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

Pro aktuální informace o událostech sledujte prosím internetové stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.

První opravy objízdné trasy 
proběhnou ještě tento rok

Soutěž o stolní kalendář 
města pro rok 2021

Výsadba stromů  
v parku na náměstí
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INZERCE



ČÁSLAV – KRÁLOVSKÉ MĚSTO,

Tato zvláštní, jiná doba mi ukázala možnost, jak 
každý den s vámi, milí spoluobčané, komuniko-
vat. Mám tu čest děkovat konkrétním lidem, 
spolkům a organizacím za jejich obětavou, ne-
zištnou pomoc. 

Naše město opakovaně dokazuje, že jsme 
v těžkých dobách silným společenstvím. Názo-
rově se můžeme lišit, ale v tom podstatném 
jsme jednotní. Učíme se pokoře a radosti z ma-
ličkostí. Toto období charakterizuje velká nejis-
tota v plánování čehokoliv jak v osobní, tak pra-
covní rovině. A právě konkrétní příklady oběta-
vosti nám dávají pocit, že společně to dáme! 
Home office, distanční výuka i komunikace, to 
vše nyní rezonuje společností. Ale jsou tu uči-
telky ve školkách, které drží ochranný štít na 
poslední nedobyté baště školství. A jsou tu také 
zdravotníci, policisté, vojáci, hasiči nebo sociál-
ní pracovníci. Ne, není to jednoduché, nemoc, 
výpadky osobních příjmů, smutné příběhy… 
O to důležitější je se povznést nad nepodstatné 
a vytvořit novou jistotu, že se o sebe můžeme 
s důvěrou  opřít.

Jsme tu pro sebe navzájem, jsme tu pro vás.
           S úctou, Martin Horský

místostarosta města

VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉVEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELÉ

Mgr. Filip Velímský, Ph. D., 
tiskový mluvčí rady města
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které třímá ochranný štít

Podzim 2020 se do dějin města Čáslavi zapsal 
doposud největším přírůstkem pacientů pozitiv-
ních na covid-19. Z jednotek případů z jara 2020 

jsme se během září a října, stejně jako celá Česká 
republika, skokově dostali k číslům v řádu sto-
vek, která začala znovu pozvolna klesat až v p-
osledních několika málo dnech. Většina našich 
nakažených spoluobčanů naštěstí nemoc pro-
dělala jen s lehkým, nebo středně těžkým prů-
během, bez nutnosti hospitalizace, a již se buď 
plně uzdravila, či je v rekonvalescenci. 

Všichni máme samozřejmě obavy, jak nasta-
lou a nelehkou situaci bude nadále zvládat naše 
městská nemocnice, jejíž personál musí na jed-
né straně čelit zatím největšímu přílivu covid-19 
pozitivních pacientů, na druhé pak výraznému 
úbytku vlastních pracovních kapacit. Někteří ze 
zaměstnanců se nemocí rovněž nakazili, část jich 
pak musela nemocnici dočasně opustit, aby se 
postarala o své děti, nebo nemocné rodinné pří-
slušníky. Provoz řady oddělení musel být v dů-
sledku toho omezen. S vypětím všech sil nemoc-
nice prozatím situaci zvládá, otázkou ale je, jak 
dlouho toho bude bez další případné pomoci 
zvenčí schopna. Každý její zaměstnanec si za do-
savadní nasazení a odvedenou práci od nás 
ostatních zaslouží upřímné poděkování. Obdob-
né díky je třeba vyslovit i na adresu Armády Čes-
ké republiky za operativní výpomoc z řad perso-
nálu čáslavského letiště i všem ostatním dobro-
volníkům, kteří se buď sami přímo zapojili do 
práce v nemocnici, nebo se jí a jejímu zkoušené-
mu osazenstvu z řad zdravotníků a pacientů roz-
hodli pomoci na těle a na duchu nějakou jinou 
formou (povzbuzením slovem, obrázkem, nebo 
nějakou tou dobrotou). Identické poděkování 
pak logicky patří také všem, kteří se podobně 
nezištně zapojili do péče o naše starší spoluob-
čany, nebo se svému okolí prostě a jen tak poku-
sili nějakým způsobem zvednout náladu.

Omezení související s dlouhodobým trváním 
nouzového stavu se samozřejmě projevila i v 
dalších oblastech života v našem městě a v cho-
du městských organizací. Řadu z nich bude mu-
set řešit i jednatel společnosti Čáslavská servisní 
s.r.o., pan Jan Dobřický, který vzešel z výběrové-
ho řízení na tuto pozici. Mezi jeho první úkoly 
bude patřit hledání potenciálních úspor v hos-
podaření jednotlivých zařízení za stavu, kdy je 
značná část z nich pro veřejnost uzavřena a ne-
má očekávané příjmy, dále optimalizovat jejich 
budoucí provoz, údržbu a využití, nabídku vol-
ných kapacit (u ubytovacích zařízení, sportovišť, 

sálů) a služeb (zejména městem zajišťovaných 
dodávek tepla), a konečně i připravit dlouhodo-
bější strategii jejich dalšího rozvoje, včetně pro-
počtu případných investic ze strany města.

Velký podíl na Radou města projednávané 
agendě měly v říjnu stavební akce naplánované, 
nebo přesunuté na poslední čtvrtletí roku 2020 
a na ně navázané schválení uzavírek a objízd-
ných tras. Ty se aktuálně týkají zejména místní 
části Budín, konkrétně ul. Emila Picka a Pražská, 
kde dodavatelská firma VPK Suchý provádí vý-
stavbu kanalizace (odvedení na ČOV Čáslav – 
změna původní trasy) a nedaleké účelové komu-
nikace do Loch, kde dochází k zasíťování pro  are-
ál společnosti Tormit s.r.o. Po dokončení první z 
výše uvedených staveb by v části ul. Pražská (na 
úrovni kruhového objezdu u křížení s ul. Chotu-
sická, Fr. Škrdleho a Tyršova) mělo dojít k reko-
nstrukci povrchů komunikace, které byly poško-
zeny při uzavírce městského obchvatu, kdy tudy 
byla vedena objízdná trasa.  

Částečné omezení provozu bylo schváleno 
také pro opravu v ul. Masarykova, kde byla spo-
lečností VHS Vrchlice-Maleč řešena havárie na 
hlavním řadu a navazujících přípojkách do ob-
jektu Gymnázia a SOŠPg Čáslav. Stavební činnost 
pak v ul. R. Těsnohlídka a Žitenická a přilehlých 
vnitroblocích zahájila také společnost VSK Kolín, 
která zde provádí plánovanou rekonstrukci hlav-
ních řadů a rozvodů plynofikace.

Na základě odsouhlasených změnových listů 
pak Rada města schválila uzavření dodatků ke 
smlouvě na výstavbu vícepodlažních bytových 
domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa 
Holého (aktuální úprava ceny dodatkem č. 3 dle 
odsouhlasených víceprací a méněprací na 95 
961 126 Kč bez DPH), ke smlouvě na opravu po-
vrchů na Komenského náměstí (úprava ceny fi-
nálním dodatkem č. 2 na 2 329 936 Kč, oproti 
smluvní ceně 2 518 867 Kč). Ke smlouvě o dílo na 
výstavbu parkovacích stání a opravu chodníků 
v ul. R. Těsnohlídka pak byla uzavřena dohoda 
o spolupráci se společností TLAPNET, která stá-
vající výstavbu využije k pokládce optických sítí a 
bude se spolupodílet na následné obnově po-
vrchů.

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA



Cílem této rubriky je informovat občany o průbě-
hu části zasedání městského zastupitelstva, v níž 
je dán prostor dotazům veřejnosti i zastupitelů. 
Celý přepis jednání zastupitelstva, stejně jako 
jeho anonymizovaný zvukový záznam, je k dispo-
zici na úřední desce oficiálních webových strá-
nek města (www.meucaslav.cz).   

Dotazy a připomínky občanů 
Pro zasedání zastupitelstva konaného 2. 11. 

2020 nebyl z řad občanů položen žádný dotaz. 

Dotazy a připomínky zastupitelů
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) se přihlásil o slovo s 

prvním dotazem, který se týkal nového odboru 
vnějších vztahů a komunikace. Pan Havlíček 
(ČSSD) se na základě článku v listopadovém vydá-
ní Čáslavských novin dotazoval především na to, 
jakým způsobem a kdy bylo uveřejněno výběro-
vé řízení na pozici vedoucí tohoto odboru. Po-
dotkl, že informace o výběrovém řízení nenašel, 
a že výběrová řízení by měla být podle zákona o 
úřednících územně samosprávných celků povin-
ná, pokud jde o jmenování vedoucího úředníka. 
Ing. Jířího Havlíčka (ČSSD) dále zajímalo, jak vel-
ký tento odbor bude a kdo jsou jeho externí pra-
covníci. Také zmínil, že by bylo vhodné novou 
vedoucí odboru představit.    

K tématu se vyjádřil tajemník města Ing. Mar-
tin Ronovský: „Je potřeba si říci a rozdělit si jed-
nou provždy rozdělení úředníků. Úředníci zařa-
zení do městského úřadu jsou dvojího typu. První 
typ je úředník podle zákona o úřednících čili tři-
stadvanáctky, tam máte pravdu, tam vznik pra-
covního poměru vzniká na základě výběrového 
řízení, které musí laicky řečeno viset na úřední 
desce.” 

Pan tajemník upřesnil, že v případě jmenová-
ní vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace 
bylo postupováno v režimu samosprávy, který 
definuje zákon o obcích, kdy vedoucího odboru 
jmenuje Rada města. 

„Výběrové řízení bylo otevřené už od dob, 
kdy jsme hledali redaktorku. Vyhodnocovali 
jsme jednotlivé životopisy, setkávali se se spous-
tou lidí. Nicméně jsme se potom domluvili, že 
právě paní Váňová splňuje přesně naši předsta-
vu, protože má zkušenosti s marketingem, s PR 

komunikací, a přesně jsme se shodli na komuni-
kační strategii, kterou bychom do budoucna chtě-
li v rámci našeho města aplikovat. Tudíž toto vý-
běrové řízení nemusí být vyvěšeno na úřední 
desce, aby pracovní poměr vznikl,” dodal tajem-
ník MěÚ, který dále zmínil, že odbor spolupracu-
je se dvěma externími pracovníky, grafik připra-
vující plánované webové stránky a externí redak-
torka Čáslavských novin.

Pan Havlíček (ČSSD) nebyl s vysvětlením pa-
na tajemníka ohledně výběrového řízení spoko-
jen a podotkl, že výběrové řízení na vedoucího 
odboru tedy reálně neproběhlo. 

Pan tajemník znovu uvedl, že se postupovalo 
v souladu dle zákona o obcích, že výběrové řízení 
proběhlo a jmenování vedoucího odboru samo-
správy spadá do kompetencí Rady města.

„Plně souhlasím s tím, co říkal pan Ing. Havlí-
ček, že je vhodné, aby nová vedoucí odboru byla 
představena. Poskytněme jí nějaký čas hájení,” 
doplnil starosta města JUDr. Vlastislav Málek 
(ČPV). 

Opravy komunikací ve městě po otevření 
obchvatu

Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) se dále dotazoval na 
opravy komunikací, po nichž vedla objízdná trasa 
během opravy mostů na obchvatu města.

K tématu pohovořil místostarosta města Mar-
tin Horský (ČPV). (Podrobnější informace k téma-
tu najdete na následující str. 5.) 

Mgr. Daniel Mikš (ČSSD) se v souvislosti s 
opravami komunikací dotázal na dlouho diskuto-
vaný problém, kterým je přejezd u Zenitu v ulici 
Pražská. 

Martin Horský (ČPV) odpověděl, že přejezd u 
Zenitu není v majetku města ani ŘSD. Komunika-
ce ze strany společnosti vlastnící přejezd, která 
se nachází v insolvenci, je bohužel nulová. 
Nicméně se město Čáslav v součinnosti s odbo-
rem výstavby a regionálního rozvoje obrátilo na 
drážní úřad a v současnosti čeká na jeho stano-
visko, které by mohlo pomoci městu k vyřešení 
situace v souladu se zákonem.

Personální situace v nemocnici
S dotazem ohledně vývoje personální situace 

v nemocnici vystoupil pan Ing. Drahomír Blažej 
(ANO).

Paní MUDr. Michaela Mandáková (ŠPR) sdě-
lila, že na chirurgii, kde je pověřeným primářem 
MUDr. Bělehrádek, nastoupili tři noví lékaři na 
zkrácené úvazky. (pozn. red.: O MUDr. Boženě 
Hradecké, která na nastoupila na chirurgické od-
dělení si můžete přečíst na str. 14.)

