.

výuku, ujali představitelé Hotelu Grand Čáslav

Potěšilo nás, že většina odběratelů je se

a Mikroregionu Čáslavsko. Slovo dalo slovo

službou spokojena, že by ji doporučila svým

a pro školáky byla vytvořena speciální nabídka:

známým a že dětem chutná, i když se pochopi-

oběd za přijatelnou cenu 60 Kč včetně obalu

telně nelze vždy strefit do apetitu všech. V do-

a dopravy. Nabídka je určena pro žáky základ-

tazníku nechyběla ani možnost vyjádřit svá

ních škol zřizovaných členskými obcemi mikro-

přání a podněty ke zlepšení. Na jejich základě
byla služba od poloviny února výrazněji upra-

regionu (Bílé Podolí, Čáslav, Krchleby, Vlkaneč,
Vrdy, Žehušice, Žleby) a Hotel Grand ji plánuje

a vytvoří trasu rozvozu, na kterou se následující

vena – rozšířena o možnost přiobjednat polév-

udržet do doby, než se děti budou moct vrátit

den s obědy vydá.

ku a výběr ze dvou jídel denně.

do škol.

Na podzim byla služba v provozu relativně
krátce, po částečném návratu dětí do škol zů-

Jak to funguje? V týdenní nabídce Hotelu

stala jen možnost vyzvednutí obědů na místě.

Grand je každý den jídlo v dětské variantě. Lze si ho

S opětovným přechodem dětí na distanční výu-

vyzvednout na místě nebo nechat přivézt až do-

ku byl však od ledna obnoven i rozvoz. Služba

mů. V tomto případě je nutná objednávka pře-

se přitom stále vyvíjí a snaží se reagovat na pod-

dem, nejpozději do 14:00 předchozího dne, a to

něty zákazníků.

prostřednictvím formuláře na www.caslavsko.com

O zpětnou vazbu jsme požádali i maminky,

nebo www.grandcaslav.cz. K obědu pro děti je sou-

které obědy objednávají. Dozvěděli jsme se, že

časně možné přiobjednat i jídlo pro rodiče či starší

obědy rodiče nejčastěji objednali ve snaze za-

sourozence. Mikroregion objednávky zpracuje

jistit dětem, které jsou doma samy, čerstvé jíd-

Mikroregion Čáslavsko
www.caslavsko.com

Hotel Grand
www.grandcaslav.cz

ODHALENÍ BUSTY MILOŠE FORMANA NA JEHO RODNÉM DOMĚ
proběhne 13.dubna 2021

Vlastislav Málek, starosta města

Projekt, který je společným dílem města Čásla-

bě směřovali k tomuto výročí a věřím, že

vi a spolku Formanova Čáslav – umístění busty

streamováním akce umožníme její přiblíže-

nejslavnějšího čáslavského rodáka na dům,

ní široké veřejnosti, aniž bychom porušova-

v němž Miloš Forman prožil několik let svého

li vládní nařízení. Akce se zúčastní synové

dětství, bude završen slavnostním odhalením

Miloše Formana Petr a Matěj a tři dcery Petra

díla sochaře Jana Padyšáka v úterý 13.dubna

Formana Antonie, Emílie a Josefína. Díky

2021 v 15 hodin u domu čp. 555 ve Formanově

vstřícnosti současných majitelů domu naváže

ulici v Čáslavi.

na odhalení busty vzpomínkové setkání přímo

Po stavební a technické stránce bude vše

v domě, kde Miloš Forman žil. Petr s Matějem

připraveno tak, aby Čáslav uctila památku Milo-

zde zavzpomínají na svého tátu a Petrovy dce-

še Formana v den, kdy před třemi lety zemřel.

ry na svého dědečka. Je mi ctí, že toto setkání

Autor busty Jan Padyšák zvítězil v architekto-

budu mít příležitost moderovat a stanu se pro-

nické soutěži, které se zúčastnilo 17 autorů

středníkem rodinných vzpomínek na Miloše

a komise odborníků vybrala jednoznačně jeho

Formana z jiného úhlu, než je obvyklé, tedy na

dílo jako vítězné.
Pandemická situace nám již zmařila několik akcí. Odhalení busty jsme ale dlouhodo-

vynikajícího filmového režiséra. I toto setkání
bude možné zhlédnout následně prostřednictvím internetového vysílání.
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JEDNA Z TECHNIČEK LETOŮNŮ L-159
PŮSOBILA V ČÁSLAVSKÉ PORODNICI

JN, redakce army.cz,
foto 21. zTL.

„Ráda zkouším něco nového, ale schází mi

ně upevněné, jestli nejsou uvolněné konekto-

čerstvý vzduch a hluk leteckých motorů,“ říká

ry nebo nejsou prostory něčím znečištěné. Na-

po dvou týdnech služby v nemocnici v Čáslavi

konec přijde na řadu kabina a přístroje v ní.“

praporčice Michaela Fričková. Tato technič-

Některé závady umí odstranit přímo na mís-

ka-avionička na letounech L-159 patří ke stov-

tě sama, je-li problém složitější, letoun se pře-

kám vojáků, kteří dočasně svlékli uniformu

dá letce oprav. „Některé přístroje mají samo-

a už měsíce pomáhají v nemocnicích a sociál-

kontrolu. Jiné se prověřují přímo, tedy prove-

ních zařízeních.

dením příslušných úkonů. Například přezkoušení funkčnosti rádia a podobně,“ vysvětluje.

Michaela Fričková během února pracovala
na gynekologicko-porodnickém oddělení

Sama mezi muži

a LDN v čáslavské nemocnici, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu. „Jsem

Práci avionika samu o sobě nepovažuje za

něco jako sanitářka. Stelu postele, sbírám ná-

extrémně těžkou. Jako náročné či nepohodlné

dobí, odnáším vzorky do laboratoře,“ vypočítá-

může spíš někdo vnímat celoroční nasazení

vá jen zlomek toho, co má na starosti. Ačkoliv je

v jakémkoliv počasí a proměnnou dobu provo-

její současné zaměstnání na hony vzdálené

zu. „Chce to někoho flexibilního, kdo se rád učí

práci v armádě, přece jen mají něco společné-

nové věci a vadí mu stereotyp,“ popisuje sama

ho – je při nich naprosto nezbytná pečlivost.

sebe. A jaké byly výrazy ve tvářích kolegů, když

„Člověk musí být důsledný jak při péči o paci-

ji u letounu poprvé spatřili? „Byli překvapení,

enty, tak při péči o letadla,“ říká Michaela. Ačko-

u L-159 jsem jediná technička. Ale nikdy se ke

liv ji práce v nemocnici baví, po uniformě se jí

mně nechovali s despektem, naopak. To spíš
doma se divili, když jsem oznámila, že chci

přece jen stýská.
depsané údržby a před i po každém letu. Pro-

vstoupit do armády. Ale líbí se jim to a podpo-

V letounech vidí kouzlo

věřuje se nepoškozenost, čistota i funkčnost.

rují mě,“ uzavírá praporčice Michaela Fričková.

Michaela vystudovala vyšší odbornou ško-

Na předletové přípravě, která zabere dvě hodi-

lu elektrotechnickou a létající stroje miluje od-

ny, se podílí tři odbornosti – technik, avionik

Vzdušné síly Armády České republiky dis-

malička. „Líbí se mi samy o sobě. Jak letouny,

a zbrojíř. „Nejdřív letadlo obejdu zvenčí, zkont-

ponují 24 letouny L-159 ALCA (Advanced Light

tak vrtulníky jsem od dětství jako Příbramačka

roluji například světla a antény, hledám, zda

Combat Aircraft). Jedná se o jednomístné

vídala na obloze často, když létaly do výcviko-

není něco poškozeného nebo uvolněného. Pak

(16 kusů) a dvoumístné (8 kusů) lehké víceúče-

vého prostoru Brdy na střelby. Vždy mě fasci-

prohlédnu prostory uvnitř trupu, kde jsou ulo-

lové bojové stroje, které jsou určeny především

novala jejich moc, síla a noblesa, s jakou se ve

žené základní přístroje včetně palubní baterie.

k podpoře pozemních vojsk, k vedení průzku-

vzduchu pohybují.“

Prověřuji, zda jsou jednotlivé agregáty správ-

mu a v omezené míře i ke vzdušnému boji.

K práci na 21. základně taktického letectva
se dostala náhodou. Když se jí kolega zmínil, že
jsou na letišti v Čáslavi volná místa, neváhala.
Předchozí zaměstnání (technička radiolokátorů) ji sice bavilo, ale pracovat přímo s letadly
bylo mnohem lákavější. Rok strávila po různých kurzech ve Vyškově, další výuka ji čekala
už u domovského útvaru.
Bez kontroly letoun nevzlétne
Jako avionička podzvuků L-159 má už pět
let na starosti veškeré elektrické a elektronické
přístroje nejen v kabině pilota, ale i v ostatních
částech letadla. Jde tedy o vše od přepínačů
a voličů přes letecké přístroje, jako jsou například rychloměr, výškoměr nebo umělý horizont, až po osvětlení a antény.
Letouny, stejně jako jakákoliv jiná technika v armádě, se kontrolují pravidelně. Dle pře-
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ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

PČR INFORMUJE

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM ZAZNAMENAL NAPADENÍ MUŽE

ODCIZENÍ TELEVIZE A XBOXU

Na začátku března bylo díky městskému kamerovému systému

V případě odsouzení hrozí podezřelé ženě trest odnětí svobody na

zaznamenáno v ul. 28. října fyzické napadení občana dvěma muži,
kteří z místa utekli směrem do ul. Pražská. Hlídka MP vyjela tímto

dva roky až osm let.
Z krádeže věcí, ke které došlo v jednom čáslavském bytě, je

směrem a v parčíku si všimla dvojice můžu odpovídající popisu. Oba se

podezřelá šestadvacetiletá žena. V případě odsouzení hrozí podezřelé

k incidentu ihned přiznali s tím, že napadený jim dluží peníze a chtěli je

trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

zpět. Napadený byl nalezen ve vjezdu jednoho z domů, měl zraněnou

K případu došlo 26. února 2021, kdy podezřelá žena odcizila z bytu

krvácející ruku a podlitinu pod okem. Byla k němu přivolána rychlá

televizor značky Panasonic Viera, herní konzoli Xbox One včetně

záchranná služba, která ho ošetřila a odvezla do městské nemocnice.

příslušenství a několik CD her na Xbox 360. Svým jednáním způsobila

Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu loupežného

škodu v hodnotě 7 900 Kč.

přepadení byl případ předán k dořešení Obvodnímu oddělení PČR
Čáslav.

Podezřelá se takového jednání dopustila v minulosti opakovaně a
již byla několikrát podmíněně i nepodmíněně odsouzena.
KRÁDEŽ BATERÍ Z HARVESTORU – Dobrovítov
Čáslavští policisté šetří případ krádeže baterií, ke kterému došlo
zřejmě v noci na 24. února 2021. Dosud neznámý pachatel na lesní
cestě v katastru obce Zbýšov v Čechách na volně přístupné lesní
parcele vypáčil u pracovního lesního stroje značky John Deere 1270E
petlici s visacím zámkem.
Ze schránky pak odcizil sadu klíčů s ráčnou o velikosti 7–24,
uložených v látkovém pouzdře, černý plastový kufřík s gola sadou, dva
kusy řetězu o délce 3 metry a průměru 10 cm se šroubovacími vřeteny
na ukotvení hlavice v hodnotě 4 a z úložného prostoru na levé a pravé
straně stroje odcizil dva kusy akumulátoru 12 V. Celková způsobená
škoda přesahuje 20 000 Kč.

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

Požadavky na uchazeče:
• státní občanství ČR
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost a spolehlivost
• zdravotní způsobilost
• vzdělání – min. středoškolské s maturitou
• řidičské oprávnění (B)
Nabízíme:
• nástup dle dohody
• benefity vyplývající z kolektivní smlouvy
• vhodné pro muže i ženy
• pracovní poměr na dobu neurčitou
Platové zařazení:
strážník čekatel: 5. platová třída * strážník: 7. platová třída
Místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášky včetně povinných příloh se podávají písemně na adrese:
Městský úřad Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Obálku označte „Výběrové řízení – strážník MěP“ a „Neotvírat“
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ZÁPIS DĚTÍ DO Mateřské školy Čáslav
na školní rok 2021/2022 se s ohledem na epidemiologickou situaci uskuteční ve dnech od 3. 5. do 14. 5. 2021
Žádost o přijetí bude možné doručit těmito způsoby:

Kritéria pro přijímání dětí:

1. do datové schránky školy (ID DS pgtxif3),

ź povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srp-

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat
prostý e-mail!),
3. poštou,
4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným
zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách mateřské školy – předem telefonicky kontaktovat příslušné středisko mateřské školy:

na 2021 pěti let s trvalým pobytem v Čáslavi /pro děti s trvalým pobytem
v Čáslavi není nutný výpis z evidence obyvatel/,
ź děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 tří let s trvalým pobytem

v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů,
ź povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srp-

na 2021 pěti let s trvalým pobytem mimo Čáslav,
ź ostatní mladší děti s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vr-

ź ul. Jahodová 1454, telefon 724 395 327

cha, Kalabousek/, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR

ź ul. R. Těsnohlídka 1628, telefon 725 911 405

delší než 90 dnů,

ź ul. Masarykova 224, telefon 601 233 848

ź věk dítěte.

ź ul. Husova 526, telefon 601 233 845
ź ul. Bojovníků za svobodu 1547, telefon 601 233 842

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přiložte:
ź vyplněný a od lékaře potvrzený Evidenční list dítěte /pro děti, pro

Mateřská škola Čáslav je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost na výše uvedených jednotlivých pracovištích, proto není určena spádovost.

které není předškolní vzdělávání povinné, nutno potvrzení o pravidelném očkování/,
ź u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření

školského poradenského zařízení,
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list
dítěte si může zákonný zástupce od 1. 4. 2021:

ź prostou kopii rodného listu dítěte,
ź trvalý pobyt dítěte v Čáslavi bude prověřen na základě podaných

ź stáhnout z webové stránky www.mscaslav.cz

přihlášek v evidenci obyvatel přímo zřizovatelem, tj. Městem Čáslav, u

ź vyzvednout na podatelně MěÚ, nám. J. Žižky z Trocnova 1, Čáslav

cizinců doložit právo pobytu na území ČR na dobu delšÍ než 90 dnů.
TĚŠÍME SE NA VÁS! Mateřská škola Čáslav

v čase 9:00–10:00.

ZÁPIS DĚTÍ DO Základních škol Čáslav
na školní rok 2021/2022
V níže uvedených dnech je možný zápis do škol, rozhodne epidemiologická situace v ČR:
ź 16.–17. 4.. 2021

Zápis proběhne v případě, že budou moci do školy i děti.

apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Nejpozdější podání přihlášky do 30. 4.
2021 včetně.
Tiskopisy přihlášek, kritéria – zveřejněno na webu jednotlivých škol

ź 1.–30. 4. 2021

nebo je bude možné vyzvednout na podatelně MěÚ Čáslav od 1. 4. do

V případě nutnosti zápisu bez osobní přítomnosti dětí bude možné

30. 4. 2021 v čase 9:00–10:00.

přihlášku doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat
prostý e-mail!),
3. poštou,
4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným
zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – předem tele-

ZŠ Čáslav, nám. J. Ž. z Trocnova 182, okres Kutná Hora,
Tel. 327 313 015, ID DS 4m3ydpp
ZŠ Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora,
Tel. 327 313 770, ID DS j2xyd8e
ZŠ Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora,
Tel. 327 315 741, ID DS hj8z9jj

fonicky kontaktovat příslušnou školu.
Zápis žáků do 1. tříd základních škol se řídí obecně závaznou vyhlášPokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem

kou č. 3/2012 o školských obvodech základních škol, která je uveřejněna
na internetových stránkách městského úřadu www.meucaslav.cz.
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ODCHÁZENÍ

NETRADIČNÍ VELETRH
FIKTIVNÍCH FIREM

Gymnázium a Střední odborná škola pedago-

R. Petrová, studentka V2E

gická v Čáslavi nejen slavila své výročí, ale uplynulý rok přinesl i smutné zprávy: rozloučení

V rámci své školní práce studenti 2. ročníku

s pedagogy, kteří ve škole dlouhá léta působili.

čáslavské vyšší odborné školy zakládají fik-

V únoru 2020 odešel profesor Miloslav

tivní firmy. Letošní školní rok tomu nebylo

Vavřička. Mnozí si ho vybaví z hvězdných roz-

jinak a založilo se 5 fiktivních firem – LIJAN

hovorů coby třídního učitele prvního českoslo-

COSMETIC s.r.o., PanTrpa s.r.o., Eternity s.r.o.,

venského kosmonauta. Pan profesor však bojo-

Psí svět s.r.o. a Lahoda s.r.o.

val s neznalostmi studentů ve fyzice a mate-

Součástí práce na fiktivních firmách je

matice celá léta a se svými pedagogickými

následně i příprava na veletrh, kde jsou jed-

schopnostmi dokázal rozvíjet jak žáky nadané,
tak zavilé odpůrce přírodovědných předmětů.

profesorka
Vlasta Tesařová

notlivé firmy představeny a je zde možnost
prezentovat vlastní produkty.

Kdo neprošel jeho výukou, zaznamenal na škol-

Další smutné oznámení nás zasáhlo na po-

Vlivem koronavirové doby bylo potřeba

ních chodbách bezpochyby jeho úsměv a opti-

čátku tohoto roku. 13. ledna 2021 zemřel v ne-

vymyslet alternativní formu veletrhu s akcep-

mismus. Věděl si rady v každé situaci a nevyhý-

dožitých osmdesáti letech profesor Ladislav

továním nařízení vlády. Doposud jsme si ve-

bal se žádné práci.

Šach, který věnoval výuce na naší škole téměř

letrh fiktivních firem mohli užívat naživo, kdy

celý svůj profesní život. Obávaný učitel mate-

studenti měli možnost firmy i produkty osob-

matiky a fyziky se své práci věnoval naplno,

ně představit formou ukázky, ochutnávek

oceňovali jej zvláště nadšenci obou oborů jeho

nebo jiným způsobem. I přes ztížené podmín-

aprobace. Vynikal neuvěřitelnou všestrannos-

ky nakonec vznikl nápad na on-line formu

tí, od nadšení pro ochotnické divadlo a houslo-

veletrhu. Úkolem studentů bylo vytvořit vi-

vou hru po vášnivou zálibu v turistice, cyklisti-

deo, ve kterém představí svoji fiktivní firmu a

ce a fandění fotbalu.

své produkty. Následně se jednotlivá videa
zveřejnila na facebookových stránkách školy,
kdy úspěšnost práce byla hodnocena odezvou veřejnosti v podobě „lajků“. Veletrh fik-

zleva:
Vladimír Remek, profesor Miloslav Vavřička

tivních firem probíhal ve dnech 14.–31. 12.
2020. Díky této zkušenosti si studenti procvi-

Profesorka Vlasta Tesařová zemřela na

čili práci s programy pro tvorbu katalogů,

první jarní den roku 2020. Vyučovala jazyk čes-

úpravu fotografií či tvorbu videí. V komunika-

ký i ruský a jako dlouholetá členka Sokola se

ci jim byla velmi prospěšná platforma Micro-

věnovala i tělovýchově, a tak si ji mnozí dodnes

soft Teams. Studenti při týmové práci utužili

vybavují oblečenou v plášti, pod nímž skrývala

vztahy ve třídě a těší se, až opět budou moci

cvičební úbor. Paní profesorka učila také těles-

zasednout do školních lavic a vidět se tváří v

nou výchovu, ochotně pomáhala s lyžařskými

profesor Ladislav Šach

tvář.

výcviky i s dohledem na mimoškolních akcích.

Věnujte prosím těmto třem pedagogům

Mnoho let na škole spoluorganizovala Klub

tichou vzpomínku a připomeňte si jejich obě-

Management a personalistika, Účetnictví

mladého diváka. Poctivě pedagogicky vypo-

tavou pedagogickou práci.

a finance podniku, Řízení jakosti a metrolo-

máhala, kdykoli byla v důchodovém věku oslovena vedením školy.

Jménem bývalých studentů a kolegů
Mgr. Lada Marková

VoŠ Čáslav nabízí studium se zaměřením

gie, Údržba a servis techniky v oboru 39-41N/02 Výrobní a řídicí systémy podniku. Zveme zájemce o studium na den otevřených

734 798 663, info@skolacaslav.cz, www. specialniskola.org
Zápis do prvního ročníku Základní školy speciální Diakonie ČCE v Čáslavi

dveří 13. 4. 2021 od 10:00 do 16:30. Přihlášky
je možno zasílat do 31. 5. 2021.

proběhne od 6. do 20. dubna 2021 jak elektronicky, tak individuálně
po předchozí telefonické domluvě.