Nové primáře má hematologické oddělení 
a oddělení biochemie. Stabilní počet zaměstnan-
ců je podle paní Mandákové na dětském odděle-
ní, LDN  a interně. Jeden lékař chybí na gynekolo-
gii.

Poděkování
Závěrem listopadového zasedání zastupitel-

stva se nesla slova díků. Starosta města poděko-
val všem, kteří se jakkoliv podílejí na zajištění 
zdravotní péče v nemocnici, domově důchodců 
a  Animě. Poděkoval také letišti za jejich přístup a 
uvolnění pěti vojáků, kteří vypomáhají v městské 
nemocnici a ředitelům škol.

Ing. Milan Urban (ČSSD) kromě podpoření 
slov pana starosty poděkoval také pracovníkům 
IT za jejich profesionální zajištění zasedání a  um-
ožnění zastupitelům zúčastnit se i přes videoho-
vory.  

Paní MUDr. Michaela Mandáková (ŠPR) smě-
rovala poděkování také praktickým lékařům, kte-
ří jsou například až ze Zruče nad Sázavou, kteří 
vypomáhali na covid infekčním oddělení na in-
terně B, kde bylo v době zastupitelstva 10 naka-
žených pacientů.

 Místostarosta Martin Horský (ČPV) se také 
nezapomněl zmínit o českém lékaři žijícím ve Vel-
ké Británii, který si vzal na 3 týdny dovolenou, 
aby mohl pomoci čáslavské nemocnici. „Tohle je 
jeden z těch silných příběhů, kdy se Čech vrací 
domů, aby pomohl v těžké době. Za to mu moc 
děkuji,” pohovořil Martin Horský (ČPV). 

Během téměř 45 minut trvajícího bloku věno-
vaného dotazům a připomínkám zastupitelů vy-
stoupila také Bohumila Chalupová (ČSSD), která 
se vrátila k projednávanému bodu na posledním 
zasedání zastupitelstva ze dne 14. 9. 2020, který 
se věnoval směně dvou pozemků, který měl vyře-
šit přístup k části hradební zdi za účelem její opra-
vy.                                                                            

                 JN
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DOTAZY A PŘIPOMÍNKY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
KONANÉHO 2. 11. 2020

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY



KRAJ NABÍZÍ V ČÁSLAVI PODPORU PROJEKTŮ 
 VE VEŘEJNÉM PROSTORU DO VÝŠE 400 TISÍC KČ

Středočeský kraj v listopadu spustil druhý ročník 
participativního rozpočtu Můj kraj pro rok 2021 
a my všichni tak máme šanci poslat svůj návrh na 
zlepšení veřejného prostoru do soutěže o kraj-
skou finanční podporu. V rámci participativního 
rozpočtu je připraveno 400 tisíc Kč na projekty 
v Čáslavi, které mohou navrhovat občané, spol-
ky i další neziskové organizace. Projekty musejí 
splňovat několik základních podmínek, zejména 
musejí sloužit veřejnému prospěchu a být pro-
vedeny v rámci majetku kraje nebo obce (s jejich 
souhlasem). 

Podání návrhu není složité: v podstatě stačí 
mít nápad, popsat aktivity potřebné k dosažení 
cíle a přibližné náklady (maximálně 400 tisíc Kč). 
To vše do 31. 1. 2021. Další kroky už činí hlavně 
kraj: po podání následuje formální kontrola, po 
níž potřebuje projekt získat základní podporu 
veřejnosti ve formě 50 podpůrných hlasů na 
webových stránkách akce Můj kraj, aby mohla 
následovat kontrola uskutečnitelnosti. Po ní pro-
jekt postoupí do soutěže s ostatními, jejíž sou-
částí bude také veřejná prezentace projektů       

v Čáslavi. V květnu 2021 bude následovat hlaso-
vání veřejnosti, z něhož vzejde žebříček vítěz-
ných projektů. Z nich budou realizovány všech-
ny, které se v součtu vejdou do určené částky 
400 tisíc Kč. 

Více podrobností lze najít na adrese: 
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/vyzva/.

Stojí za to dodat, že projekty, na které peníze 
nevystačí, nemusejí skončit v propadlišti dějin. 

Navrhovatelé je mohou znovu přihlásit do další-
ho ročníku a v budoucnu snad i do participativní-
ho rozpočtu Čáslavi. Jeho spuštění navrhla na 
jaře letošního roku členům vedení města naše 
pracovní skupina pro otevřenost, informova-
nost a zapojení obyvatel. Debatovali jsme spo-
lečně o tom, jak by vše mohlo probíhat, ovšem 
zahájení příprav v tuto chvíli čeká především na 
zklidnění situace způsobené epidemií covid-19 a 
vyjasnění dopadů do rozpočtu města. I bez par-
ticipativního rozpočtu však město může kvalitní 
projekty navržené veřejností adoptovat a reali-
zovat je vlastními silami a prostředky. 

Zkrátka – věřím, že dobré nápady si svou ces-
tu vždy najdou. Stojí tedy za to rozhlédnout se 
po okolí, zamyslet se nad tím, co v něm chybí, 
a „hodit to na papír“. Myslím, že věnovat čas       
a energii konstruktivním úvahám tohoto typu 
může mít v současné době i blahodárný účinek 
na naši duševní kondici.
 

Martin Jusko
 zastupitel za Čáslav pro všechny
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ZPRÁVY MěÚ

PRVNÍ OPRAVY VOZOVEK PO OBJÍŽĎCE OBCHVATU 
PROBĚHNOU JEŠTĚ LETOS
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako investor re-
konstrukce mostů na obchvatu zmapovalo ob-
jízdnou trasu a vyznačilo několik prvních úseků, 
jejichž opravu bude zajišťovat ještě v tomto ro-
ce. Generální práce jsou naplánovány na rok 
2021.

Na základě zjištěných stavů vozovek před 
a po rekonstrukci vyhodnotilo ŘSD, že první kilo-
metry, které budou opraveny do konce tohoto 

roku, jsou v ulici Pražská nedaleko příjezdu do 
města ze směru od Kutné Hory na úrovni křižo-
vatky s ulicí Jasanová, kde bude v pravém jízd-
ním pruhu směrem do centra opraven povrch 
vozovky.

Další část komunikace, která bude opravena 
jako jedna z prvních, začíná na úrovni mostu za 
přejezdem u Zenitu a bude pokračovat přes kru-
hový objezd v lokalitě U tří svatých až ke kruho-

vému objezdu spojujícímu Masarykovu ulici na 
Ostrém rohu. V tomto úseku dojde také k úpra-
vám povrchu komunikace a obou zmíněných 
kruhových objezdů.

Během realizace oprav v ulici Pražská bude 
doprava řízena kyvadlově světelnou signalizací 
nebo dvojicí proškolených pracovníků.

Na dvou místech v ulici Masarykova dojde 
k lokálním výspravám výtluků, konkrétněji u svě-
telně řízeného přechodu mezi ZŠ Masarykova 
a gymnáziem a u pošty. Důležité lokální zásahy 
se týkají vozovky v ulici Jeníkovská, která je jako 
jediná z výše jmenovaných ve správě města 
Čáslavi. Zde dojde k opravám u přechodů pro 
chodce za ZUŠ u křižovatky s ulicí B. Smetany a u 
nemocnice.

Popsané práce v ulicích Pražská, Masarykova 
a Jeníkovská začnou po výběrovém řízení na je-
jich dodavatele, které běží pod taktovkou ŘSD.

                 JN
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Covid – ošetřovné:
Obecní živnostenský úřad Čáslav informuje 

OSVČ o možnosti podávat žádosti o ošetřovné ve 
Výzvě – Říjen 2020. Žádosti se podávají za obdo-
bí od 14. října do 31. října 2020. Datum ukončení 
příjmu žádostí je 9. 12. 2020. Žádosti se podávají 
pouze na formuláři MPO, který najdete na       
osetrovne.mpo.cz/info/.

Žádat může OSVČ podnikající na hlavní čin-
nost. Dotaci nelze kombinovat s kompenzačním 
bonusem vypláceným ministerstvem financí, 
jako tomu bylo na jaře 2020. Za období 29.–30. 
10. 2020 ošetřovné nenáleží, neboť se jedná      

o podzimní prázdniny. Pro více 
informací o podmínkách čerpání 
dotace navštivte webové stránky 
mpo.cz (sekce podnikání, dále 
živnostenské podnikání) nebo 
kontaktujte Obecní živnostenský 
úřad Čáslav telefonicky: 327 300 
214, 215, 216.

Covid – Nájemné:
Zveřejněna byla druhá výzva 

k programu Covid – Nájemné. Žá-
dosti lze podávat od 21. 10. 2020 
do 21. 1. 2021 prostřednictvím 
webové aplikace MPO. Určeno 

podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimo-
řádným opatřením uzavřít provozovny pro malo-
obchodní činnost a poskytování služeb zákazní-
kům v těchto provozovnách. K dispozici zde:

aisportal.mpo.cz/AISPortal/default
Pro více informací o podmínkách čerpání 

a opatření na pomoc firmám a OSVČ v přehledné 
tabulce najdete na (sekce podnikání,  mpo.cz 
dále živnostenské podnikání).

Mgr. Markéta Cincibusová
vedoucí odboru 

Obecní živnostenský úřad Čáslav

1. Nejoblíbenější místo 
Velký Dřevíč (vesnice posazená 
v malebném údolí Podkrkonoší) 

2. Nejoblíbenější jídlo 
panenka se švestkovou omáčkou 

3. Nejoblíbenější film 
Přelet nad kukaččím hnízdem

4. Nejoblíbenější písnička
Moje srdcovka je  Otherside
(Red Hot Chili Peppers)

5. Nejoblíbenější kniha 
Jiskra života (Erich Maria Remarque)

6. Nejoblíbenější část šatníku  
Rád nosím .čepice  

7. Nejoblíbenější barva 
červená

8. Nejoblíbenější sport  
Nejblíže mám asi k .fotbalu

9. Nejoblíbenější část roku  
léto

10. Nejoblíbenější zvíře 
surikata

Akce Udržovací práce – repase a výměna oken 
v budově radnice čp. 1 na náměstí Jana Žižky 
z Trocnova v Čáslavi směrem do dvorního traktu 
proběhla během měsíce srpna 2020. 

Veřejnou zakázku malého rozsahu získala 
firma LAMAS WOOD s.r.o. Praha, celkové nákla-
dy akce činily 1 094 445 Kč. Technický dozor za-
jišťovala státní památková péče městského úřa-
du a NpÚ.                               

                 Jiřina Kožená (ŠKP) 

VÝMĚNA OKEN 
 NA BUDOVĚ RADNICE

DOKONČENA

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

i řadové občany. Ti všichni budou odpovídat na stejnou sadu jednoduchých otázek. 
Prvním respondentem je dlouholetý pracovník naší redakce Jakub Novák. 

PŘEDSTAVUJEME ZAMĚSTNANCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU   

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

14. 12. 2020

17:00
Nová scéna 

Dusíkova 
divadla

S ohledem na aktuální nouzový stav 
se bude zasedání zatupitelstva města 
řídit aktuálním nařízením Vlády ČR.

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

PONDĚLÍ

Online přenos na youtube.cz zde:
https://youtu.be/RAaS8jiODgw   
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Zhruba v polovině léta došlo na pomníku Jana 
Žižky k restaurátorským zásahům, které oživily 
vzhled významné kulturní památky, jež je jed-
nou z dominant centrálního náměstí v Čáslavi. 

Na pomníku husitského vojevůdce Jana Žiž-
ky došlo během letních měsíců například k od-
stranění rozsáhlých porostů zelené vegetace, 
jako jsou mechy nebo lišejníky, nebo k očištění 
od dožívajících vysprávek, tedy například tmelů 
ve spárách. Oblast rukojetě meče si vyžádala do-
plnění umělým kamenem a opomenut nebyl ani 
podstavec, u něhož byla zrekonstruována spod-

ní třetí řada kamenných stupňů. Celkově došlo 
ke zpevnění sochy a podstavce.

Restaurátorské práce byly prováděny pod 
taktovkou akademického sochaře a restaurátora 
Josefa Pospíšila, který je uznávanou kapacitou 
svého oboru, používá jedinečné technologie 
k obnově kulturních i nekulturních památek a 
zná historické poměry a typ kulturních památek 
na Kutnohorsku.