Škola je určena žákům s mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s autismem.
Nabízíme útulně vybavené školní třídy, doplňkové terapie, jako jsou muzikoterapie,
snoezelen, canisterapie nebo hipoterapie, plavání a řadu volnočasových aktivit ve školní
družině.
Dokumenty k zápisu: OP zákonného zástupce, rodný list dítěte, doporučující zprávu školského
poradenského zařízení a doporučení ošetřujícího lékaře.

www.sps-caslav.cz
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ROZUMÍTE VELIKONOČNÍM ZVYKŮM?

duš

Svátky jara mají pevný řád
Pro někoho představují jen příjemné volno, pro

Zelený čtvrtek

jiného mohou být Velikonoce nejdůležitějším

Symbolizuje poslední večeři Páně, kdy Je-

obdobím roku. Pojetí těchto jarních svátků ur-

žíš dělil mezi své apoštoly chléb se slovy: „Toto

čuje především víra. Křesťanům přinášejí nadě-

je mé tělo…“ Pak se napil vína a pronesl: „Toto

ji. Těm, co nábožensky nesmýšlejí, spíše sym-

je má krev.“ Právě tomuto skutku, který má Ježí-

bolizují příchod jara. Jaké je jejich skutečné

še připomínat, se říká eucharistie a je součástí

pozadí a co prozrazují jednotlivé zvyky?

svatého přijímání při křesťanských mších.
Velký pátek

Z pohledu křesťanů…
Věřící Velikonoce velmi hluboce prožívají.
Jsou pro ně totiž symbolem zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Tedy připomínají biblickou udá-

V tento den byl Ježíš ukřižovaný na Golgotě. A tím začal proces smrti a vzkříšení. Křesťané dodržují přísný bezmasý půst.
Bílá sobota

lost, kdy se měl k smrti ukřižovaný Ježíš objevit

Symbolizuje bdění u Božího hrobu. Končí jí

znovu mezi živými a dokázat tak věřícím, že

postní období. V kostelech probíhá večerní bo-

Boží království v nebi skutečně existuje.

ná po západu slunce mimo kostel svěcením

I pro ně jsou Velikonoce symbolem

velikonočního ohně. Od něj se rozsvítí veliko-

zmrtvýchvstání. Ale spíše přírody. Na toto ob-

noční svíce (paškál), která je knězem nebo jáh-

dobí připadá rovnodennost, půda znovunabý-

nem nesena v průvodu do ztemnělého kostela.

vá svoji plodnost, příroda se probouzí k životu.

Věřící si od ní zapalují vlastní svíce. Kristovo

A právě to slavili Germáni i Slované už několik

světlo přemáhá temnotu hříchu a smrti. Oče-

tisíciletí nazpátek. Z pohanských zvyků se

kává se velká událost, tedy i Veliká noc. Lido-

u nás uchytila i pomlázka (předává mízu a život

vým obyčejem pak je, že se na bílou sobotu pe-

té, která jí bude „vyšupaná“) a kraslice (malo-

čou beránky a mazance.

vaná vejce jsou symbolem nové života, plod-

Veliká noc

nosti, úrody).

Je nocí ze soboty na neděli, kdy Ježíš vstal

Proč jsou pokaždé jinak?

z mrtvých. Vyjadřuje vítězství nad smrtí a pře-

Velikonoce totiž neurčuje přesné datum

chod do života svobody a plnosti. Nanebevzetí

v kalendáři, ale odvíjí se od měsíčního cyklu.

pak slavíme ještě následující den. Velikonoční

Následují vždy až po prvním jarním úplňku.

nedělí křesťanské svátky prakticky končí.

Letošní svátky se budou slavit od 2. do 5. dub-

Velikonoční pondělí

na.

Tento den, kdy se chodí s pomlázkou, je zvyDlouhá příprava

kem pohanským. Ale i ten v sobě nese symbo-

Přípravy prakticky začínají už padesát dnů

lický význam blízký jaru. Spletené čerstvé vrbo-

před samotnými velikonočními svátky. Startují

vé proutky totiž mají dívky osvěžit, obnovit v

tzv. Popeleční středou, která oznamuje čtyřice-

nich život. A to stejné představuje voda, kterou

tidenní půst – tedy období, kdy se jí střídmě.

pak dívky či ženy mohou koledníky polít.

že tak to udělal i Syn Boží. V tomto období se
totiž Ježíš čtyřicet dní postil na poušti. Půst pak
zakončí tzv. Bílá sobota. Té ale předchází ještě
pašijový týden – tedy týden před velikonočními svátky. I ten má svůj význam – symbolizuje
Kristovo utrpení. Je rozdělený na další zásadní
dny:
Škaredá středa
Den, kdy Jidáš „prodal“ život Kristův za třicet stříbrných. Právě proto pečeme v tomto
období i stejnojmenné kynuté bochánky.

Velikonoce
jsou nejvýznamnějším
křesťanským svátkem,
jsou oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
K tomu podle křesťanské
víry došlo třetího dne
po jeho ukřižování.

hoslužba, která je označována jako vigilie. Začí-

Jak to vidí pohané…

Člověk by měl očistit svoji duši i své tělo. Proto-

Víte, že…?

Kristovo ukřižování
se událo kolem
roku 30 či 33
v blízkosti významného
židovského svátku pesach,
který je památkou vysvobození
Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví.

V západní křesťanské tradici
Velikonoce připadají na neděli
po prvním jarním úplňku,
tedy na měsíc
březen či duben.

Slovanský název
svátku, Velikonoce,
se vztahuje na „velkou noc“,
v níž byl Kristus vzkříšen.
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ČÁSLAVSKÁ NEMOCNICE MÁ VAKCÍN DOST,
COVIDOVÉMU ODDĚLENÍ SE ALE NEULEVUJE
Rozhovor s ředitelem Městské nemocnice
Čáslav Ing. Rudolfem Bublou vznikal v době,

Kolik lidí bylo do aktuálního data naočkováno?

kdy ministr zdravotnictví Jan Blatný předvídal

Do konce tohoto týdne budeme mít asi

zdravotnickým zařízením absolutně nejvypja-

3 000 aplikovaných dávek (ke dni 14. 3.; pozn.

duš

hlediska je to vyhlášení něčeho, co vůbec neexistuje.
Z toho důvodu jste postupovali jinak?
My jsme zvolili odlišnou cestu, informovali

tější chvilky. S maximálním nasazením perso-

red.). U někoho je to první aplikace, u někoho

jsme usnesením nemocničního krizového štá-

nálu, který bezpochyby balancuje na hranici

již druhá, takže jeho očkování bylo ukončeno

bu našeho zřizovatele Město Čáslav o vážné

psychických i fyzických sil, ale nemocnice situ-

a obdržel příslušný certifikát.

aci ustála. Snaží se totiž být neustále o krok

V médiích se poslední dobou mluvilo

situaci, operativně zasedla mimořádná Rada
města a ta informovala prostřednictvím pana

vpředu, aby mohla poskytnout každému paci-

o tom, že jste i vy krůček před vyhlášením

starosty Středočeský kraj. Náš postup tak byl

entovi maximální možnou péči.

Hromadného postižení osob. Jak to aktuál-

právně srozumitelný a výsledek stejný, je ale

Jak je to v současné době s vakcínami?
Stále jich není dost?

ně vypadá?

zpětně nezpochybnitelný. Abych to shrnul,

Nejsme krůček, jsme v podobné situaci jako

u nemocnic, které vyhlásily tzv. Stav hromad-

Významně se to zlepšilo a zlepšuje se. V sou-

nemocnice, které tento stav vyhlásily. S Hro-

ného postižení osob, se nezměnilo vůbec nic,

časnosti máme dostatek vakcín pro pokrytí

madným postižením osob je to složitější otázka,

stejně tak u nás. Je zejména na nás, jak situaci

potřeb našeho očkovacího místa. Naše kapaci-

pokusím se o jednoduchou odpověď. Hromad-

zvládáme.

ta je cca 150 očkovaných denně, více nám naše

né postižení osob je termín vymezený vyhláš-

Stále je vaše kapacita, pokud jde o covidové pacienty, naplněná?

prostorová a personální kapacita neumožňuje.

kou 240/2012 Sb. pro činnost záchranné služby

Přecházíme na režim 7 očkovacích dnů v týd-

při hromadném neštěstí, například při pádu

Ano, jsme naplněni. Zároveň se snažíme

nu, čímž dáváme veřejnosti 2 dny navíc oproti

letadla, kdy je na jednom místě v jeden okamžik

být o krok napřed. Zvládneme i komplikova-

původnímu požadavku pojišťoven.

mnoho zraněných a je zapotřebí provést jejich

nější stavy, a když je to nutné, hledáme místo

Začali jste už očkovat ročníky 70+ a peda-

třídění a rozvoz do zdravotnických zařízení

pro překlad – to je současně složité. Máme cel-

gogy? Kdy plánujete uvolnit další registrace?

podle závažnosti postižení. Zcela určitě to není

kem 47 standardních lůžek a 6 intenzivních lů-

Ano, začali, již na konci února. Většina při-

nástroj pro zvládání pandemie. Některé nemoc-

žek. Obsazenost se mění ze dne na den.

hlášených pedagogů je už očkována první dáv-

nice po tomto nástroji sáhly, vyhlásily tento

Pokud jde o zdravotní personál, podařilo
se zajistit posily?

kou. Uvolnění pro další kategorie nezáleží na

stav, spatřovaly zřejmě určitou paralelu s hro-

nás, ale na centrálním státním řízení. Stát musí

madným neštěstím. Dá se to chápat spíše jako

Pomáhají nám trvale vojáci, a to skvěle.

uvolnit možnost dalších registrací, my to nemá-

hlasité volání o pomoc, mediální zdůraznění,

Velmi pomáhají i někteří praktičtí lékaři a patří

me jak ovlivnit.

vyjádření kritické situace. Nicméně z právního

jim za to velký dík. Potřebuje zejména sestry s
odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, to je
velký problém.
Léčíte i v Čáslavi stále mladší covidové
pacienty?
Ano, hospitalizujeme i mladší ročníky.
Jak byste okomentoval poměrně časté
teze lidí na sociálních sítích, kteří mají odvahu napsat, že nemocnice umisťují na JIP lůžka i pacienty, kteří tam být nemusí, protože
z nich mají více peněz, a tím vlastně celou
situaci uměle zveličují?
Také jsem to mediálně zaznamenal. Podle
mě je to nesmysl. Vykázání pacienta na intenzivním lůžku má svá přesná pravidla, je jich
současně obrovský nedostatek, neumím si
představit, že by někdo něco zkresloval, nemá
k tomu důvod. Řada pacientů, kteří jsou léčeni
na standardních lůžkách, by za běžné situace
skončila na intenzivní péči. Ten, kdo by tak činil, by si musel de facto vymyslet virtuální péči, a to je pro pojišťovny snadno odhalitelné.
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Očkování proti covid-19
regionální informační linka pro seniory 725 355 998

očkování probíhá v Městské nemocnici Čáslav

ČÁSLAVSKÁ PORODNICE V ÚNORU
PŘIVÍTALA V ROCE 2021 JIŽ 100. MIMINKO

JN

I v této době se mezi zdmi nemocnic objevují slzy štěstí, a to především v porodnicích, které každý
den vítají nový život. V čáslavské
porodnici jich během ledna a února přivítali celkem 101, což je
o 29 více než v loňském roce. Jako
sté miminko narozené v místní
porodnici vykoukl na svět malý
Ondrášek. Stalo se tak 27. února
v 6:06. Chlapeček vážil 2900 g
a měřil 48 cm.

SLUŽBA TAXÍK MAXÍK SKLÍZÍ
POZITIVNÍ OHLASY
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NOVA FORMA

Kamila Ženatá

Dne 21. 2. 2021 vznikla v Čáslavi plat-

Dozvíme se, že náš organismus

forma NOVA FORMA. Smyslem čin-

není nastaven na to, abychom byli na

nosti nově vzniklé skupiny je vytvářet

světě šťastni, ale abychom přežili. Zřej-

prostor pro prezentaci nejen součas-

mě proto disponujeme jedinou ryze

ného výtvarného umění, ale i pro

příjemnou primární emocí – radostí –

přednášky, setkávání, koncerty,

a hned čtyřmi nepříjemnými – strachem, hněvem, smutkem a znechuce-

workshopy a nevšední události.

ním. Statisticky máme tedy 80% prav-

Činnost skupiny je podpořena
Klubem Gumárna, Slévárnou Lose-

děpodobnost, že budeme v našem

nický, s.r.o. a spolkem Schrödingero-

emočním životě vystaveni nelibosti.
Dá se tento nepoměr vědomě zvrátit?

va kočka, z.s.

Je možné pracovat s emocionálními

Aktivity NOVA FORMA se zatím –

spouštěči?

vzhledem k současné pandemické

Dalšími tématy přednášek budou

situaci – odehrávají ve virtuálním prostoru. První streamovaná přednáška

takový, jaký je, a soustředit se na to, co je

Spánek a Kritické myšlení. Link na sle-

s názvem Odolnost (z cyklu Úvod do neštěstí)

opravdu důležité. Jak překonat křivdy, nespra-

dování přednášek i podrobnosti o činnosti no-

proběhla 24. března 2021 od 18:30. Tématem

vedlnost a nepřízeň osudu? Proč přehnaná sna-

vého sdružení naleznete na webu www.nova-

byly oblasti, které jsou zejména v dnešní době

ha nepomáhá? Jak pracovat se svými očekává-

forma.art a Facebooku NOVA FORMA.

aktuální; jak na úvod říká přednášející psycho-

ními a obavami?“

Připravujeme vernisáž velké výstavy NOVA
FORMA1, která proběhne 22. května 2021 v in-

log Mgr. Jan J. Ženatý: „Pohodový život nespočívá ve schopnosti myslet pozitivně a předstí-

Další přednáška na téma Emoce a emoč-

dustriálním prostoru Gumárny, koncerty,

rat, že je všechno fajn. Dalším krokem k men-

ní inteligence se uskuteční 7. dubna 2021 od

workshopy a besedy se zajímavými osobnost-

tální odolnosti je začít brát svět – i sebe sama –

18:30.

mi.

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Každý měsíc nakoupí knihovna do svého fondu cca 50 knih.
Přehled všech je k dispozici v on-line katalogu na adrese: online.knihovnacaslav.cz.

Výpůjční doba uvedených
novinek je 14 dní

Novinky lze nalézt jednoduchým způsobem,

Jaderná ponorka v Karibském moři je za

Pro starší děti je připravena fantasy trilo-

když v horní části katalogu (černé pozadí) klik-

tajemných okolností nucena přerušit svou mi-

gie o prokletém hotelu, který je zahalen ta-

nete na „NOVINKY“ a vyberete možnost zadání.

si. Objevují se podivná fakta, která námořního

jemstvím a kouzly, a o dívce, která se snaží po-

Také lze upravit počet dní, za který chcete no-

vyšetřovatele dovedou až k mořským biolo-

mocí magické knihy všechny záhady vyřešit.

vinky vyhledat. Knihu, která je půjčená, si může- gům, jejichž projekt změní svět.
te sami přes katalog zamluvit – nabídka ZÍSKAT. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, sta-

VELKÁ NOVINKA

čí zavolat na telefon 327 300 261 nebo 327 300

pro malé děti – Kouzelné čtení s Albi tužkou

264.

Milí rodiče, půjčte svým dětem interaktivní
knihy včetně „mluvicí“ tužky. Všechny tituly

Z nových knih nabízíme první a druhý díl plánované trilogie. Napínavý thriller s prvky sci-fi.

najdete v našem katalogu po zadání „Kouzelné
čtení“.

Z NOVÝCH AUDIOKNIH NA CD

Když v ráji pršelo

Román o páru mladých
intelektuálů, kteří se rozhodli
odejít z velkoměsta do šumavských hvozdů
přeměnit zpustlý mlýn.
Čte Tatiana Dyková.
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„NECHAT ZA SEBOU VIDITELNOU STOPU,“

Mgr. Jana Andrejsková,
foto: Miroslav Lepeška

říká František Tesař, čáslavský rodák a Mistr umělecké mozaiky.

V sobotu 27. března 2021 slaví v plné síle a pracovním nasazení 85. narozeniny.
boučníkem a měl v tomto domě také obchod.

zaslouží mozaiková výzdoba nového kolum-

Narodil jsem se do rodiny živnostníka, proto

bária na čáslavském hřbitově podle návrhu

jsem nedostal doporučení ke studiu. Tak jsem

arch. Jirouta na téma Cesta alfa a omega. Při

se vyučil u otce kloboučníkem, bylo to lepší než

rekonstrukci starého kolumbária navrhl celé

jít do dolů. Poté jsem pracoval jako brigádník

řešení Tesař i s mozaikovou výzdobou Reinkar-

na pile a teprve potom jsem dostal doporučení

nace I a Reinkarnace II. Pokud se budeme vra-

ke studiu. Přijali mě přímo do 2. ročníku Střed-

cet ze hřbitova zpět do města, nemůžeme mi-

ní uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žiž-

nout podnik Silnice Čáslav, mozaika Cesta je

kově. V roce 1960 jsem začal pracovat v mozai-

v interiéru jeho školicího střediska. Bludiště

kářské dílně Ústředí uměleckých řemesel v Pra-

života můžeme obdivovat v Tyršově ulici č. 637

ze. Od roku 1963 až do jejího zrušení v r. 1993

a v Lískové ulici č. 1288 najdeme jednak mozai-

jsem dílnu vedl. Byla to jediná specializovaná

ku Slunce a další dílo Slunce, mraky a déšť. Byd-

dílna na uměleckou mozaiku. Své mozaiky pre-

liště autora (Na Skále č. 1252) zdobí práce Slun-

zentovala na světových výstavách v Moskvě,

ce, ptáci, mraky. Udělejme si výlet do nedale-

Montrealu, Ósace a Torontu. Od roku 1994 po-

kých Žehušic: Základní škola Jana Václava Sti-

kračuji v mozaikářské práci ve vlastním mozai-

cha Punta má dvě mozaiky, v interiéru je věno-

kářském ateliéru tady v Čáslavi a také umělec-

vaná osobnosti Punta a v exteriéru je oslavou

ké mozaiky restauruji.“

jeho hudební tvorby.

Pocta rodnému domu

Po stopách čáslavské mozaiky

Čáslavská stopa pokračuje

Je mrazivý únorový den. Čáslavská pěší

Málokteré město se může pochlubit cyk-

Mimo mozaiky vytvořil Mistr Tesař pro

zóna se choulí do bílé sněhové peřiny… Ulice

lem mozaikářské tvorby od jednoho autora.

Čáslav i řadu objektů: památník obětem tota-

Klimenta Čermáka, dům č. 124… Zvoním.

Město Čáslav má unikát: „mozaikářskou galerii

lit, památník veteránům, piedestal s objektem

S úsměvem otvírá František Tesař: „Vítám Tě

v terénu“. Ta je dílem jednoho autora, a to ve

na rozptylové loučce na hřbitově, pylon k výro-

v mém rodném domě.“ Jsem vyvedena z míry.

všech fázích tvorby, počínaje návrhem a konče

čí města, čtyři vítací objekty při vjezdu do

Kde to jsem? To je snad muzeum? Na stěnách

autorskou realizací. „Jsem hrdý Čáslavák. Kon-

Čáslavi (v ulici Pražská a Jeníkovská) a další.

dlouhé vstupní chodby vidím historické foto-

cem 60. let mě vyzval pan profesor Marek ke

Tady naše čáslavská procházka končí, ale další

grafie Čáslavi, dům č. 124 v proměnách času, ze

spolupráci, abych jako umělec přispěl ke zdob-

informace hledejme na Wikipedii pod heslem

stěn na mě hledí dobové fotografie známých

nosti města. Později jsem spolupracoval s Ing.

František Tesař (mozaikář).

i neznámých lidí, usmívající se novomanže-

arch. Zdeňkem Jiroutem,“ připomíná své spo-

lé,… Můj hostitel vytuší mé rozpaky: „Upravuji

lupracovníky na poli kultury Mistr Tesař.

Milý Františku,

dům tak, abych mu prokázal poctu. Mám svou

Pojďme se, milí čtenáři, projít čáslavskou

vše nejlepší k narozeninám! Ať Tě neopouš-

vizi. Chci zde představit historii tohoto domu,

mozaikářskou galerií, ale přidejme do kroku,

tí Tvůj nezdolný optimismus, pracovní elán

dále historii mého rodu a v neposlední řadě

spěcháme, je toho hodně: Unikátní je městský

a originální nápady, které budou další výraz-

vývoj a techniku mozaiky a mou volnou výtvar-

znak Čáslavi, který původně byl výzdobou

nou výtvarnou a viditelnou stopou, která při-

nou tvorbu. Ve svém rodném domě tak prezen-

maurského oblouku židovské synagogy, která

spěje ke „zdobnosti“ Tvé milované rodné

tuji mou životní stopu…“ Aha! Proto je zde po-

v minulosti sloužila Galerii Jindřicha Pruchy.

Čáslavi.

dobizna Klimenta Čermáka. Tento učitel, ama-

V roce 2005 byl proveden odborný transfer

térský historik, archeolog, numismatik, muzej-

a poté znak autorem doplněn a nově osazen na

ník a spisovatel se zde v roce 1852 narodil. Tedy

boční stěnu městského úřadu v ulici Generála

o 84 let dříve než Mistr Tesař. Duch tohoto mís-

Eliáše. Na stejné budově v průčelí je mozaikový

ta – genius loci! Dům si poctu zaslouží, je koléb-

státní znak. Štít městských lázní zdobí autor-

kou dvou zajímavých Čáslavanů. Na jeho fa-

ská mozaika s názvem Čistota města, dekora-

sádě Klimenta Čermáka připomíná pamětní

tivní stěna z oblázků na téma Čas je před hos-

deska z dílny jeho syna akademického sochaře

půdkou Na Skále. Kruhový štít domu pečova-

Jaromíra Čermáka.

telské služby Anima představuje tep srdce

A již sedíme u kávy v prvním patře domu

a světelný tunel a nese název Život (tento mo-

a František Tesař vzpomíná: „Můj otec byl klo-

tiv se stal logem Animy). Velkou pozornost si
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FOTOGRAF MIROSLAV LEPEŠKA
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„Očima zaznamenáváme jednotlivé sekvence obrazů, které uchováváme v paměti a můžeme se k nim vracet.“
Zlomek vteřiny. Příliš krátká doba na to, abychom si uvědomovali její důležitost. Přitom
pouhou jednu vteřinu má fotograf na zachycení okamžiku, který je vmžiku minulostí. Snímky
dobrých fotografů v nás navíc dokážou vzbudit
skutečné emoce, díky nimž můžeme intenzivněji prožívat vlastní vzpomínky.
V Čáslavi najdeme takových fotografů hned
několik, a to nejen pod záštitou Fotoklubu
Čáslav, jehož součástí je od roku 1985 také portrétní a reportážní fotograf Miroslav Lepeška.
Mirku, jste rodák z Čáslavi a poslední
roky se objevujete na akcích jako fotograf.
Je to vaše původní profese?
Původním profesí jsem modelář. Zkušenosti a schopnost vidět a vnímat prostor jsem
během v životě využil často. Fotka mě provází
už desítky let.
Vzpomenete si na chvíli, kdy vám očaroval pohled na svět přes oko objektivu?
Narodil jsem se do času a prostoru, kde fotografie už měla své místo. Bylo přirozené, že