Akce byla spolufinancována z rozpočtu Stře-
dočeského kraje ze Středočeského fondu kultu-
ry a obnovy památek částkou 175 900 Kč a z roz-

počtu Ministerstva kultury v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových, které poskytlo dota-
ci ve výši 268 000 Kč. Celkové náklady na opravu 
činily 443 900 Kč.                                        

                 JN

RESTAURÁTORSKÉ OPRAVY DOKONČENY SOCHY JANA ŽIŽKY 

VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ NA NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY
Park na náměstí okolo sochy J. Žižky tvoří důleži-
tou součást historického centra Čáslavi. Proto 
město považuje za důležité v těchto místech za-
pracovat na zeleni a podtrhnout tak krásu toho-
to místa.

Odbor správy majetku města již disponuje 
vyhotoveným projektem, který vznikl ve spolu-
práci s uznávanou krajinářskou architektkou Ing. 
Martinou Forejtovou z ateliéru Land05. „Paní 
architektka při návrhu vzhledu parku na náměstí 
Jana Žižky z Trocnova reagovala na hlavní poža-
davky na využití plochy obyvateli města a sou-
časně respektovala historické souvislosti a kom-
pozice. Projekt v první etapě řeší doplnění a ob-
novu stromového patra, ke kterému dojde do 
konce tohoto roku. Při posuzování výběru vhod-
ných dřevin bylo pracováno s různými podklady. 
Jednak byly využity znalosti architektky Forejto-
vé, ale také město Čáslav čerpalo z rešerší od dal-
ších profesionálů, jež se zabývali výsadbou vhod-
ného typu lip na náměstí,“ pohovořila k tématu 
vedoucí odboru Ing. Iveta Motyčková, která dále 
doplnila, že ve spolupráci s arboristy bylo vytipo-
váno šest lip v nejhorším zdravotním stavu, které 
byly skáceny v druhé polovině listopadu.

Nejprve byly stromy odříznuty zhruba 1 m 
nad zemí, aby v druhé fázi mohlo dojít k pohodl-
nějšímu vyjmutí celého kořenového systému, 
což je důležité pro zasazení a následné uchycení 
nových lip na stejném místě.

Ještě letos bude vysazeno celkem jedenáct 
nových lip tak, aby tvořily lem parku s otevřením 
do centra náměstí. Na doporučení Národního 
památkového ústavu (NPÚ) dojde také k přesa-
zení habrů do ulice U Lesoparku ve Vodrantech.
Park bude dále doplněn dvěma jerlíny japonský-
mi, které se v městských výsadbách velmi osvěd-

čují pro svůj vzhled a schopnost snášet horší pěs-
tební podmínky. Jerlíny jsou odkazem k historic-
kému charakteru výsadeb, které zde bývaly a 
jejich výsadba byla doporučena i památkáři z 
NPÚ. Projekt dále řeší vysazení tisu červeného 
za sochou Jana Žižky, který v příštím týdnu dopl-
ní stávající a společně tak vytvoří soše Jana Žižky 
„záda“.

O výsadbu nových dřevin se postará firma 
Starkl - zahradník spol. s r.o., která dodrží poža-
davky na přesně daný technologický postup, kte-
rý klade důraz na přesně stanovenou velikost 
jámy nebo složení speciálního substrátu. Pro 
výsadbu lip a jerlínů bude vykopána jáma o roz-
měrech 1,5 x 1,5 m s hloubkou 0,8 m a pro výsad-
bu vzrostlého tisu budou rozměry jámy 5 x 5 m s 
hloubkou 0,7 m. Výsadba solitérních dřevin bu-
de probíhat s 50% výměnou zeminy, která bude 
nahrazena substrátem.  

Cena architektonicko – krajinářské studie 
parku činila 88 451 Kč vč. DPH a zhotovení prová-
děcí projektové dokumentace stála 80 222 Kč vč. 
DPH. Náklady spojené s revitalizací nových dře-
vin se vyšplhají k 300 000 Kč vč. DPH.

V dalším roce je plánováno vytvoření letnič-
kových a trvalkových záhonů včetně zavlažovací-
ho systému, zabudování kamenného pítka a vý-
měna mobiliáře, do něhož patří lavičky a odpad-
kové koše.

Ing. Iveta Motyčková dodává: „Projekt má 
také za cíl vytvoření odpočinkového místa s vý-
razným květinovým detailem, který na náměstí 
ve větší míře chybí. Nově plánované záhony let-
niček a trvalek dodají parku barevnost a krásu, 
a jak doufáme, všem pozorovatelům i radost z 
pohledu na rozkvetlé květiny.“                                

                 
                 JN



DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE

KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ (rekonstrukce povrchu vozovky, veřejného osvětlení), CELKOVÉ NÁKLADY: 3 100 000 Kč

DESET INFORMATIVNÍCH UKAZATELŮ RYCHLOSTI, 
CELKOVÉ NÁKLADY: 1 800 000 Kč 

(1 500 000 Kč dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury)

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY 
NAD BUDÍNEM A V ULICI GEN. ELIÁŠE,

CELKOVÉ NÁKLADY: 1 210 000 Kč

NOVÝ PŘECHOD ZA RYBNÍKEM, CELKOVÉ NÁKLADY: 2 100 000 Kč
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Během listopadu sloužilo v čáslavské nemocnici 
mimo jiné jednotky také pět pracovníků čáslav-
ské základny. Dva příslušníci 212. taktické letky 
dočasně na infekčním oddělení a na oddělení 
chirurgie nahradili zdravotnický personál, který 
byl nakažen covidem-19. Příslušníci 215. letky 
zabezpečení pomáhají na oddělení dlouhodobě 
nemocných.

Spolu s kolegy se střídají ve dvanáctihodino-
vých směnách, provádějí zejména pomocné       
a obslužné činnosti nutné k poskytování ošetřo-
vatelské péče a podílejí se na převozu pacientů 
a biologického materiálu.

„Je rozdíl o podmínkách v nemocnicích pou-
ze číst ve zprávách, a pak to vše zažít na vlastní 
kůži,“ říká praporčík Roman H. Doplňuje jej i jeho 
kolega rotmistr Jakub S.: „Skočili jsme do toho 
rovnýma nohama a zaučovali jsme se za pocho-
du. Zdravotnický personál pracuje na hranicích 
svých možností a řekl bych, že mnohdy i za těmi-
to hranicemi.“ Jeho kolega ještě dodává: „Všem, 

kteří nazývají covid-19 chřipečkou, doporučuji, 
aby se přihlásili jako dobrovolníci do některé 
z nemocnic na výpomoc.“

Na situaci v nemocnici reagovali také jejich 
kolegové z 212. taktické letky a uspořádali mezi 
sebou sbírku na podporu zdravotníkům v první 
linii. Za vybrané peníze nakoupili a dopravili do 

čáslavské nemocnice občerstvení pro zdravot-
nický personál. „Je to to nejmenší, co pro zdra-
votníky můžeme udělat,“ říká zástupce velitele 
212. taktické letky major Martin J. Za čáslavskou 
nemocnici dar převzal a jménem zdravotníků 
poděkoval její provozní ředitel Petr Prchal.    

                                                                       T.Z.

K 1. listopadu 2020 došlo k výměně velitelů 
čáslavské 21. základny taktického letectva. Od-
cházejícího brigádního generála Petra Tománka, 
který základně velel více než 4 roky, vystřídal je-
ho dosavadní zástupce, plukovník Jaroslav Míka.

Generál Tománek po 
ukončení Vysoké vojenské 
školy v Košicích zahájil v ro-
ce 1993 svoji vojenskou  
kariéru na letišti v Čáslavi 
jako pilot letounů L-39 Alba-
tros, MiG-21 a L-159 ALCA, 
na kterých nalétal více než 
1500 hodin. V průběhu   
kariéry působil ve velitel-
ských funkcích na stupních 
letka a křídlo na čáslavské 
základně a absolvoval studi-
um na Squadron Officer School v Montgomery 
v USA a Royal College of Defence Studies v Lon-
dýně. V letech 2013–2016 se stal náčelníkem 
Odboru bojové přípravy velitelství Vzdušných sil 
Armády České republiky. V roce 2014 se zúčast-
nil zahraniční mise v Afghánistánu. Od srpna 
2016 zastával post velitele 21. základny taktické-
ho letectva Čáslav. 

Nyní se generál Tománek s čáslavským letiš-
těm loučí. Dne 27. října 2020 byl povýšen do hod-
nosti brigádního generála a od 1. listopadu bude 

zastávat funkci zástupce ředitele sekce plánová-
ní schopností MO. „Byly to úspěšné 4 roky a zá-
kladna splnila všechny své úkoly. Po celou dobu 
jsme zabezpečili ochranu vzdušného prostoru 
České republiky a našich spojenců. V rámci mise 

tzv. Air Policing NATO české 
gripeny chránily vzdušný 
prostor Islandu a Baltských 
zemí. Nalétali jsme desítky 
tisíc hodin bez vážnějších 
incidentů. Naši odborníci 
pomáhali  zavést letoun        
L-159 Iráckým vzdušným si-
lám. Dovolte mi poděkovat 
všem představitelům míst-
ních samospráv a obyvate-
lům Čáslavska a Kutnohor-
ska. Velmi si vážím podpory, 

které se od vás 21. základně taktického letectva 
dostávalo,“ zhodnotil své působení ve funkci veli-
tele brigádní generál Tománek. 

Plukovník Míka po absolvování Vysoké vo-
jenské letecké školy v Košicích a následně Vojen-
ské akademie v Brně nastoupil v roce 1995 na 
letiště v Čáslavi, kde působil v pilotních funkcích. 
Během své vojenské kariéry prošel velitelskými 
pozicemi na stupni letka a křídlo. V letech 
2011–2012 studoval na prestižní americké Le-
tecké válečné akademii (Air War College) v Mont-

gomery ve státě Alabama, později na Royal Col-
lege of Defence Studies v Anglii. Od roku 2016 
do roku 2018 zastával funkci náčelníka Odboru 
bojové přípravy velitelství Vzdušných sil Armády 
České republiky. V roce 2018 se stal zástupcem 
velitele 21. základny taktického letectva Čáslav.

V letounech L-29 Delfín, L-39 Albatros, L-159 
Alca a JAS-39 Gripen má nalétáno více než 2100 
hodin. V roce 2006 byl součástí čtvrté skupiny 
pilotů, která se přeškolila na nadzvukový letoun 
JAS-39 Gripen. V jeho kokpitu, stále jako aktivní 
pilot, doposud nalétal zhruba 800 hodin. V roce 
2009 velel 1. českému kontingentu, který s le-
touny JAS-39 Gripen chránil vzdušný prostor 
Baltských států.

Provoz letecké techniky čáslavské základny 
je spojen s hlukovou zátěží, která se dotýká 
nejen obyvatel v okolí útvaru, ale také lidí žijících 
v pracovních prostorech po celé republice. Plu-
kovník Míka si pochvaluje vzájemnou spolupráci 
s okolními obcemi. „Jako nový velitel základny 
budu v tomto trendu pokračovat. Základna bu-
de s obcemi nadále komunikovat s cílem dosaže-
ní vzájemného porozumění a pochopení ze stra-
ny široké veřejnosti pro naši činnost, kterou je 
ochrana vzdušného prostoru naší vlasti,“ říká. 
A dodává: „Bez zajištěné bezpečnosti není mož-
ný normální fungující život tak, jak jsme si za po-
sledních 75 let zvykli.“          kpt. Hana Havrdová

ČÁSLAVSKÁ ZÁKLADNA MÁ NOVÉHO VELITELE

ČÁSLAVŠTÍ VOJÁCI  POMÁHAJÍ V NEMOCNICI
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ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
NAPADENÍ V ULICI JENÍKOVSKÁ
Začátkem listopadu přijala služebna MP Čáslav oznámení, že 

u řeznictví nad obchodním domem Billa byla napadena osoba. Strážnici 
dorazili na místo společně s rychlou záchrannou službou. Tam se nacházel 
zraněný muž a čtyři nezletilé osoby, které uvedly, že zde zraněného našly 
a snažily se mu pomoci. Na místo se dostavil také oznamovatel incidentu, 
který projížděl okolo dvou osob v tmavém oblečení a s kapucemi přes 
hlavu, které skákaly napadenému po hlavě. Oznamovatel se s obavami 
o své zdraví rozhodl pokračovat v jízdě domů, odkud případ oznámil policii 
a rychlé záchranné službě. Zraněný muž byl odvezen do nemocnice 
s poraněním hlavy. Po útočnících policie pátrá.

RODINNÉ NESHODY
Obvodní oddělení PČR požádalo městské strážníky o součinnost 

v případu, kdy se muž nemohl dostat domů, protože se jeho žena zamkla 
v bytě s jejich dvouměsíčním dítětem, nechala klíč zevnitř zámku a na 
zvonění a bouchání nereagovala.