Existuje na světě nevšední místo, příleži-

Komunikovat s fotografovanými, ideálně

tost, osoba, kterou byste v životě rád využil

tak dlouho, jak to situace vyžaduje. Nemám

jako objekt pro focení?
Možná to tak někdy bylo, ale plánování

jsem se s ní setkával od dětství, stejně jako

jsem opustil a využívám situace tak jak přichá-

s postupnou touhou po fotografování.

zejí. Zjistil jsem, že je to jednodušší a také lépe

potřebu se schovávat za fotoaparát. Na společenské události je dobré, když mají lidé pocit,
že je fotograf jedním z hostů.
Jak se díváte na názor, že fotografovat

Co vás na fotografování přitahuje?

načasované, než když to člověk tlačí podle své

dnes může každý, kdo umí s programem pro

Jo, to kdybych věděl... Je to taková životní

představy a věnuje tomu násobky energie. Je

úpravu fotek?

etapa. A v současné době je to běžný způsob

dobré, když to do sebe všechno zapadne přiro-

zachycení konkrétního – snad významného –

zeně.

okamžiku v životě člověka, ke kterému se chce
v mysli někdy vrátit.
Máte ve svém archivu fotografii, ke které
máte největší osobní vztah?

Nejen že fotit může kdokoli, také to dělá.
A to i když zrovna nemá fotoaparát, protože

Doba koronaviru společenským akcím

očima zaznamenáváme jednotlivé sekvence

nepřeje. Máte alespoň prostor pro sebereali-

obrazů, které se uchovávají v paměti a lze se k

zaci v jiné disciplíně, kterou jste dosud opo-

nim vrátit. Rozdíl mezi běžným záznamem a

míjel?

fotkami na objednávku je pro mě v jejích výpo-

Když archiv rychle projedu v hlavě, tak nic

Všechny ty kongresy, koncerty a velké akce

takového v něm není. Jsou to jen zachycené

jsou maximálně on-line a svatby, když už se

vědní a výtvarné hodnotě.
Na jakou techniku fotíte?

okamžiky, které mohou vyvolávat návrat do

konají, tak v minimalistické verzi. Ale spolupra-

Na tu, která je v daný moment po ruce. Pro

konkrétního času, ale nemám žádnou tak sil-

cuji i na přípravách publikací a tisku nejrůzněj-

mě je zásadní nedělat si to složitější, než to je.

nou vazbu k nějakému konkrétnímu snímku

ších propagačních materiálů a tvorbě webo-

Někdy telefon, jindy zrcadlovka, záleží na si-

nebo sérii. Ten vztah mají spíše klienti, napří-

vých stránek, kde jsou fotografie potřeba, a tak

tuaci. Pokud někoho zajímá konkrétní nastave-

klad k fotkám ze svého svatebního dne.
Co fotíte nejraději?
Posledních sedm let fotím převážně lidi
a jejich životní situace. Samozřejmě si příležitost-

často prohledávám archiv a připravuji potřeb-

ní, může přijít na schůzku čáslavského fotoklu-

né podklady. Zabere to spousty času.

bu, až to bude zase možné. Tam se o technice

Baví vás fotit spíše reportážně, nebo
aranžované fotografie?

ně cvaknu i krajinu, stejně jako každý, koho osloví

Baví mě to jako celek a většinou je potřeba

konkrétní místo a pohled. Ale není v tom cílený

udělat všechny typy fotek. Alespoň já to tak

záměr. Beru fotku jako řemeslo, a když má někdo

s klienty mám, nebráním se tomu.

potřebu mít fotky ode mě, je to vždy spolupráce.

Máte v případě aranžovaných fotek něja-

Potkávám většinou lidi, kteří vědí, co chtějí a proč.

ký trik, jak odbourat trému před objektivem?

diskutuje hodiny. Snad v létě bude i nějaký ten
workshop. Případně jsou možné konzultace po
e-mailu nebo chatu.

www.lepeska.cz
www.fotoklubcaslav.cz
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ČÁSLAVSKÁ SPORTOVNÍ, z. s.
plánuje originální, sportovněji laděné akce
Spolek Čáslavská sportovní, z.s. byl založen

JN

ročnících zařadil mezi vyhledávané akce spor-

v roce 2020 Petrem Dobřickým, Radkou Ma-

tovců z širokého okolí. V loňském roce se na

cháčkovou a Jarmilou Dobřickou. Vedla je k

startu rozsvítilo okolo 300 čelovek. Na první

Pivní štafeta Auersperg
(8. 5. 2021)

tomu touha po pořádání sportovních a kultur-

akci pod taktovkou Čáslavská sportovní, z.s.

Jedná se o zábavný běžecký závod, který

ních akcí pro veřejnost v Čáslavi. Na letošní rok

však pořadatelé teprve čekají. „Spolek byl zalo-

propojí běh a pití piva. Zúčastní se jej pěti-

si spolek připravil čtyři zajímavé sportovní udá-

žen v loňském roce, kdy se veřejné akce ne-

členné týmy. Každý člen štafety dostane za

losti, které mají za cíl především rozhýbat a po-

mohly konat kvůli k pandemii. Na první událos-

úkol uběhnout 1 km a po doběhnutí vypít jed-

bavit zájemce ze všech věkových kategorií.

ti pod záštitou Čáslavské sportovní, z.s. se tak

no pivo. Závod začne v obci Žáky v pivovaru

těšíme až letos. A máme jich přichystaných

Auersperg. Běžecká trať povede směrem

hned několik,“ slibuje Petr Dobřický.
Pivní štafeta Auersperg, Paddleboard

k Čáslavi, okolo Žabárny (ryb. Medenice)
a poté zpět k žackému pivovaru. Trasa závo-

race Čáslav, Tupadelská šlapka, 5. ročník

du je vedena cestou, která není Čáslavákům

Noční běh Čáslav. To jsou názvy čtyř z nich. Dle

příliš známá. Večer by měla zpestřit zábava

slov Petra Dobřického budou tyto události do-

s hudebním doprovodem.

plněny o menší akce pro děti: „V průběhu roku
plánujeme ještě dvě až tři menší akce věnované pouze dětem, které nebudou tolik náročné

Paddleboard race Čáslav
(17. 7. 2021)

na organizaci. Všechny budou sportovního cha-

Závod Paddleboard race se uskuteční na

rakteru a budou poskytovat možnost stát se

Podměstském rybníce pod čáslavskými hrad-

členy našeho spolku.“

bami. Jedná se o amatérský závod, v němž

A jak se takové akce plánují v době, kdy není

jde hlavně o to přiblížit lidem zajímavý sport

„První myšlenka založit spolek přišla po

jisté, zda se vůbec budou moci uskutečnit? Ja-

paddleboarding. Během odpoledne proběh-

1. ročníku Nočního běhu Čáslav v roce 2017. Při

ký je vůbec aktuální zájem? „Akce plánujeme,

ne závod na 1 km a sprint na 60 m. Nesoutěž-

přemýšlení o událostech, které bychom chtěli

jako by covid-19 neexistoval. Věříme, že všech-

pořádat, jsme dospěli k závěru, že založení spol- ny se uskuteční, jinak plánovat podobné udá-

ní typy si mohou paddleboard alespoň vyzkoušet.

ku je nezbytné, a to například proto, aby bylo

losti ani nejde. Každopádně situaci kolem pan-

pro účastníky snazší se v jednotlivých akcích

demie ovlivnit nedokážeme, takže doufáme, že

orientovat. Zároveň máme jako spolek lepší

lidé případné zrušení akce z důvodu koronavi-

Tupadelská šlapka
(7. 8. 2021)

vyjednávací pozici s úřady, různými organiza-

rové situace pochopí. Naštěstí se podle ohlasů

Start i cíl cyklistického „sranda“ závodu

cemi a při zajišťování finančních prostředků,“

zdá, že zájem je vysoký i v tuto těžkou dobu, kte-

bude v tupadelském pivovaru. Trasa závodu

říká Petr Dobřický k založení spolku.

rá společenským aktivitám moc nepřeje. Lidé

bude pro ženy měřit 10 km, pro muže 20 km.

Zakladatelé spolku pořádají v Čáslavi akce

to nevzdávají a plánují naplno, stejně jako my

Po něm bude v areálu pivovaru následovat

určené pro lidi, kteří se chtějí hýbat a bavit, již

při organizování akcí. Pozitivní ohlasy jsou pro

letní zábava.

pět let. Třeba Noční běh Čáslav se po čtyřech

nás hnacím motorem,“ dodal Dobřický.

5. ročník Nočního běhu Čáslav
(10. 9. 2021)
Petr Dobřický,
předseda spolku

Jarmila Dobřická,
ekonomka spolku

Radka Macháčková,
místopředsedkyně spolku

Noční běh Čáslav je již tradiční běžecký
závod. Hlavní závod bude mít stejně jako
v minulých letech 4 km a dětská trať bude měřit 800 m. Po skončení letošního jubilejního
5. ročníku by pořadatelé rádi přichystali koncert pod širým nebem v areálu lesoparku
Vodranty.

Čáslavská sportovní, z. s.
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7 TIPŮ, JAK SE UDRŽET VE FORMĚ V DOBĚ COVIDU?

duš

Home office, distanční výuka, procházky pouze s rouškou a ve svém okerse ... Trend dnešní
doby, který přirozenému pohybu nepřeje. Přitom právě on je v covidové době jednou z nejúčinnějších zbraní, která přispívá fyzickému a
psychickému zdraví lidem všech věkových kategorií. Doma to jde ale taky! Jak na to?
Pořiďte si základní vybavení
Při cvičení si vystačíte pouze s váhou vlastního těla, přesto je vhodné si opatřit alespoň
základní pomůcky. Svůj trénink tím nejen
ozvláštníte, ale i zefektivníte. „Ženy využijí při
různých cvicích odporové gumy, muži si mohou pořídit sadu jednoručních činek. Doporučuji i kvalitní podložku, která najde využití při
posilování břicha v leže na zemi i při praktikování jógy,“ radí zakladatelka a instruktorka
pražských Domů Jógy Věra Vojtěchová.
Oblečte se do sportovního

de vás bavit a zůstanete i lépe motivovaní,“

Myslete na své zdraví

tvrdí instruktorka jógy Věra Vojtěchová.

Pokud vše z výše popsaného selže a moti-

Odebírejte placená motivační videa

vace k domácímu cvičení vás opustí, zamyslete

ně ne. Přesto to udělejte: Oblečení vás dokáže

Máte z on-line cvičení ostych? Přihlaste se

se nad tím, jaký vliv má cvičení na fyzické i du-

dostat do správné sportovní nálady. Zapomeň-

k odběru videí se cvičením vedeným instrukto-

ševní zdraví. Tady je malé opakování: Je ne-

te proto na klasický domácí úbor či cvičení

rem. Na internetu a YouTube jich najdete tisíce,

zbytné pro správné fungování srdce, udržení

V tělocvičně je to logické, doma už tak úpl-

v trenýrkách na spaní, ale oblečte se tak, jako

v češtině i angličtině. Na výběr jsou jak bezplat-

celkové fyzické kondice a dokáže zlepšit nála-

byste byli v posilovně nebo třeba na lekci jógy.

ná videa, tak i videa požadující předplatné či

du. „Řada cviků, zejména těch z jógy, zlepšuje

Pokud jste zvyklí cvičit v teniskách, nazujte si

členství, přičemž placená videa jsou obvykle

držení těla. Ulevíte své páteři, zádovým svalům

i své oblíbené sportovní boty.

obsáhlejší, vzájemně na sebe navazují a vy tak

i vazům. Ve chvíli, kdy začnete být spokojení

Připravte si prostor na cvičení

získáte dlouhodobý plán. Výhoda toho, když si

s nově vytvarovanou postavou, začne růst také

Každý z nás má k domácímu cvičení jiné

videa předplatíte nebo si zaplatíte několika-

vaše sebevědomí. To se pozitivně odrazí na cel-

podmínky. Někdo si musí vystačit s malý kous-

měsíční členství, spočívá i v tom, že vás to ke

kové psychice,“ nepochybuje instruktorka jó-

kem v ložnici, někdo má k dispozici celý pokoj.

cvičení donutí. Zaplatíte-li si permanentku do

gy. Mimo to při sportování naše tělo uvolňuje

Ať je to tak či tak, pokuste se kolem sebe vytvo-

posilovny, obvykle ji taky nechcete nechat pro-

zvýšené množství endorfinů, tzv. hormonů štěs-

řit atmosféru, která vás na cvičení navnadí. Měj-

padnout.

tí, skvěle si při něm odpočinete, načerpáte ener-

te po ruce pomůcky ke cvičení, pusťte si moti-

Vyhraďte si na cvičení konkrétní dny i čas

gii a odsunete při něm stres a běžné starosti na

vační hudbu, cokoliv vás napadne. „Důležité je

Nečekejte, že vás během dne něco osvítí

vedlejší kolej, což v zvlášť v této nelehké době

mít správně naladěnou mysl. Pouze tak dosáh-

a dostanete zničehonic chuť dát si pořádně do

nete toho, čeho dosáhnout chcete. Věci zvenčí

těla. Udělejte si tréninkový plán. To znamená,

mohou k naladění mysli pomoct, ať už ve for-

že si určíte dny v týdnu, kdy budete cvičit.

mě hudby či třeba vonných esencí při cvičení

Ideální je stanovit si konkrétní čas. „Pokud jde

jógy,“ říká Vojtěchová.

o udržení jakéhokoliv předsevzetí, za úplně

Najděte si parťáka nebo on-line trenéra

nejpodstatnější považuji rituál. To je alfa a ome-

Ve dvou se to lépe táhne! Máte-li kolem

ga všeho. Musíte si vytvořit zvyk, který se vám

sebe někoho, kdo také chce být fit, zacvičte si

doslova dostane až pod kůži. V praxi to zname-

spolu. Nemusíte se nutně scházet u někoho v

ná, že v určený čas vstanete a budete cvičit –

obýváku. Společné cvičení můžete realizovat

bez výmluv. Nebo když jste například za nor-

i on-line – například přes Skype. „V tomto smě-

málních okolností běžně chodili cvičit k večeru

ru vřele doporučuji on-line lekce, ať už jde

do fitness centra, navštěvovali jste kurzy jógy,

o cvičení jógy nebo třeba on-line koučování

pilates a podobně, pokračujte v tomto duchu

fitness trenéra. Pod dohledem profesionála,

i čase při cvičení doma. Pomůže vám to, abyste

který vás celou lekcí provede nebo vám sepíše

měli nějaký režim a pokračovali v již zavede-

trénink, vám cvičení půjde mnohem lépe, bu-

ném rituálu,“ vysvětluje Věra Vojtěchová.

potřebuje každý z nás.

O AKTUÁLNÍM
FOTBALOVÉM A HOKEJOVÉM
DĚNÍ SE VÍCE DOZVÍTE NA:

www.fkcaslav.cz

www.hc-caslav.cz
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STOLNÍ TENISTÉ
anulovali své soutěže

Jan Lövl, Stolní tenis Čáslav

S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR se
Středočeský svaz stolního tenisu rozhodl anulovat veškeré krajské soutěže. Tím ukončil soutěžní ročník 2020/2021. Družstva hrající v sezoně 2020/2021 budou mít nárok přihlásit se do
stejných soutěží v následujícím ročníku.
Čáslavský A tým, coby nováček nejvyšší krajské
soutěže/divize, tak stihl odehrát tři soutěžní
zápasy, a to s bilancí: výhra, remíza, prohra.
Nový ročník začne v září 2021, doufejme.
Jelikož malý sál sokolovny, kde čáslavští
hráči trénují, nesplňuje parametry pro tuto soutěž, rád bych tímto poděkoval ZŠ Sadová za
poskytnutý azyl na mistrovské zápasy.

INFORMACE Z TK ČÁSLAV
Tenis jako sport pro život

TK Čáslav

NOVÝ RYBÁŘSKÝ
REVÍR 411 206
NA SCHOŘOVĚ

Zdravíme všechny příznivce sportu a tenisu

tenisového klubu. Poděkování je adresováno

ČRS MO Čáslav rozšiřuje a obohacuje možnosti

zvlášť. Pusto a smutno, tak lze charakterizovat

i pracovníkům města, kteří se na odklízení

sportovního rybolovu o nový krajský revír.

letošní tenisovou halovou sezonu. Covidová

sněhu rovněž podíleli.

Jedná se o rybník Podleský u obce Schořov

opatření nám umožnila hrát v hale pouze

Zima skončila a všichni společně věříme, že

10 dní. A aby té bídy nebylo málo, tak se nám

nadcházející letní sezona bude pro sportovce

které tvoří nový rybářský revír číslo 411 206

začátkem února pod tíhou sněhu hala zřítila.

konečně normální. S tímto předpokladem

s názvem „Na Schořově“.

vstupujeme do letní sezony a do soutěží

Od 1. dubna 2021 bude v revíru zahájen

smíšených družstev stavíme dvě družstva

sportovní rybolov pro držitele krajských

dospělých a jedno družstvo dorostu. Pro

a celosvazových povolenek k lovu ryb. Více

žákovské kategorie máme připraven, tak jako

informací a podmínky lovu naleznete na

vloni, květnový tenisový turnaj mládeže,

stránkách www.rybaricaslav.cz v sekci

o prázdninách pak tenisové kempy. Tréninkový

„Novinky“. Petrův zdar.

proces zajišťujeme pomocí šesti trenérů, z nichž
polovina má mezinárodní zkušenosti.
Pokud budou rodiče chtít vhodnou
pohybovou aktivitu pro své děti, tak má
tenisový klub připraven program „Tenis jako
sport pro život“. S tímto programem budeme
veřejnost průběžně seznamovat. Jedním
z bodů programu je návod „Jak začít?“. K tomu
potvrzujeme, že od dubna bude možnost
každou středu od 17 do 18 hodin přijít na
tenisové kurty, kde si pod vedením našich
trenérů může každý zdarma zkusit, jak je tenis
zábavný. Nehodí-li se středa, volejte 603 829
439 nebo pište na: tkcaslav@seznam.cz.
Nic jiného nezbylo, než těžký sníh z haly
odklidit a halu znovu postavit. A to představovalo 80 hodin těžké fyzické práce členů

a rybníky Prchal a Popov u obce Zbudovice,

Těšíme se na vás.
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LETY VRTULNÍKEM NAD ČÁSLAVÍ

TZ, JN

Možnost proletět se vrtulníkem a prohlédnout si Čáslav
z ptačí perspektivy dostanou Čáslaváci 10. dubna v rámci
akce „Rozlétejme Česko“. Pokud máte zájem letět nebo
například někomu udělat radost pěkným dárkem, neváhejte navštívit webové stránky www.forfreedays.cz/caslav
a objednejte si svůj let. Využít můžete i akce last minute.
Počasí objednáno.
Místo vzletu bude na prostranství u Zmrzliny U Břízy,
které se nachází před výjezdem z města poblíž společnosti INPRO Čáslav s.r.o.
Bezpečnost zajišťuje společnost HELI CZECH, s.r.o.
prostřednictvím vlastního proškoleného personálu, který dbá například na pohyb v bezpečné vzdálenosti od vrtulníku, doprovod k vrtulníku, posazení a zabezpečení
cestujících. Pilot létá dle předpisů, v předepsané výšce
nad obydlených budovami. Akce podobného typu společnost pořádá již přes deset let. Pojištěné jsou osoby na
palubě vrtulníku i případné škody způsobené vrtulníkem.
Celá akce potrvá 1–3 hodiny, dle projeveného zájmu
o lety. Last minute cena se pohybuje od 789 kč/os.
V případě, že se akce nebude moct uskutečnit
z důvodu vládních opatření
nebo nepříznivého počasí,
bude stanoven náhradní termín.
Pořadatelé však věří, že vše proběhne v pořádku.

PŘEDSTAVUJEME:
Jan Jiskra - předseda Mikroregionu Čáslavsko
1. Nejoblíbenější místo
Moc rád cestuji – Francie a Paříž, ale doma
je doma, takže samozřejmě Starkoč.

Proustův dotazník

6. Nejoblíbenější část šatníku
Sako, mám pocit, že zakrývá moje „ladné
křivky“.

2. Nejoblíbenější jídlo

7. Nejoblíbenější barva

Svíčková a nakládané okurky od manželky.

Modrá je dobrá.

3. Nejoblíbenější ﬁlm

8. Nejoblíbenější sport

Mám rád dobré české komedie, například

Sportovní fanda jsem náruživý, mám rád

Pelíšky, a rád se dívám na životopisné ﬁlmy či hlavně zimní sporty, ale pokud mám říct
dokumenty.

pouze jeden, tak asi vyhraje fotbal a AC Sparta
Praha.

4. Nejoblíbenější písnička
Říkám, že skoro každá písnička má své místo
ve správný okamžik a pro tu správnou atmosféru.

9. Nejoblíbenější část roku
Pozdní léto, přelom srpna a září.

5. Nejoblíbenější kniha

10. Nejoblíbenější zvíře

V poslední době je to se mnou špatné a knihy

Pes, a samozřejmě ten náš bígl Fanda.

moc nečtu. Teď čtu např. zákon o odpadech.