Vzhledem k tomu, že žena nekomunikovala ani s policií a vzniklo 
podezření, že by mohlo být ohroženo zdraví dítěte, byl na místo přivolán 
záchranný hasičský sbor, aby dveře otevřel. Žena před příjezdem hasičů 
začala komunikovat a dveře otevřela. K případu uvedla, že manžela 
nechtěla pustit domů kvůli rodinným neshodám. Dítě bylo po odemčení 
bytu v pořádku a spalo.

Tísňové volání:        112 Policie: 158

Záchranná služba: 155  Hasiči:  150

Městská policie: 156

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

POLICIE INFORMUJE
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I PŘES ZÁKAZ ŘÍDILA
Kutnohorsko
Dne 31. října 2020 kutnohorští policisté sdělili šestadvacetileté ženě 

podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Podezřelá žena dne 30. října 2020 řídila vozidlo značky Honda po 

pozemní komunikaci číslo I/38 ve směru na Nové Dvory, kde byla před 
půlnocí zastavena a zkontrolována hlídkou kutnohorských policistů. 
Následná lustrace v evidenci řidičů ukázala, že dotyčná řídila, ačkoliv 
rozhodnutím Městského úřadu v Kutné Hoře má uložen správní trest 
zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 
12 měsíců. Případ je veden ve zkráceném přípravném řízení.

PČR INFORMUJE



Druhá vlna koronavirové pandemie a následná 
vládní opatření opět značnou měrou ovlivnily 
chod škol. Učitelé a žáci se museli vypořádat se 
zavedením distanční výuky. Jak taková výuka 
vypadá na SOŠ a SOU dopravní zaměřené na  
auto-obory a SOU připravujícím žáky v potravi-
nářských, zemědělských a technických obo-
rech? 

SOŠ a SOU dopravní Čáslav
Toto období je pro každého zúčastněného 

velmi složité – pro rodiče, žáky i učitele. Na zá-
kladě získaných zkušeností z první vlny pande-
mie jsme přechod na distanční výuku zvládli 
snadněji. Navzdory určitým překážkám se nám 
všem daří překlenout toto období lépe a s vět-
ším nadhledem.

Kvalitnější komunikaci zajistili třídní učitelé 
kontrolou kontaktů na žáky a zároveň byl všem 

založen školní e-mail v programu MS Office 365 
A2 s aplikacemi OneDrive, Forms a Teams. Pro 
komunikaci s rodiči nebo sledování absence   
a klasifikace využíváme program Bakaláři. 

Forma on-line výuky je využívána zejména 
u stěžejních předmětů, a to jak u maturitních, 
tak i u učebních oborů. V ostatních předmětech 
je distanční výuka realizována prostřednictvím 
referátů, prezentací a samostatných úkolů. Prak-
tická výuka probíhala do 14. 10. 2020 standard-
ně, od tohoto data se uskutečňuje formou pre-
zentačních odborných videí a webinářů.

Na základě informací získaných od všech uči-
telů můžeme konstatovat, že přístup žáků 
k distanční výuce je kladný a v on-line hodinách 
jsou aktivní. Pravidelnou součástí výuky jsou  
i on-line testy, které motivují žáky k lepším výko-
nům a podněcují je k pečlivější přípravě na      
výuku.

Naše škola se po návratu do běžných kolejí 
určitě vrátí ke klasické formě výuky. Distanční 
výuku v jakékoliv formě rádi využijeme v indivi-
duálních případech (dlouhodobější soustředění 
sportovců nebo nepřítomnost ve škole z různých 
důvodů). A v záloze bude samozřejmě i pro pří-
pad další krizové situace, neboť on-line výuka je 
v podstatě pumprdentlich. 

Jak napsal ve své povídce „Pumprdentlich“ 

Ota Pavel.                                                            MK
SOU Čáslav
Na SOU Čáslav využíváme on-line spojení se 

žáky, především pro výuku anglického jazyka. 
Vyučující komunikují se žáky prostřednictvím   
e-mailů. Informace o zadávaných úkolech jsou 
pravidelně aktualizovány. Vyučující nejen zadá-
vají úkoly, ale také předávají informace k pocho-
pení učiva a reagují na případné podněty žáků. V 
případě problémů jsou vyučující v kontaktu také 
s rodiči. Pokud nemá žák možnost připojení na 
internet, domluví si jinou formu odevzdání úko-
lů. Nejdůležitějším úkolem pro zajištění   
distanční výuky bylo zaktualizování kontaktů se 
žáky a zjištění jejich možností pro připojení k in-
ternetu. Důležitá byla i příprava pedagogů, která 
proběhla formou školení. 

Na SOU Čáslav v běžném režimu střídáme 
týden teoretického vyučování a týden odborné-
ho výcviku, jehož výuka je nyní velmi obtížná. 
Učitelé odborného výcviku posílají žákům od-
borné prezentace a zadávají jim praktické úkoly. 
Žáci poté například nafotí postup své práce a po-
sílají zpět vyučujícím. Celkově ale můžeme říci, 
že žáci ve většině případů tento styl výuky přijali 
kladně.                 

                 SOU Čáslav                                                      
                 JN 

ŠKOLSTVÍ

DISTANČNÍ VÝUKA SOŠ A SOU DOPRAVNÍ 
A SOU NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ    

V letošním školním roce 2020/2021 se na VOŠ, 
SPŠ a OA Čáslav poprvé otevřelo zaměření Logis-
tika. Čeho se „logistika“ vlastně týká? 

Její kořeny jsou staré jako lidstvo samo. Lidé 
si mezi sebou odjakživa vyměňovali a doručovali 
smluvené zboží, hledali nejkratší a nejbezpeč-
nější cesty pro přepravu.

S vývojem dokonalejších strojů, programů 
a techniky vznikla potřeba zabývat se logistikou 
jako odbornou vědou. Drtivá většina firem na 
trhu chápe, že její efektivní fungování stojí právě 
na správně nastavené logistice. Fundovaní za-
městnanci v oblasti ekonomiky, kteří mají zna-
losti z logistických procesů, jsou na trhu práce 
nenahraditelnými odborníky. To si uvědomuje i 
naše škola, proto včas zareagovala a nabízí stu-

dentům Obchodní akademie možnost zahrnout 
logistický obor do výuky. Vyučovací předmět 
Technické prostředky v logistice seznamuje stu-
denty se základními pojmy, jako jsou doprava, 
přeprava či manipulace se zbožím. Nabyté vědo-
mosti mohou snadno aplikovat do konkrétních 
příkladů každodenního života – třeba při naku-
pování vnímat formu a tvar přepravních a mani-
pulačních obalů jednotlivých výrobků. Jednodu-
chými příklady si snadno ověří správně sestave-
né logistické postupy přímo v praxi.

Logistika vstupuje do ekonomiky i životního 
prostředí a je úzce spjata se všemi průmyslovými 
odvětvími. Její dynamický vývoj spočívá hlavně 
v umění pružné reakce na aktuální potřeby firem 
i celé společnosti. Svou flexibilitou zaručuje zají-

mavý prostor pro seberealizaci každého studen-
ta či zaměstnance.                    
      Ing. David Němec

     

LOGISTICKÉ ZAMĚŘENÍ NA VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
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Jak děti docházející do školky obecně vníma-
jí, co se kolem nich děje?

Děti tuto náročnou situaci naštěstí příliš ne-
vnímají, v tom smyslu, že mají v mateřské škole 
svůj bezpečný svět, své zázemí, kde venkovní 
stres nemá své místo. Velkou měrou k tomu při-
spívá i pozitivní naladění a dobrá nálada všech 
pracovnic, které se dětem věnují. O případných 
vzniklých situacích hovoří děti s p. učitelkami. 
Mám na mysli změny některých dosavadních 
pravidel, nutnost zvýšených hygienických návy-
ků apod. Děti jsou spontánní a zvídavé, takže 
pokud jim něco není jasné, okamžitě se ptají. Se 
situací jsou seznamovány i v rámci vzdělávání, 
kdy je zařazováno ve větší míře téma prevence a 
ochrany zdraví a zásady zdravého životního sty-
lu. 

Existují nějaké speciální činnosti dětí, které 
jste v době nouzového stavu zavedli?

Vzdělávání probíhá dle aktuálního vzděláva-
cího programu, aktuální jsou podzimní témata 
a tvoření, osvojování si hygienických návyků, 
zásady péče o zdraví. V současné době nám situ-
ace nedovoluje realizovat řadu naplánovaných 
aktivit, jako jsou divadelní a hudební představe-
ní, navštěvování základních škol, setkávání s rodi-
či apod.

O to více nyní zařazujeme do programu výle-
ty do přírody, je i větší prostor na individuální 
komunikaci a sdílení. Některé třídy se zapojily do 
malování kamínků či obrázků jako vyjádření pod-

pory personálu čáslavské nemocnice nebo pro 
potěšení seniorů v domově důchodců. Zároveň 
už se děti začínají nejen těšit, ale i připravovat na 
návštěvu Mikuláše a vánoční svátky. V letošním 
roce se nám pravděpodobně nepodaří zrealizo-
vat oblíbené vánoční besídky s rodiči, ale už teď 
si děti pro rodiče zodpovědně připravují alespoň 
drobné dárečky a přáníčka. 

Z důvodu vysoké absence, nejen předškol-
ních dětí, jsme spustili i formu distančního vzdě-
lávání, kde na webových stránkách rodiče nalez-
nou aktuální vzdělávací materiály. Předškolní 
děti, které aktuálně mateřskou školu nenavště-
vují, mají toto vzdělávání povinné, rodiče mlad-
ších dětí zde mohou čerpat inspiraci pro aktivity. 
Zároveň jsou rodiče a děti s mateřskou školou 
stále ve spojení, vědí, co se v mateřské škole   

aktuálně děje, mohou být v kontaktu s paní uči-
telkou. 

Jaká je spolupráce s rodiči? Na stránkách MŠ 
píšete, aby rodiče zhodnotili, zda dítě musí na-
vštěvovat MŠ, a že by MŠ měla v této době fun-
govat primárně pro děti zaměstnaných. Jak tyto 
informace rodiče uchopili? 

Věřím, že rodiče zvážili celou situaci a tyto 
informace uchopili dle svých možností. Je to nyní 
pro všechny náročná doba, která si žádá o to více 
vstřícnosti, spolupráce, lidskosti a pochopení.

Ráda bych poděkovala celému kolektivu ma-
teřské školy za perfektní a vstřícnou spolupráci, 
ochotu pomáhat si a hledat řešení a držet mateř-
skou školu v chodu i v této nelehké době. 

      Přeji nám všem pevné zdraví a hodně sil!

JAK VYPADÁ ŽIVOT OVLIVNĚNÝ KORONAVIREM V MŠ?
  Odpovídá ředitelka MŠ Čáslav Mgr. Martina Havelková

Žáci v naší škole patří do skupiny těch nejohrože-
nějších skupin obyvatel, a to zejména z důvodu 
jejich zdravotního stavu. Někteří z našich žáků 
mají k závažnému mentálnímu postižení i další 
přidružené zdravotní komplikace, takže někteří 
z rodičů již s předstihem vyhodnotili zhoršující se  
situaci a zvýšené riziko a požádali o možnost 
distanční výuky. 

Jediné oddělení, které funguje, je naše ma-
teřská školka Diáček s malou skupinkou čtyř dětí. 
V našich podmínkách a právě vzhledem ke zdra-
votnímu stavu žáků může probíhat distanční vý-
uka několika způsoby, a to od přípravy pracov-
ních listů, přes komunikaci telefonem, setkání 
na Skypeu, až po sledování krátkých videí v naší 
uzavřené FB skupině. Zcela nemožné je na dálku 

provádět výuku některých terapií jako například 
bazální stimulaci a aktivovat a vyučovat žáky  
s hlubokým mentálním postižením a autismem 
přes PC. Před krátkým časem jsme připravovali 
krátké streamy z vyučování pro žáky, kteří jsou 
doma, ale než jsme to všechno zprovoznili, jsou 
náhle doma všichni žáci. 

Nicméně i tato obtížná doba nám připravila 
nové příležitosti, a tak doufám, že pro nás v bu-
doucnu nebude problém vysílat vyučování žá-
kům, obsluhovat techniku rychlostí blesku a po-
radit si s nástrahami elektronického sdílení. To je 
ale jen jedna stránka – ta druhá je u našich žáků 
doma. 