VOLNÝ ČAS

str. 23

OSOBNOSTI ČÁSLAVSKA

IM

Rozhodli jsme vám nově každý měsíc krátce

zakončení studií v hlavním městě totiž působil

připomenout trojici osobností, které jsou

jako kantor kreslení na zdejším učitelském

s Čáslaví a jejím okolím pevně spjaté. Jejich

ústavu. Proslul především krajinomalbou za-

životní osudy se navíc budou pokaždé nějakým

měřenou na zmíněné lokality, ale jeho portfo-

způsobem vázat na měsíc, v němž noviny vy-

lio zahrnuje také portréty, zátiší s květinami

cházejí.

nebo četná díla litografická. Veleho osud se
bohužel naplnil už ve 47 letech, když se během

Zdeněk Vlastimil Špinar

jedné své výpravy do přírody omylem dotkl

4. 4. 2021 – 105 let od narození

spadlého elektrického vedení.

Z Čáslavi do celého světa. I tak by se dal shrnout životní příběh paleontologa Zdeňka Vlas-

Lenka Jonesson Deker

timila Špinara. V Čáslavi se nejen narodil, ale

29. 4. 2021 – 77. narozeniny

absolvoval zde i svá středoškolská studia. Pak

Rodilá Čáslavačka a architektka Lenka Jo-

nastoupil na Přírodovědeckou fakultu Univer-

nesson Deker sice už několik desítek let žije ve

zity Karlovy v Praze. O třicet let později se na ní

Skandinávii, její 77. narozeniny si ale krátké

stal profesorem zoopaleontologie a působil tu

připomenutí v každém případě zaslouží. Nej-

až do svého odchodu do penze. Pracovně pobýval v tak exotických oblastech, jako jsou Libye,

Zdeněk V. Špinar
zdroj: Sbírka MMaK Čáslav

prve studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, ale vysokou školu už absolvo-

Tunisko, Alžírsko nebo Antarktida. Celý život se

vala ve švédském Stockholmu, konkrétně na

věnoval skautingu. S akademickým malířem

tamním uznávaném Konstfacku. Zúčastnila se

Zdeňkem Burianem se zabýval obrazovou re-

Ladislav Vele

velkého množství výstav včetně různých skupi-

konstrukcí fosilních zvířat. Zemřel v roce 1995

24. 4. 2021 – 115 let od narození

nových, prosadila se ovšem i samostatně. Za

Ve tvorbě ho inspirovaly hlavně Pardubic-

mnohé hovoří například to, že její díla jsou vy-

ko a oblast Českého ráje, narodil se v Mukařově

stavena třeba na švédských velvyslanectvích

v Praze.

a zemřel ve Vesci u Turnova. Přesto malíř,

v jihoamerických státech Chile a Venezuela.

grafik, ilustrátor a scénograf Ladislav Vele zane-

A zdaleka nejen tam.

chal výraznou stopu i v Čáslavi. Po zdárném

POZOR NA APRÍLOVÉ ŽERTÍKY!

IM

Může jít o život

První dubnový den známe jako apríl. Až do

ností ovšem začal útes praskat a policie je radě-

látka dihydrogen monooxid, která prý může po

16. století sahá oblíbený zvyk vyvést právě

ji vyzvala, aby se rozešli do svých domovů.

pozření vést k nadměrnému pocení, inkonti-

tehdy někoho žertíkem, lidově řečeno jej na-

O pár dní později se část přírodního úkazu sku-

nenci, nebo dokonce praskání kůže. Zmíněná

pálit. Obzvlášť v době, kdy jsou především

tečně zřítila do moře.

látka je přitom jedním z méně známých ozna-

sociální sítě zaplaveny naprosto absurdními

Dým vedl k evakuaci

čení klasické vody. Policisté museli uklidňovat

nesmysly – a existuje nemalé množství lidí,

Městečko Sitka leží u pobřeží jihovýchodní-

houfy vyděšených telefonátů. Původci zmatků

kteří jsou ochotni jim uvěřit –, se však může

ho výběžku Aljašky. A především poblíž vy-

stát, že zdánlivě nevinná legrace skončí tragé-

haslého vulkánu. Z něj se 1. dubna 1974 začal

dií. Nebo alespoň úplně jinak, než šprýmař

zničehonic valit hustý černý dým. Mnoho ze

původně zamýšlel. Historie takových vtípků

zhruba 9000 obyvatel se raději dalo do příprav

pamatuje celou řadu.

na evakuaci. Za vším však ve skutečnosti stál
místní vtipálek Oliver Bickar. Umístil totiž do

Katastrofa pod nohama

vulkánu hromady starých pneumatik a zapálil

Útes Beachy Head poblíž anglického města

je. Že zdaleka ne všichni byli jeho humorem

Eastbourne si 1. dubna 2001 vybral za ideální
místo k žertíku jeden rádiový hlasatel. Oznámil

nadšeni, je více než jasné.
Nepijte tu… vodu?

posluchačům, že zde bude možné spatřit loď

Také za následujícím žertíkem stojí pracov-

podezřele podobnou Titanicu. Vydaly se tam

níci rádia. V Kansas City varovali 1. dubna 2002

stovky zvědavců. Pod jejich celkovou hmot-

posluchače, že do vodovodního potrubí unikla

chvíli čelili nařčení z terorismu.

Útes Beachy Head
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Kalendář plánovaných
akcí v mikroregionu
3. 4. 2021 Starkoč, kostel
Velikonoční zvyky, hrané pásmo v kostele
30. 4. 2021 Starkoč
Pálení čarodějnic
1. 5. 2021 Starkoč
Stavění obecní máje

PŘÍVĚTIVÝ MIKROREGION ČÁSLAVSKO
Jan Jiskra, předseda mikroregionu

Tak zní název projektu, s nímž mikroregion

praxe by měla zajistit lepší komunikaci našeho

uspěl se žádostí o dotační podporu z Operační-

svazku a zapojených obecních úřadů směrem

ho programu Zaměstnanost. Jeho hlavním

k občanům. Současně by měl být nastaven její

cílem je zkvalitnění a sjednocení informací,

jednotný styl.

komunikačního stylu a také modernizace stá-

Dále budou vytvořeny nové webové strán-

vajících a zavedení nových komunikačních ná-

ky mikroregionu a také mobilní aplikace s pra-

strojů ze strany obcí směrem k jejich obyvate-

covním názvem „Čáslavsko“, jejímž prostřed-

lům i návštěvníkům.

nictvím budeme velmi úzce spolupracovat
s městem Čáslav. Tato aplikace by měla nabíd-

1. až 2. 5. 2021 Vinaře, ranč
Seznámení s Extreme trailem

nout přehled kulturních a sportovních akcí
v celém regionu a zároveň informace z konkrét-

15. 5. 2021 Vinaře, ranč
Pejskijáda

ního obecního úřadu, který si uživatel zvolí.
Lepší dostupnost informací podpoří i elek-

15. až 16. 5. 2021 Žleby
Pouť

tronické úřední desky, které budou pořízeny
do všech zapojených obcí. Občané si na nich

22. 5. 2021 Vinaře, ranč
Trénink + závod Extreme trail
28. 5. 2021 Starkoč, kostel
Noc kostelů
29. 5. 2021 Vinaře, ranč
Hobby soutěžení pro radost
5. až 6. 6. 2021 Vinaře, ranč
Seznámení s Extreme trailem

Vzhledem k epidemické situaci
prosím sledujte webové stránky
jednotlivých obcí.

zobrazí nejen informace ze své obce, ale z celého regionu. Oproti „papírovým“ úředním
deskám nabízejí ty elektronické řadu výhod –
Dotace v celkové výši necelých 7 226 000 Kč
je vedle Mikroregionu Čáslavsko určena zejmé-

tem k diskusím. Současný stav je nevyhovující
nejen z hlediska estetického, po modernizaci
volají i chodníčky a veřejné osvětlení.
Plánovaná revitalizace už je ale opět o krok
blíž k cíli. Aktuálně probíhají projektové práce.
Obec má již zpracovanou studii a k návrhu
nejsou žádné zásadní připomínky. Horky by
rády požádaly o finanční podporu v rámci dotačních programů Středočeského kraje.
Úpravy počítají s výsadbou nové zeleně,
okrasnými záhony i několika herními prvky pro
děti, v jejichž rámci by měly být zařazeny i prvky edukační. Samozřejmě nebudou chybět lavičky pro posezení. V této podobě by tak park
vhodně doplňoval i okolí obchodu, jehož opravy se rovněž připravují. V tomto případě je již
hotová projektová dokumentace, a pokud vše
půjde hladce, na jaře by mohly začít stavební
práce.

obsluhu.

na jedenácti jeho členským obcím, které se do

Realizace projektu začne 1. dubna a potrvá

projektu přihlásily. Konkrétně jde o Bratčice,

dva roky. Zaměstnáme komunikačního exper-

Horky, Semtěš, Starkoč, Třebonín, Tupadly,

ta, vedle toho bude v každé zapojené obci pro-

Vinaře, Vrdy včetně místní části Dolní Bučice,

školen pracovník on-line komunikace, který si

městys Žehušice a Žleby.
Na začátku realizace projektu bude nasta-

osvojí dovednosti efektivní komunikace na
webu a sociálních sítích.

vena komunikační strategie, jejíž aplikace do

REVITALIZACE PARKU OBCE HORKY
Park v centru obce Horky je již delší dobu téma-

od většího množství informací až po snadnější

Ing. Antonín Hejzlar, starosta obce
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Obec SEMTĚŠ
a reakce na klimatické změny

Ing. Jiří Žaloudek

Box na vakcíny
z technického kroužku
SEDMIČKA

K nejcennějšímu bohatství Semtěše patří její

v současnosti pokrývají lesy. Většina pozemků

překrásná příroda. Lesy zarostlé svahy Želez-

se nachází v 1. lesním výškovém stupni (nížina)

SEDMIČKA navrhli, vymodelovali a vytiskli na

ných hor střídají louky a kvetoucí sady. Tento

na půdách chudých, kyselých, vysychavých.

3D tiskárnách dvě varianty boxů pro vakcíny

klenot, často navštěvovaný turisty, je třeba

Les tvoří z 80 % borovice lesní, zbytek trnovník

proti covid-19. Drobnost, která pomůže bez-

v maximální možné míře chránit.

akát, dub letní, dub červený nebo lípa.

pečně přenášet menší počty lahviček s vakcí-

Významná část borových porostů starších
80 let v letech 2017–2019 podlehla z důvodu

nou.
Výrobci vakcíny dodávají ve velkých bale-

poklesu spodních vod zkáze. Zbytek je téměř

ních, která obsahují mnoho desítek lahviček.

ze 100 % napaden jmelím a v roce 2020 bylo

Ty se následně musejí z balení vyjmout

registrováno napadení pilořitkou velkou, lýko-

a v menších počtech se rozvážejí do jednotli-

žrouty borovým a vrcholkovým a lýkohubem

vých očkovacích center, lékařům nebo mobil-

sosnovým.

ním očkovacím týmům. To všechno může být

Vzniklou situaci bylo nutno razantně řešit.

komplikované.