V našich třídách pracují s 6 až 9 dětmi tři pe-
dagogové a neumíme si asi nikdo představit, jak 

obtížné je domácí vyučování pro rodiče našich 
žáků. Nemluvím teď o technice, počítačích 
a tabletech. Ale o metodách, o kolektivu spolu-
žáků, který dětem chybí, o struktuře vyučování, 
která má v našich podmínkách svá pravidla. A to 
jen tak do domácího prostředí přenést nejde. 
Většina našich žáků ve škole nepracuje samo-
statně, ale potřebují velkou míru podpory. Pev-
ně doufám, že rodiče ještě najdou pro toto ná-
ročné období dostatek sil. Přejme si tedy, aby  
uzavření škol bylo co nejkratší, a to všechno 
ostatní si vynahradíme – výlety za zvířátky, smys-
lové zážitky, výtvarné dny. A Mikuláš? Ten přece 
může v průběhu školního roku přijít kdykoliv. 

          Mgr. Květuše Mašínová
           ředitelka školy

ŠKOLKA A ŠKOLA V DIAKONII SI ZÁBAVNÉ AKCE BRZY VYNAHRADÍ 



ŽIVOT VE MĚSTĚ

DOBROVOLNÍ HASIČI 
SE PŘIPRAVUJÍ DO AKCE

Dobrovolní hasiči začátkem druhé 
poloviny října absolvovali cvičení zaměřené 
na práci s hadicemi a na nácvik tvorby 
dopravního i útočného vedení. 

Na závěr byl každý ze zúčastněných 
obeznámen s ovládáním lafetové proudnice.  
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MUDr. BOŽENA HRADECKÁ: „Stále si mě pletou se žákyňkou”
V říjnu se stala novou posilou chirurgického od-
dělení čáslavské nemocnice, kde pracuje na zkrá-
cený úvazek. Krátce po nástupu ovšem z léčení 
a operování pacientů na několik týdnů vypadla. 
I ona totiž onemocněla covidem-19. Takový je 
zkrátka obraz dnešní doby.

Božena Hradecká se zdravotnické praxi věnu-
je už 11 let, na plný úvazek pracuje na chirurgic-
kém oddělení kolínské nemocnice. Zde se zamě-
řuje převážně na mamochirurgii. Jak ale sama 
vtipně konstatuje, pořád si ji prý pletou se žákyň-
kou, protože navzdory odpracovaným rokům i 
věku vypadá stále velmi mladě. Chirurgie ji prý 
bavila už během studií medicíny. „V šesťáku, 
když projdete praxemi, už se rozhodnete, na co 
byste se chtěli specializovat.“ Její obor pro ni 
představoval jasnou volbu. Připouští, že realita 
dnešních lékařů spočívá v tom, že jsou v práci 
téměř „od nevidím do nevidím“. „Na začátku, 
abyste se něco naučili, tomu tak je určitě. Plat 
nováčka není nejlepší. Alespoň trochu vylepšit 
se to dá tím, že si budete brát spoustu služeb. 
Když zvládnete atestaci, je to horší zase z jiné 
stránky. Zodpovídáte sami za sebe, i pokud jde o 
operace. Služby pak většinou omezíte. Což ale 
ovlivňuje počet lékařů na oddělení. A jestliže to 
jinak nejde, jste tam od nevidím do nevidím zno-
vu,“ vysvětluje princip fungování lékařů v ne-
mocnicích. 

Stále mezi lidmi

Na otázku, jak zvládá komunikaci s lidmi, kte-
rá nebývá vždycky snadná, odpovídá: „Záleží, jak 
jsou nastavení. Starší lidé mimo své obvyklé pro-
středí se během dvou tří dnů dekompenzují. 
S tím se kolikrát pojí i horší spolupráce, s čímž se 
potýkají hlavně sestřičky. Pro nás lékaře je složi-
té třeba to, že jim něco vysvětlíme, jenže oni už 
druhý den vůbec nevědí, že jsme jim něco říkali. 
Ale to se netýká jen starších pacientů. U mlad-

ších bývá zase problém s akceptováním léčebné-
ho procesu. Podepíšou revers a zanedlouho se 
vrátí, že jim je pořád zle. Naše rady neberou    
v potaz,“ naťukává i tuto stránku práce s pacien-
ty. 

Mlčeti zlato
Jak paní doktorka přiznává, největší zátěží 

spočívá právě v tom, že je neustále mezi lidmi. 
Musí bez přestání mluvit. „V Kolíně býváme mě-
síc v ambulanci. Za den tam přijde třeba osmde-
sát lidí. Já jich během osmihodinové pracovní 
doby odbavím asi padesát,“ vysvětluje Božena 
Hradecká, že po příchodu domů občas nechce za 
takových okolností mluvit vůbec s nikým. Záro-
veň vyhledává volnočasové aktivity, které jí 
umožní „vypnout“. „Mám ráda procházky v pří-
rodě, brusle, o víkendu ráda navštěvuji kama-
rádky, na které nemám čas,“ nastiňuje, jak po 
náročných dnech dobíjí „baterky“.

 

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

MUDr. Božena Hradecká

  Působí na chirurgickém oddělení kolín-
ské nemocnice, od října pracuje na     

0.2 úvazku i pro Městskou 
nemocnici Čáslav.

 Vystudovala Lékařskou fakultu 
v Hradci Králové.

 Lékařskou praxi provozuje 11 let.
duš
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ŽENSKÝ DOBROČINNÝ SPOLEK MARTA
 (1889–1948)

Dobročinný ženský spolek Marta byl založen 
roku 1889. Věnoval se dobročinnosti a vzdělává-
ní žen a dívek. Název Marta odkazuje na biblic-
kou postavu, sestru Marie. Ježíš navštívil dům 
Marie a Marty, Marie mu naslouchala a Marta se 
ho snažila co nejlépe uvítat dobrým jídlem. Dob-
ročinný spolek založil farář František Kozák. Vůd-
čími osobnostmi spolku byly jeho manželka Zdeň-
ka a manželka ředitele učitelského ústavu paní 
Jeriová. Program schůzek spolku byl velmi boha-
tý, většinou nechyběla pobožnost, zajímavá před-
náška, kterou přednášel buď farář, nebo vybraný 
host, a samozřejmě rukodělná činnost. Právě 
rukodělné výrobky byly důležité pro charitu. Pra-
videlně 8. prosince se v Čáslavi konal dobročinný 
bazar, kde se tyto výrobky prodávaly. Výtěžek 
následně šel na charitativní účely, například chu-
dobinci nebo sirotčinci. 

Roku 1915 byl založen evangelický sirotčinec 
Husův asyl v Čáslavi, na čemž měla Marta velký 
podíl. Tři členky spolku se staly zároveň členkami 
kuratoria Husova asylu a na valném zasedání 
spolku byly navíc upraveny jeho stanovy ve pro-
spěch Husova asylu. Nejlepším obdobím jeho 
existence byla takzvaná první republika Spolek 
měl velice dobré jméno zejména díky dobročin-
nosti a vedení žen k vlastenectví a vzdělání. Po 
odchodu manželů Kozákových se stala jeho před-
sedkyní Marie Vančurová. Roku 1928 členky Mar-
ty a Spolku paní a dívek věnovaly 21. pěšímu plu-
ku maršála Focha v Čáslavi stuhu na vojenskou 
zástavu. 

Během hospodářské krize, konkrétně roku 
1932, bylo na jednom bazaru vybráno kolem 
12 000 korun. K roku 1933 měl spolek 144 platí-
cích členek. Roku 1939 vyšel k jubileu padesáti 
let trvání Marty sborník. 

Dobročinný spolek Marta přežil obě světové 
války, ale to samé se nedá tak úplně říct o tradič-
ních předvánočních bazarech. Roku 1946 se tra-
diční bazar nekonal, místo něj se uskutečnilo jen 
přátelské posezení s občerstvením a kulturním 
programem. Problém vězel ve financích. Vše by-
lo poměrně drahé a po 2. světové válce v Česko-
slovensku fungoval přídělový systém. Výtěžek 
šel jako tradičně Husovu asylu. Členky Marty 
ovšem nezahálely. Pravidelně se scházely v Huso-
vě asylu, kde pomáhaly zašívat dětem oblečení. 
Spolek byl státem zrušen roku 1948, členky Mar-
ty přešly do sociálního odboru čáslavského evan-

gelického sboru a následně do Křesťanské služby. 
Mimo to pomáhaly starším členům sboru s naku-
pováním, vařením, domácími pracemi a podob-
ně. Nemocné členy navštěvovaly v nemocnicích. 

V roce 2018 byl Dobročinný spolek Marta 
obnoven.
              Napsal Pavel Dočekal

(2018–...)

Dobročinný spolek Marta byl znovu založen    
v roce 2018. Chtěli bychom navázat na odkaz fará-
ře Františka Kozáka a jeho ženy Zdenky a všech 
úžasných žen, které se velmi intenzivně věnovaly 
podpoře sociálně slabých, chudých a potřeb-
ných. 

Hlavní poslání spolku:
Sborová diakonie – péče o potřebné členy 

evangelického sboru v Čáslavi, pomoc při sboro-
vých aktivitách aj.

Spolupráce s Diakonií Českobratrské církve 
evangelické a obdobnými organizacemi při pořá-
dání dobročinných trhů, akce „Vánoční krabice 
od bot“, spolupráce na projektech, společné ak-
ce apod.

Podpora a doprovázení nemocných, osamě-
lých a jinak potřebných.

Pořádání vzdělávacích akcí – vzdělávání čle-
nů spolku, osvětová činnost, pořádání předná-
šek a seminářů pro veřejnost, promítání doku-
mentárních filmů v rámci projektu Promítej i ty, 
za kterým stojí festival Jeden svět. 

Propagování myšlenky fairtrade (spravedli-
vého obchodu) a prodej fairtradových produktů, 
pořádání Férových snídaní, Výstavy na stromech 
apod.

V první vlně koronaviru na jaře jsme se vrhli 
do šití roušek a látkových ochranných čepic pro 
Domov důchodců v Čáslavi, některé členky po-
máhají s nákupy pro ty, kdo jsou v karanténě ne-
bo s doučováním dětí. 

Scházíme se většinou první středu v měsíci 
v 18 hodin. Jakmile to okolnosti dovolí, budeme 
se scházet v obnovené baště za evangelickým 
kostelem. Společně tvoříme, vymýšlíme, orga-
nizujeme, vybíráme dobročinné projekty, které 
podpoříme, plánujeme akce a hledáme místa, 
kde je potřeba pomoci. Některé členky a členo-
vé se neúčastní pravidelných setkání, ale tvoří 
doma a své výrobky nám poskytují k prodeji ne-
bo se účastní jako dobrovolníci různých akcí. Le-

tos jsme se vrhli na výrobu síťovek a látkových 
pytlíků na pečivo.

Chceme pomáhat, ale také nabídnout smys-
luplnou činnost lidem, kteří jsou třeba čerstvě 
v důchodu nebo ztratili někoho blízkého a nyní 
hledají náplň a smysl svého života, chceme mezi 
sebe pozvat různé nadšence a kreativce, chceme 
vytvářet společenství, nejen síťovky, ale i síť. 

Hlavní akcí Dobročinného spolku Marta je 
kromě Férové snídaně a Vánoční krabice od bot 
také Adventní dobročinný trh, který se v minu-
lých letech konal v Komenského síni na evange-
lické faře. Je to skvělá příležitost nakoupit dárky 
sobě nebo svým blízkým a zároveň podpořit 
dobrou věc. A je z čeho vybírat – můžete nakou-
pit rukodělné výrobky Dobročinného spolku Mar-
ta, fairtradové pochutiny i „rukodělky“, výrobky 
klientů Sociálně terapeutické dílny Diakonie 
Čáslav a dětí z čáslavského evangelického sboru. 
Už nyní se na faře hromadí krásné výrobky od 
členek spolku – pletené čepice, ponožky, šály, 
vylouskané a zavařené vlašské ořechy, háčkova-
né síťovky, lněné pytlíky na chleba, pytlíky na ovo-
ce a zeleninu a další. Pokud to bude možné, trh 
proběhne na druhou adventní neděli 6. prosince 
od 14 do 18 hodin v Komenského síni na evange-
lické faře v ulici Jana Karafiáta, případně venku 
v prostoru před nově otevřenou baštou. Záleží, 
co bude možné. 

Hledáme další Marty (i „Marťany“), pro kte-
ré je šíření dobra smyslem života. Připojte se 
k nám.