Zadání bylo jednoznačné: hospodařit v lese

A právě proto jsme vytvořili dva typy ma-

bez nároku na obecní pokladnu a dále upřed-

lých přepravních boxů pro 6 nebo 10 lahvi-

nostnit vodohospodářskou, ekologickou a re-

ček, které je samozřejmě možné používat

kreační funkci lesa před tou hospodářskou.

opakovaně.

V těžební oblasti jsme z důvodu složité pro-

Kluci z kroužku zjistili, jaké jsou rozměry

dejnosti sterilních borových souší zvolili meto-

lahviček pro vakcínu od Pfizer-BioNTech. Ná-

du prodeje místním občanům na stojato, kdy

sledně jsme v našem technickém kroužku

nadlesní vyměří každý strom a občan po zapla-

vytvořili náčrty boxů na papír, potom výkresy

cení realizuje těžbu na vlastní náklady. Metoda

a modely v CAD programu. Vytvořené modely

se pro svou jednoduchost a beznákladovost

jsme posléze vytiskli na 3D tiskárnách.

dokonale osvědčila.
Vedra a extrémní sucho v letech 2017–2019

Kluci a jejich vedoucí v technickém kroužku

V pěstební činnosti jsou preferovány dřevi-

První varianta je na 3D tiskárně vytištěna
celá. Skládá se z boxu pro 10 lahviček s vakcí-

způsobily výrazný pokles hladin spodních vod.

ny, které v kritických letech vykázaly odolnost.

nou a víčka. Druhá varianta se skládá z vytiš-

Obecní zastupitelstvo si vytyčilo tři hlavní cíle:

Jedná se o lípu malolistou, douglasku tisolis-

těného držáku na 6 lahviček a boxu, který

vybudovat tůně na soutoku Bumbaleckého

tou, javor mléč, dub červený, kaštanovník jed-

jsme zakoupili v domácích potřebách.

a Semtěšského potoka, vysadit liniovou zeleň

lý. Tyto dřeviny jsou sázeny ve směsích.

a zachránit obecní lesy zdecimované suchem.

Nevýhoda spočívá v tom, že je nutná vý-

V roce 2020 byl zpracován projekt na vý-

stavba oplocenek či individuálních ochran-

stavbu tůní a revitalizaci koryta zmíněného

ných prvků, a to z důvodu extrémního přemno-

potoka. K revitalizaci ale zatím nedošlo, a to

žení srnčí zvěře.

kvůli neuvěřitelné liknavosti státní organizace

V roce 2020 byly postaveny čtyři oplocen-

Povodí Labe, která nestihla včas převést na

ky – cca 700 m plotu a 200 kusů individuálních

obec betonové prvky z 60. let. Předpokládáme,

ochran. Veškeré sázecí práce byly prováděny

že k revitalizaci dojde v letošním roce.

dobrovolníky z obce ve věku 3–70 let, kteří při-

V roce 2020 zahájila skupina dobrovolníků

cházejí ve velkém počtu.

výsadbu stromořadí podél polní cesty Husi-

Závlahu stromků v oplocenkách zajistil

nec–Bumbálka. Z celkové délky přibližně 2 km

Sbor dobrovolných hasičů Semtěš. Kde je to

bylo vysázeno cca 700 m. Celá akce je provádě-

jen trochu možné, využívá se i přirozená obno-

na bez dotací i bez využití obecního rozpočtu.

va a při těžbě se ponechávají některé zdravé

Sázena byla lípa malolistá a javory mléče. Zalé-

stromy všech věkových tříd.

vání stromků po výsadbě zajišťoval sbor dobrovolných hasičů.

Případní zájemci najdou podklady
pro 3D tisk na webu www.sedmicka.org
v části „Tiskli jsme pro zdravotníky
i švadlenky“.

Cílem obce je postupně vytvořit les smíšený, věkově strukturovaný, co nejvíce podobný

Obec Semtěš je v bezprostřední blízkosti

lesům přirozeným, neustále plně tvořivým.

obklopena lesními komplexy, které má ve

A v těchto lesích hospodařit výběrovým způso-

svém vlastnictví. Jedná se o cca 39 ha pozemků

bem a zcela opustit pasečnou metodu hospo-

lesních a cca 20 ha pozemků nelesních. I ty však

daření.

Technický kroužek Sedmička existuje
od roku 2014 a je prostorem pro rozvoj
kreativity a zájmu o technické obory.
Své klubovny má v Golčově Jeníkově.
Je otevřen všem klukům a holkám,
kteří mají zájem o techniku,
stavebnice a modely.

VOLNÝ ČAS
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VELIKONOČNÍ TAJENKA
1) Co je všeobecně chápáno jako symbol života, plodnosti a návratu jara?
2) Sladké kulaté pečivo s rozinkami, které má tvarem připomínat slunce. Co je to?
3) Označení pro 1. dubnový den?
4) Jak se nazývá tradiční vel. pečivo,
2
které tvarem připomíná provaz a zrazení Ježíše Krista?
5) Jak jinak můžeme pojmenovat
3
malovaná velikonoční vajíčka?
6) Jak se říká velikonoční obchůzce,
4
kdy chlapci chodí za děvčaty a dostávají
za odměnu malovaná vajíčka?
7) Další tradiční velikonoční moučník,
6
který symbolizuje příchod jara a nového života?
8) Jak se nazývají spletené vrbové
7
proutky používané při koledování?
9) Co nebo kdo se pálí během lidového zvyku,
8
který se slaví 30. dubna?
10) Říká se, že v tento den
9
se otevírají poklady ve skalách.
10
O který den se jedná?
(nápověda: Velký .....)

1

5

Čáslavské noviny přejí všem čtenářům krásné

SUDOKU

OMALOVÁNKA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou milou tvář,
jen na chviličku sevřít Tvou dlaň a pošeptat Ti slůvka,
jak moc chybíš nám...
Dne 10. 2. 2021
uplynul 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan

Jaroslav Vyhlídal
z Filipova

3. dubna 2021 uplyne 9 let od chvíle,
kdy nás opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička,
paní

Marie Kočová
rozená Hájková

Stále vzpomínají manžel Václav,
děti s rodinami a vnoučata.

Stále vzpomíná syn Lukáš.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš, klidným spánkem odpočíváš.
Zůstal jen žal, ten kdo Tě tati miloval, vzpomíná stále dál.

Dne 12. 4. 2021 uplyne
20 let od úmrtí
pana

Josefa Mrázka
Dne 15. dubna 2021 uplyne rok,
co nás navždy opustil
pan

Stále vzpomínají
manželka a synové.

Miroslav Brandejský
3. dubna 2021 uplyne 30 let
od úmrtí mého bratra,
pana
Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit tvoji milou tvář,
jen na chviličku sevřít tvoji dlaň a pošeptat, jak moc chybíš nám.
Dne 2. dubna 2021 uplynou dva
nejbolestnější roky, co dotlouklo srdíčko
naší milované maminky, babičky
a prababičky,
paní

Soničky Kopřivové,

která by se 14. dubna 2021 dožila 90 let.
Vzpomínka na Tebe zůstane navždy v našich srdcích.
Dcery Jára a Ála s rodinami.

POUŽILA JSEM SLUŽBU TAXÍK MAXÍK.
BYLA JSEM VELMI SPOKOJENÁ.
DOPORUČUJI.

místní občanka

Josefa Stehlíka
z Čáslavi

Za vzpomínku děkuje
a stále vzpomíná sestra s rodinou.

Dne 17. dubna uplyne 5 let ode dne,
kdy nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan

Jiří Matějíček
S láskou vzpomíná
manželka Milena s rodinou.

Dne 12. dubna 2021 uplyne
dvanáct bolestných let,
co nás opustil
pan

Stanislav Němec
z Čáslavi

Stále vzpomínají maminka
a sestry s rodinami.

INZERCE
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Máte pro nás
námět
na článek,
děje se u vás
něco
zajímavého?
Napište nám na:
noviny@meucaslav.cz

KULTURA

SPORT

Vzhledem k epidemické situaci naleznete
aktuální informace o činnosti jednotlivých
institucí na jejich webových stránkách.

Kino Miloše Formana
www.kinocaslav.cz
FB: Kino
Miloše Formana

Dům dětí a mládeže
www.ddmcaslav.cz
FB: DDM Čáslav

VÍ
A ON CE INFOR
-LINE
MAC
WWW PŘIHLÁŠ Í
.FKC
K
ASLA Y NA:
V.CZ

Muzeum a knihovna
www.muzeumcaslav.cz
FB: Městské
muzeum Čáslav

Dusíkovo divadlo
www.divadlocaslav.cz
FB: Dusíkovo
divadlo Čáslav

INZERCE

Letecká firma
AEROPILOT s.r.o.
hledá do výroby lehkých sportovních letadel
pracovníky těchto profesí:
Letecký mechanik: mzda 25 až 28 tis. Kč
Operátor(ka) laminovny: mzda 18 až 21 tis. Kč
Elektromechanik: 28 až 35 tis. Kč
Nabízíme práci v jedné směně,
8hodinovou pracovní dobu a dotované obědy.
V případě zájmu o nabízené pracovní
místo pošlete Váš životopis
na e-mailovou adresu: info@aeropilotzc.com.
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PRONÁJEM
„Ošetřovna + přípravna praktického lékaře“
2x20 m², Čáslav, ul. Pod Nádražím 1208,
prostory jsou zkolaudované
jako zdravotnické zařízení:
– lze měnit zdravotnický účel
– bezbariérový přístup
– v blízkosti je velké parkoviště
Kontakty pro zájemce o pronájem:
E-mail: fenix@fenix-doprava.cz
Mobil: 606 603 455
Tel.: 327 311 048

PRONÁJEM
„KOMERČNÍCH PROSTOR, 30 m²“
Čáslav, ul. Pod Nádražím 1208,
prostory jsou zkolaudované
jako kancelářské prostory:
– lze měnit účel užívání
– bezbariérový přístup
– v blízkosti je velké parkoviště
Kontakty pro zájemce o pronájem:
E-mail: fenix@fenix-doprava.cz
Mobil: 606 603 455
Tel.: 327 311 048

Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí č. p. 1, telefon 327 300 228,
e-mail: noviny@meucaslav.cz, Redakce: Jakub Novák, DiS. (JN), Bc. Alena Dušková (duš), externí redaktorka,
Mgr. Ivo Michalík (IM), externí redaktor a korektor.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři. Zároveň si vyhrazuje právo případného krácení,
jazykové úpravy a výběru poskytnutých příspěvků.
Registrováno MK ČR pod číslem E 14047. Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s.
Čáslavské noviny jsou k dispozici zdarma a vycházejí v nákladu 10 000 ks.
Redakční rada: Ing. Martin Ronovský, DiS., Bc. Jiřina Kožená, Bc. Markéta Petrová,
Jakub Novák, DiS., Bc. Adéla Váňová, DiS., Bc. Alena Dušková
Termín pro dodávání příspěvků veřejnosti do ČN0521 je 5. 4. 2021. Foto na titulní straně: Miroslav Lepeška

www.meucaslav.cz