Více informací u farářky Drahomíry Duško-
vé Havlíčkové, 774 216 408
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Dobročinný spolek Marta 
na jarmarku



ŽIVOT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH BĚHEM KORONAVIRU
Zavření většiny obchodů a služeb, koncertní sály, 
divadla, kina a sportoviště bez diváků, prázdné 
školy, zákaz návštěv v nemocnicích a domovech 
důchodců, strach z virového nakažení – realita, 
kterou bychom si ještě minulý rok jen těžko před-
stavili. Realita, jež nějakým způsobem ovlivňuje 
psychiku každého z nás. Určitou skupinu lidí však 
tyto skutečnosti trápí daleko více než osoby ob-
klopené rodinou, pro něž je dostatečným uklid-
něním, že život se jednou vrátí do normálu. Jed-
ná se o nejohroženější část obyvatelstva, kterou 
jsou starší lidé, jejichž domovem jsou zařízení 
pro seniory, nebo lidé s handicapem odkázaní na 
pomoc sociálních služeb. Na následujících řád-
cích přiblížíme, jak vypadá fungování v zaříze-
ních nabízejících sociální služby v Čáslavi. Je nut-
né hned úvodem smeknout klobouk před za-
městnanci těchto organizací, kteří se klientům 
snaží dobu poznamenanou covidem-19 ulehčit 
a dodat jim pozitivní energii více než kdy jindy.

K tématu se vyjádřilo vedení Domova dů-
chodců Čáslav v čele s ředitelem Ing. Alešem 
Šorfem, jehož klienti jsou vzhledem k zákazu ná-
vštěv odříznuti od osobního kontaktu svých ne-
bližších: „Domov důchodců Čáslav zvládá toto 
těžké období zatím velmi dobře, přestože ani 
našemu domovu se nákaza koronavirem nevy-
hnula. Avšak díky naší důsledné přípravě a obě-
tavosti našich zaměstnanců jsme se s touto situ-
ací dosud úspěšně ‚poprali’. Samozřejmě máme 
problém hlavně s personálem, podobně jako 
jiná zařízení. Dosud jsme jej řešili výpomocí z řad 
studentů. Při péči o klienty jsme byli nuceni se 

zaměřit pouze na některé základní činnosti při 
poskytování sociální služby a omezit třeba akti-
vizaci. 

Velmi cítíme s našimi klienty, kteří hodně 
strádají především dlouhodobou absencí fyzic-
kého kontaktu s jejich blízkými. Ke spojení s rodi-
nou využívají telefonní hovory, dopisy, fotogra-
fie zasílané e-mailem i videohovory, které však 
nejsou vhodné pro každého. Ačkoliv je tato doba 
pro nás i naše klienty velmi těžká, její pozitivum 
vidíme nejen ve větším stmelení našeho kolekti-
vu, ale i ve zlepšení komunikace a spolupráce 
s rodinnými příslušníky. Závěrečné srdečné po-
děkování patří za jejich obětavou práci přede-
vším všem našim zaměstnancům.” 

Nelehké období zažívá také Alzheimercent-
rum Filipov, z.ú., jehož klienti leckdy žijí, vzhle-
dem k narušení získávání obecných poznatků 
a procesů chápání, ve svém vlastním světě. Cent-
rum nabízí dvě varianty řešení jak klientům zpro-
středkovat kontakt se jejich blízkými. Rodina  
s nimi může komunikovat přes vlastní mobilní 
telefon nebo k tomuto účelu určeným služeb-
ním telefonem. K dispozici je také několik table-
tů pro audiovizuální kontakt prostřednictvím 
aplikací Skype nebo WhatsApp. 

Více o přístupu Alzheimercentra pohovořila 
ředitelka Jana Střihavková, MBA, která zmínila 
také jednu dojemnou příhodu: „Naši klienti po-
třebují, abychom jim zejména v současnosti po-
skytovali co možná nejvíce trpělivosti, úsměvů 
a osobního kontaktu, pocit dobrého domova za 
všech okolností.

Situace je obtížná samozřejmě také pro naše 
zaměstnance, psychická zátěž je nemalá. V těch-
to dnech se ukazuje, jak skvělý tým máme, že je 
pro ně práce, kterou dělají, posláním. Jsou 
ochotni být k dispozici kdykoli je potřeba, vydat 

ze sebe hodně navíc, a to i přesto, že mají doma 
vlastní rodiny a blízké. Jsem na ně hrdá.

Opravdu mě dojal zážitek z počátku léta.  
Klientky, které se kvůli izolaci několik týdnů nevi-
děly, se potkaly v parku. Začaly skákat, mávat a 
pokřikovat na sebe. Nakonec se i přes připomín-
ky personálu chytily okolo krku a ujišťovaly se o 
vzájemném potěšení z toho, že se vidí. Jejich fy-
zický výkon byl neuvěřitelný a radost nevídaná.”

ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. tentokrát nebyla 
vládními opatřeními nucena uzavřít denní staci-
onář, tak jako tomu bylo na jaře. Se svými klienty 
tedy může být i nadále v pravidelném osobním 
kontaktu od rána do odpoledne, kdy se jako za 
normálních okolností vracejí domů. Jak ovšem 
zmiňuje ředitelka Mgr. Markéta Dvořáková,         
i v této společnosti došlo k jistým změnám. „N-
ěkteří klienti kvůli vlastním obavám z nákazy z 
preventivních důvodů přerušili po dobu nouzo-
vého stavu své návštěvy denního stacionáře. S 
nimi jsou pracovnice v pravidelném telefonic-
kém  kontaktu. Ujišťují je, že na ně všichni stále 
myslíme a že se těšíme, až se opět setkáme. 

V rámci krizových opatření jsme oddělili per-
sonál denního stacionáře od personálu terénní 
služby. Pracovnice denního stacionáře si tak za-
jišťují dopravu klientů do i ze stacionáře vlastní-
mi silami. Tým pečovatelek zajišťující služby   
v terénu byl rozdělen na dvě skupiny, které se 
spolu fyzicky nepotkají a po týdnu se střídají. Tě-
mito dočasně zavedenými pravidly nebylo mož-
né v listopadu zrealizovat 5. ‚turnus’ odlehčovací 
služby pobytové,” pohovořila paní ředitelka. 

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. společně 
s představiteli města opět, stejně jako v jarních 
měsících, nabízí i v tomto nelehkém období 
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všem osaměle žijícím obyvatelům ORP Čáslav 
starším 70 let zcela zdarma pomoc při zajištění 
donášky nákupu základních potravin a léků.

„Tato doba přináší jeden velmi pozitivní 
aspekt, a to je prohlubování sounáležitosti, kte-
rá vyvolává pocit vzájemného provázání ,nás’ 
a našich klientů. A to je přece velká věc, obzvláš-
tě v našich dobách,” neopomněla dodat paní 
Dvořáková.

Diakonie ČCE v Čáslavi poskytuje služby so-
ciální prevence i sociální péče a také základní i 
odborné sociální poradenství. „Naše služby tvoří 
lidé – naši uživatelé společně s našimi pracovní-
ky –, díky kterým máme dosud všechny služby 
otevřené, provoz žádné z nich jsme na podzim 
zatím nemuseli zcela přerušit. Pracovnice Ob-
čanské poradny po dobu nouzového stavu po-
skytují poradenství a konzultace primárně tele-
fonicky nebo prostřednictvím e-mailů, osobní 

schůzku s nimi lze domluvit po předchozím ob-
jednání. Ve službách, které poskytujeme ambu-
lantně (denní stacionář, sociálně terapeutické 
dílny), je v současné době výrazně znát obava 
uživatelů a jejich rodičů z možnosti nákazy koro-
navirovou infekcí. Uživatelé proto k nám do Dia-
konie docházejí v menším počtu nebo méně čas-
to, než jsou zvyklí. V pobytové službě Domov pro 
osoby se zdravotním postižením se prakticky nic 
nemění, zajišťujeme ji celoročně v nepřetržitém 
režimu. Problémy ovšem máme v oblasti perso-
nálního zajištění této služby. Na prvním místě je 
vždy vzájemná výpomoc mezi pracovníky z jed-
notlivých služeb. Nové posily do týmu na hlavní 
pracovní poměr hledáme prostřednictvím inze-
rátů. Jsme rádi i za zájemce o krátkodobou brigá-
du. S krajským úřadem spolupracujeme při hle-
dání dobrovolníků z řad studentů,“ nastínila Rad-
ka Štroblová, manažerka služeb pro osoby se 
zdravotním postižením. 

„Za rouškami a někdy i zamlženými skly brýlí 
našich kolegů bohužel nejsou moc vidět úsměvy 
či šťastné oči. Přes veškeré nesnáze a komplika-
ce, které současná doba přináší, se však snažíme 
neztrácet humor a především naději, že se pro-
fesní i osobní životy našich pracovníků i uživate-
lů brzy vrátí do zaběhnutých kolejí. Jsme a chce-
me být i nadále pro naše uživatele oporou, a to 
i s úsměvem schovaným za rouškou,“ doplnila 
závěrem.                 JN
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Od ledna roku 2021 bude nejen v Čáslavi, ale  
v celém ORP Čáslav fungovat nová služba pro 
seniory a handicapované. Projekt sociální ta-
xislužby je výsledkem spolupráce Nadace Charty 
77 (Konto Bariéry a SenSen) a společnosti Česká 
lékárna holding provozující síť lékáren Dr. Max. 
Nadace Charty 77 darovala Čáslavi finanční pro-
středky jako příspěvek na pořízení motorového 
vozidla, a to za účelem jeho provozování v rámci 
projektu Taxík Maxík pro zvýšení mobility senio-
rů a osob se zdravotním postižením. Klíčky od 
vozidla si zástupce města a provozovatele pře-
vezme 7. prosince 2020.

Přepravní služba Taxík Maxík není klasickou 
taxislužbou, kterou může využívat každý. Služba 
je určená výhradně pro osoby starší 65 let nebo 

držitele průkazu ZTP či ZTP/P, kteří žijí na území 
ORP Čáslav. 

Pětimístný Ford Tourneo Connect v prodlou-
žené verzi s výrazným nápisem Taxík Maxík za-
čne zájemce vozit 4. ledna 2021. Speciální taxík 
bude fungovat v pracovní dny od pondělí do pát-
ku od 7.00 do 15.30. Pokud bude narůstat zájem 
o zajištění přepravy v pozdnějším čase nebo bě-
hem víkendových dnů, změna provozní doby 
bude podnětem k návrhu jejího rozšíření.

Zájemci o přepravní službu Taxík Maxík si 
budou moct službu objednat s předstihem, a to 
nejméně 24 hodin před plánovaným termínem 
přistavení automobilu na určené místo. Objed-
návky bude přijímat řidička/dispečerka na tele-
fonním čísle 606 03 83 30.

Cena přepravní služby Taxík Maxík je stano-
vena v jednotné výši, a to 8 Kč / 1 km a osobu. 
Pokud ovšem bude zájemce doprovázet další 
osoba, i ona bude muset výše uvedenou cenu 
uhradit.

Nová služba bude provozována společností 
ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., která má díky dlouhole-
tému poskytování sociálních služeb na území 
ORP Čáslav s danou cílovou skupinou profesio-
nální zkušenosti. Řidičkou vozidla bude pracov-
nice pečovatelské služby, velmi vstřícná a ochot-
ná, která každému zájemci pomůže při nástupu 
i výstupu z vozidla. Doprovodí jej, kam bude po-
třebovat, a domluví se s ním na případné čekací 
době.

Přepravní služba Taxík Maxík již funguje  
v mnoha městech po celé republice a je o ni mezi 
seniory a zdravotně a tělesně postiženými obča-
ny velký zájem. Proto byl návrh představitelů 
města Čáslavi zapojit se do tohoto projektu vel-
mi dobrým počinem. Vozidlo přepraví zájemce   
k lékaři, na úřady i do jiných institucí, do nemoc-
nice na různá vyšetření, ale i na společenské a 
kulturní akce. Maxík prostě jezdí tam, kam zá-
jemce potřebuje nebo kam by se sám jen těžko 
dostával. 

                                        
                                        Markéta Dvořáková, 

                    zástupce provozovatele Taxík Maxík

TAXÍK MAXÍK SE OD LEDNA 2021 
ROZJEDE DO ORP ČÁSLAV



Farář Mgr. ZDENĚK SKALICKÝ
Prostší Vánoce nám mohou jen prospět!
Letošní svátky prožijeme asi úplně jinak. Mož-
nosti kontaktu jsou omezené, pro některé to 
představuje obrovský stres. Jak takové Vánoce, 
ale i současnou dobu, chápat nejen z pohledu 
víry? O tom jsme si povídali s čáslavským římsko-
katolickým farářem Mgr. Zdeňkem Skalickým. 

Také on souhlasí s tím, že mnoho lidí vnímá 
aktuální stav velmi těžce. „Když je omezen kon-
takt s druhými lidmi, opravdu na někoho může 
dopadnout až sklíčenost. Beznaděj. Dokonce 
jsem slyšel, že se zvýšil počet sebevražd seniorů, 
kdy vlastně už nevidí důvod k životu, protože ne-
mají žádnou vyhlídku. ,Lepší už to nebude, už mě 
nic nečeká, proč bych tady ještě měl být´ jsou 
pak jejich myšlenky a ze života dobrovolně od-
cházejí,“ reaguje na současné dění s tím, že to, co 
by doporučil, je využívat všeho, co nám dnešní 
doba umožňuje. A co nám potažmo prý i Pánbůh 
v dnešní době umožnil. Tím je technika. „Měli 
bychom možná, a to je to poselství, které po nás 
Bůh chce, pracovat na tom, jak úplně rozvinout, 
co tu máme. To se týká právě té techniky, sdělo-
vacích a komunikačních prostředků. Protože to 
není samozřejmost, je to výsada naší doby. Tech-
nika nám skutečně pomáhá zajímat se o sebe, 
sdílet se. A i senioři se to rychle naučí,“ domnívá 
se pan farář. 

Jiné způsoby, jak být spolu!
„Nejdůležitější pro seniory je, když už je ne-

můžeme navštěvovat, že s nimi udržujeme kon-
takt alespoň prostřednictvím techniky. Staří lidé 

už toho moc nepotřebují, na Vánoce už nečekají 
velké dary. Většinou všechno, co chtěli, už dosta-
li. Jediné, po čem touží, je vyjádření přátelství, 
kontaktu, blízkosti. Povzbuzení, potěšení, sdílení 
radosti,“ zdůrazňuje. 

Historie se neopakuje
Přidává i pohled do minulosti, který už je 

nám vzdálený, byť může být důležitý. „Když se 
podívám do historie, připadá mi zvláštní, jak je 
dnešní doba epidemií vyděšená. Přisuzuji to to-
mu, že má strach ze smrti. Smrt je pro ni něčím 
tak obludným, že se děsí i epidemie a nebezpečí 
nákazy, možného úmrtí. V historii Královéhra-
decké diecéze jsem vyčetl, že velká epidemie 
tady byla v roce 1713. Představte si, že místo aby 
se lidi od sebe distancovali, tak se naopak schá-
zeli. A také to přežili!“ pozastavuje se nad zcela 
opačným přístupem Zdeněk Skalický. 

Společně proti smrti
„Tehdejší biskup Jan Adam Vratislav z Mitro-

vic uspořádal ve stejném roce dokonce velkou 
kající pouť na horu Matky Boží v Králíkách. A já 
žasnu nad tím údajem, že se prý pouti zúčastnilo 
deset tisíc lidí. A ještě v té době! Tato masa lidí se 
tenkrát společně modlila za to, aby byli uchráně-
ni. A zřejmě to bylo úspěšné! Magistrát Hradce 
Králové se totiž tehdy zavázal, že pokud tomu tak 
bude, postaví mariánský sloup na Velkém ná-
městí. Začal se stavět v roce 1714 a stojí tam 
dodnes. V Čáslavi ho máme taky, postavili ho tu  

v roce 1745. Když dnes kolem těch sloupů chodí-
me, mohli bychom si vzpomenout na víru našich 
předků, kteří se nebáli smrti a měli naději, jež 
překračuje lidské možnosti,“ doporučuje s do-
větkem, že je motivující zejména to, že uspěli. 
„I nám ten sloup může připomenout, že když 
uspěli naši předci, uspějeme také, když budeme 
mít podobnou důvěru a víru a nebudeme se bát. 
Protože strach ze smrti vyvolává sklíčenost a bez-
naděj. A poté i větší náchylnosti k tomu, že one-
mocníme. Čím je lepší psychika, tím jsme odol-
nější i vůči epidemiím,“ konstatuje.

Víra jako cesta
Strach ze smrti může podle čáslavského řím-

skokatolického faráře zmírnit asi skutečně jen 
víra. „To, co dělá současná doba, je, že na smrt 
nemyslí. Tím pádem se úzkosti ze smrti vyhne. 
Žijme, radujme se, dokavaď žijeme, na smrt ne-
mysleme – to je mentalita současného světa. Nic 
proti tomu, pokud žijeme jen povrchní život. Jen-
že teď nás v našich možnostech zastavila epide-
mie, narazili jsme na hranici. A možná to je po-
selství Boha, o kterém už jsem mluvil: abychom 
zvážněli. Zároveň abychom žili zodpovědněji, 
skromněji a střídměji,“ zamýšlí se Zdeněk Skalic-
ký.

Zpět k podstatě
Podoba Vánoc, která letos nemusí být tak 

konzumní a materiální, se čáslavskému faráři 
v zásadě líbí. „ Během Vánoc si sice možná nedo-
přejeme tolik hojnosti jako obvykle, ale možná 
zjistíme, že to tak jde taky. Právě teď se můžou 
prohloubit i naše vztahy. Konečně si o sobě     
můžeme říct něco víc a více se sdílet: se svými 
obavami, strachy, můžeme vyjadřovat i svoji 
vděčnost, že toho druhého máme a jsme rádi, že 
ho máme. Můžeme si více distribuovat nějakou 
činnost ve smyslu, kdo co bude dělat. Společně 
vymýšlet program pro rodinu. To vše pomáhá 
obnovovat a prohlubovat vztah. Následně pak 
můžeme třeba i společně hledat vyšší smysl živo-
ta, který se jistě nevyčerpává jen tím, že tu něja-
kých osmdesát let jsme, pak zmizíme a nikdo 
neví kam a proč. Jednodušší a prostší Vánoce 
nám mohou jen prospět,“ říká s nadějí.
               duš

ŽIVOT VE MĚSTĚ
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ČTYŘIADVACET OKEN 
ADVENTU 
Na prvních čtyřiadvacet prosincových dní se 
čáslavská radnice promění v monumentální 
adventní kalendář. V průčelních oknech budo-
vy stojící na místním hlavním náměstí se po-
stupně rozzáří dvacet čtyři sněhových vloček, 
takže na Štědrý den budou takto svítit všechna 
její okna. Rozžehnutí každé vločky, doprováze-
né hrou světel a vánoční hudbou zkomponova-
nou speciálně pro tuto událost, bude vždy před-
cházet krátké umělecké vystoupení z radniční-
ho balkonu, které začne v 17:00. 

Čáslavský světelný adventní kalendář orga-
nizuje spolek Formanova Čáslav v rámci svého 
celoročního doprovodného programu ke stej-
nojmennému festivalu. Hlavními tvůrci tohoto 
projektu jsou designér Michal Strach a sochař-
ka Kateřina Strach Tichá. Autorem znělek, které 
budou podkreslovat každodenní hru světel, je 
hudebník, skladatel a dirigent Daniel Čámský, 
který dosud zkomponoval desítky scénických 
skladeb pro různá česká divadla (Divadlo Alfa, 
Drak, Minor, La Fabrika, Rubín, Městské diva-
dlo Kladno, Na Jezerce a další). 

Každý den bude celá událost streamována 
na internetu; příslušné odkazy budou dostup-
né na facebookovém profilu Formanovy Čásla-
vi.
                  Tisková zpráva 16. 11. 2020 
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MUDr. Peter Pöthe je dětský psychiatr a psycho-
terapeut. Zabývá se psychosomatikou, poskytu-
je terapeutické konzultace rodičům a psychote-
rapii dětem i dospívajícím. Mimo to přednáší na 
zahraničních a domácích konferencích, vyučuje 
studenty medicíny a sociální práce, přednáší 
pedagogům, věnuje se výzkumné a publikační 
činnosti a podílí se na tvorbě zákonů na ochranu 
dětí. 

Dětství je z pohledu mnoha psychoterapeu-
tických směrů základem formování osobnosti 
a našich vztahů v dospělosti. Způsob a forma, 
jakou se smyslové a emoční prožitky zapisují do 
paměti, však zůstává pro mnohé záhadou a ta-
jemstvím. Dětský psychiatr a psychoterapeut 
Peter Pöthe pomocí konkrétních příkladů a vý-
sledků vědeckého zkoumání osvětluje cestu od 
zažitého vjemu přes vzpomínku až po její uplat-

nění v běžném životě a vztazích.
Besedu pořádá spolek Formanova Čáslav, 

večer uvede Kamila Ženatá.
                                                          Kamila Ženatá

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Milí přátelé, 
začal nový církevní rok, začal Advent. 
V Adventu mluvíme a zpíváme o příchodu 

Mesiáše, Zachránce, Spasitele. Může to znít jako 
fráze, ale také nemusí. Myslím, že právě v tomto 
předvánočním čase, kdy jsme vnímavější než 
jindy, můžeme velmi intenzivně prožít příchod 
pokoje do našeho nekludu, příchod lásky do  
našich složitých vztahů, příchod naděje do našich 
obav a starostí, příchod laskavého Boha do 
našich životů. 
     Přeji Vám, abyste byli vnímaví k přicházení 
pokoje, lásky a naděje a také k sobě navzájem 
a chci Vás pozvat k slavení Adventu i Vánoc k nám 
do evangelického sboru v Čáslavi, pokud to letos 
vůbec možné....

Mgr. Drahomíra Dušková Havlíčková

6. prosince
..15:00 - 18:00 hod

ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH
(Komenského síň, evangelická fara)

Každou adventní neděli  
29. 11., 6. 12., 13. 12. a 20. 12.
10:00 - 11:30 hod. 
ADVENTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 
(je možné nosit trvanlivé potraviny)
více informací na http://caslav.evantnet.cz

24. 12.
22:00 hod.
ŠTĚDROVEČERNÍ ZASTAVENÍ
v kostele při svitu svíček, zpěvu a poezii.
(Evangelický kostel)

25. 12.
9:00 hod.
SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
pro všechny generace
(Evangelický kostel)



PRACOVNÍ SKUPINA ARCHITEKTURA SE PŘEDSTAVUJE

Pracovní skupina Architektura vznikla na popud 
vedení města a jeho potřeby konzultovat archi-
tektonickou podobu Čáslavi a její možné promě-
ny s lidmi, kteří se rozvojem měst, architekturou 
a designem profesionálně zabývají. 

Od roku 2016 působím jako architekt nedale-
kého Kolína. Na počátku jsme vedli dialog o podo-
bě možné spolupráce, o roli architekta ve městě, 
o mých zkušenost a jejich praktických dopadech. 
Konzultace se staly častějšími a dle mého soudu 
potřebnějšími. Jsem rád, že se město s bohatou 
historií svého rozvoje rozhodlo takovou poradní 
skupinu zřídit. Pro zdravý rozvoj, přípravu kon-
cepčních dokumentů územního plánování, pro 
stanovení priorit výstavby nebo pro odbornou 
nezávislou oponenturu projektů je to velmi důle-
žité. 

Velmi jsem uvítal zájem svých kolegů, archi-
tektky Radky Neumanové a designéra Michala 
Stracha, o spolupráci. Ukazuje se, že vícehlavé 
těleso je velmi přínosné. Bohatství názorů a zku-
šeností je neocenitelné. Možnost rozdělení si 
úkolů zase více než praktické. Tak vznikla naše 
pracovní skupina Architektura.

Naše činnost teprve začíná. V současné době 
například připravujeme výběr doporučeného 
městského mobiliáře, konzultujeme úpravy par-
číku na Žižkově náměstí, připravili jsme a bude-
me konzultovat vznik projektů na úpravy parků 
na Valech a Rudolfa Těsnohlídka. Začínáme se 
koncepčně věnovat Žižkovu náměstí. 

Mí dva kolegové Čáslav velmi dobře znají, což 

je samozřejmě velmi cenné. Ale i můj pohled „o-
djinud“ má nepochybně svůj přínos. Město 
Čáslav mě oslovilo. Proto jsem se rozhodl po prv-
ním období konzultací v této práci pokračovat. 
Jako architekt oceňuji velkorysost založení Čásla-
vi, kterou reprezentuje překvapivě rozměrné 
Žižkovo náměstí nebo nebývale vysoká věž kos-
tela, čnící vysoko do nebe i z veliké dálky. Těším 
se na projekty parku na Valech, protože je to ne-
smírně atraktivní lokalita, která doplňuje charak-
teristické panorama města. 

V neposlední řadě mě láká možnost spojení 
s rodáky velikosti režiséra Miloše Formana a 
scénografa Josefa Svobody. Jejich věhlas má mi-
nimálně evropský rozměr. Je to kontext, který by 
město mělo kontinuálně dlouhodobě rozvíjet 
adekvátním, moderním způsobem. Kontext, kte-
rý by měl směřovat k ambici moderního multi-
mediálního muzea filmu a scénografie. Tedy obo-
rů, jež svou nekonečnou imaginací obohacují náš 
svět. Které jiné město v Česku by mělo takový cíl 
sledovat, když ne právě Čáslav? 

Krátké představení naší pracovní skupiny:
Radka Neumanová, architektka, studovala 

na Fakultě architektury VUT v Brně. Je členkou 
spolku Formanova Čáslav, v roce 2005 praktiko-
vala v architektonické kanceláři Wandel Hoefer 
Lorch Architekten v Německu, v letech 
2006–2014 byla zaměstnána v Architektonické 
kanceláři Burian-Křivinka, s níž externě spolupra-
cuje doposud, například na rekonstrukci a pří-

stavbě Piaristické koleje v Litomyšli a Dusíkova 
divadla v Čáslavi. Od roku 2014 vede samostat-
nou architektonickou praxi, kromě práce pro pri-
vátní investory v letošním roce realizovala i opra-
vu bašty u evangelického kostela v Čáslavi pro 
Českobratrskou církev evangelickou. 

Michal Strach, designér,  studoval na         
UMPRUM v Praze, v ateliéru doc. Evy Eisler. Stu-
dium zakončil diplomovou prací, která zvítězila 
v prestižní soutěži Diploma Selection Designblo-
ku. Jeho instalace na pomezí designu a volného 
umění mu od té doby získaly několik dalších oce-
nění včetně nominace Designér roku na cenách 
Czech Grand Design, kde zaujalo také jeho dět-
ské odrážedlo pro značku RePello. Je autorem 
interiéru čáslavského Klubu Gumárna a jako kurá-
tor se podílí na jeho výstavní činnosti. 

David Mateásko, architekt, studoval na Fa-
kultě architektury ČVUT v Praze a scénografii na 
Divadelní fakultě AMU v Praze. Po studiích krátce 
směřoval k filmu, v počátku své architektonické 
praxe se věnoval úpravám divadel (např. Dejvic-
ké divadlo, Divadlo v Celetné), nyní se věnuje pře-
devším tematice bydlení. Od roku 2016 je archi-
tektem města Kolín a porotcem architektonic-
kých soutěží, prezentuje a propaguje téma archi-
tektury v rámci komentovaných vycházek a v rám-
ci vlastního autorského cyklu přednášek „D-
obrodružství architektury“. 

                                                 David Mateásko

Radka Neumanová Michal Strach David Mateásko
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II.

Redakce Čáslavských novin si pro čtenáře jako překvapení v předvánočním čase připravila tajenku. Prvním třem čtenářům, kteří v termínu od 7. 12 od  
8:00 do 9. 12. 2020 do 17:00 zašlou na e-mailovou adresu  fotografii správně vyplněné křížovky nebo ji přinesou na podatelnu noviny@meucaslav.cz
městského úřadu, zašleme stolní kalendář města pro rok 2021. Nezapomeňte uvést svoji korespondenční adresu nebo kontakt pro spojení ohledně 
předání případné výhry. 

SOUTĚŽ O KALENDÁŘ MĚSTA ČÁSLAVI NA ROK 2021

REDAKCE ČÁSLAVSKÝCH NOVIN PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM  

1) Jak se jmenoval panovník, za jehož vlády 
byla Čáslav v roce  1264  založena?

2) Jaké je křestní jméno čáslavského autora, 
který na podzim vydal sbírku poezie s názvem 
„V plátěných stěnách barvy petroleje”?
(nápověda: článek o něm vyšel v listopadovém 
vydání ČN)

3) Jak se křestním jménem jmenoval 
čáslavský režisér známý daleko za hranicemi 
České republiky?

4) Archeologicky atrak�vní vyvýšenina, 

která byla centrem pravěkého osídlení dnešní 
Čáslavi, se nazývá „Čáslavský ...”? 

5) Jaký je název Čáslavské indie-rockové 
kapely, která v červnu vydala debutové EP s 
názvem Run Away? 
(nápověda: článek o albu vyšel v květnovém 
vydání ČN)

6) Doplňte název oficiální facebookové 
stránky města: „ČÁSLAV–město,...”

7) Rozsáhlý areál pro nejrůznější sportovní 
vyži� se jmenuje „Sportovní areál ...” 

8) Čáslavský fotbalový klub se nazývá?
9) Vojevůdce, po němž je pojmenováno 

čáslavské náměs�, se křestním jménem 
jmenoval?

10) Jak zní příjmení  čáslavské atletky, která 
je  držitelkou současného světového rekordu na 
800 m, který vytvořila 26. července 1983 
v Mnichově?

11) Jak se jmenuje čáslavský hokejový klub?
12) Nejvyšší dominantou Čáslavi je „Kostel 

sv. ... a Pavla”.
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Junák má v Česku hluboké kořeny, a to nejen díky 
knížkám Jaroslava Foglara. I když ani vedoucí 
skautského střediska v Čáslavi Ladislav Šinágl ne-
popírá, že i jeho ke vstupu do oddílu před lety mo-
tivovaly. Od osmnácti let v čáslavské „základně“ 
působí jako vedoucí oddílů, šest let ale už spravu-
je celé středisko. Historie skautingu přitom podle 
jeho slov sahá v Čáslavi opravdu hluboko. Zfor-
moval se tu jeden z prvních oddílů v České repub-
lice. A to už v roce 1913.

V současné době ve středisku fungují tyto 
oddíly: Vlčata, světlušky (6–11 let), skauti        
a skautky (11–15 let) a benjamínci (4–6 let).    
„Zároveň tu máme kmen dospělých,“ vysvětluje 
Ladislav Šinágl alias »Šimi« s tím, že zájem rodičů 
a dětí o skauting znovu ožívá: „Když to vezmu  
z pohledu benjamínků, tak tam už je stop stav. 
V prvním oddílu ale volná místa máme. Zájem 
dětí se posledních pár let vrací zpátky, na co ale 
narážíme, jsou kapacity vedoucích,“ připouští 
Ladislav Šinágl slabinu doby. Dospělí, kteří vedou 
oddíly, činnost vykonávají na principu dobrovol-
nictví a i na tábory si vybírají vlastní dovolenou. 
A ti, co v rámci střediska dorostou, pak odcházejí 
na vysoké školy, kde pak ale už mají jiné zájmy. „V 
současnosti sice mám k ruce pár vysokoškoláků, 
kteří pomáhají, ale vždycky narážíme na časové 
možnosti vedoucích,“ dodává. 

Všestranný rozvoj 
Skauting má stále svůj výchovný systém a La-

dislav Šinágl je přesvědčený o tom, že funguje 
velmi dobře. „Během schůzek se snažíme dětem 
vštípit klasické základní věci, jako jsou slušnost, 

správné chování, důležitost mezilidských vztahů. 
Obracíme se i k přírodě, k jejímu poznávání. Kla-
deme důraz na první pomoc, manuální zručnost. 
Snažíme se děti všestranně rozvíjet,“ popisuje 
základní směřování s tím, že nejsou zaměření jen 
na jednu věc. Pokud oddíly neomezuje pande-

mie, pak se děti scházejí jednou týdně na 
schůzkách, jednou do měsíce se pak pořádají vý-
pravy, které jsou v létě zakončeny táborem. „Tá-
bor je vyvrcholením celého skautského roku,“ 
uvádí vedoucí střediska. „Snažíme se na něm zo-
pakovat to, co jsme děti naučili. Máme tam na ně 

více času, můžeme se s nimi více přátelit, více se 
bavit i hrát,“ nastiňuje Ladislav Šinágl přidanou 
hodnotu takových akcí. Zároveň dodává, že v ak-
tuální době lockdownu komunikují i oni se svými 
dětskými členy po internetu. „Po přerušení čin-
nosti jsme zahájili on-line schůzky. Snažíme se 
být alespoň nějak s dětmi a rodiči v kontaktu,“ 
říká vedoucí střediska. 

Pomoc ostatním
Současná pandemická situace si prý zatím 

skauty nežádá, i když pomocnou ruku k dílu rádi 
přiloží. „Od jara jsem v kontaktu s panem staros-
tou, jsme v případě potřeby ochotní a připravení 
pomoct,“ uvádí pan Šinágl. „Na jaře někteří z nás 
šili roušky a myslím, že pět až šest lidí pomáhalo 
v Zenitu s dezinfekcí,“ doplňuje. 

Betlémské světlo do každého domu
Tradiční akcí skautů napříč republikou je roz-

dávání betlémského světla. V Čáslavi ho podle 
slov vedoucího střediska roznášejí už devět let. 
„Aktuálně už máme své stále místo, několik let 
jsme v parčíku u pomníku Jana Žižky z Trocnova,“ 
zmiňuje Ladislav Šinágl. „Vždycky je to u nás tak, 
že 22. či 23. prosince roznášíme betlémské svět-
lo, a den před tím si děláme vánoční schůzku se 
skauty a skautkami. Přespíme na základně, jed-
nou či dvakrát jsme dokonce měli hromadnou 
večeři, hrajeme hry,“ zmiňuje, jaký je obvyklý prů-
běh zimních svátků. Světlo prý chtějí rozdávat 
i letos, jenže situace je také v tomto ohledu zatím 
nečitelná a nejistá. 

Více najdete na caslav.skauting.cz.
                duš

SKAUTSKÉ HNUTÍ V ČÁSLAVI: 
Tradiční myšlenky v novém hávu

Horolezectví představuje i v Česku čím dál popu-
lárnější volnočasovou aktivitu. Rozvíjí fyzickou 
zdatnost, obratnost nebo spolupráci v týmu. To-
ho všeho si jsou dobře vědomi také v čáslavském 
středisku Zálesák. Letos se proto rozhodli posta-
vit novou horolezeckou stěnu.

Získali na ni dotaci ze Středočeského kraje, 
a to za výrazné administrativní pomoci referent-
ky Městského úřadu Čáslav Adély Mocové Rybo-
vé. Koordinaci následujícího postupu si vzali na 
starost členové štábu a jejich kamarádi z organi-
zace Táborníci Chrudim. Stavba samotná se po 
nakoupení potřebného materiálu uskutečnila 
především ve dnech 2.–4. října, byť i poté ještě 

následovalo pár dodělávek.
Akce se zúčastnil šikovný tým celkem 21 dob-

rovolníků (mimo jiné z Brna), kteří dohromady 
odpracovali více než úctyhodných 400 hodin!

Sportovní aktivity spojené s novou horole-
zeckou stěnou dokonale zapadají do dlouhodo-
bého celkového zaměření Zálesáku. Zájemci si 
díky němu užijí dostatek pohybu v přírodě a me-
zi kamarády, ale stranou nezůstává ani řada vý-
chovných činností. Děti si prostřednictvím stře-
diska mohou porovnávat vlastní dovednosti   
s výkony ostatních a získávat tak mnoho nových 
zkušeností a znalostí. Program střediska je běž-
ně dostupný na webu caslav.zalesak.org.         IM

ZÁLESÁK SE PYŠNÍ HOROLEZECKOU STĚNOU



HISTORIE VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Snad žádný ze symbolů Vánoc se netěší takové 
oblibě jako ozdobený stromeček. Když nastane 
ten správný čas, scházejí se pod ním celé rodiny 
a ve svitu blikajících světýlek se těší z dárků i vzá-
jemné blízkosti. Jak dlouho už tento zvyk fungu-
je?

Zdobení vánočních stromečků znají lidé prak-
ticky po celém světě. Byť k nim v různých zemích 
přistupují různými způsoby, svou tradici mají 
například i v tak exotických končinách, jako jsou 
Guatemala, Filipíny nebo Grónsko. O tom, jak 
velký byznys se z nich postupně stal, hovoří na-
příklad statistika, podle níž je jen v USA v tomto 
„průmyslu“ celoročně zaměstnáno více než 
100 000 lidí.

Historikové se dlouhodobě snaží určit, jak 
hluboko do minulosti zdobení vánočních strom-
ků sahá. Objevují se zkazky, podle nichž bychom 
se museli vrátit až před počátek našeho letopoč-
tu, další připomínají misionáře svatého Kolum-
bána, který údajně ozdobil jedli burgundskému 
králi už v roce 573.

Obecně se má ovšem za to, že tento vánoční 
obyčej pochází ze sousedního Německa. Jednu 
z prokazatelně nejstarších zmínek o ozdobeném 
stromečku totiž někdo zaznamenal do brémské 
kroniky, konkrétně v roce 1570. Do běžných do-
movů začala tato tradice houfněji pronikat zhru-
ba v polovině 17. století. A dalších mnoho desí-

tek let trvalo, než se ujala také v jiných evrop-
ských zemích.

Na našem území si prvenství připsal ředitel 
pražského Stavovského divadla Jan Karel        
Liebich. Jemu samotnému ještě nebylo ani 40 
let, když se o Vánocích roku 1812 rozhodl za-
ujmout své přátele ve dnes už zaniklém libeň-
ském zámečku Šilboch – sám pocházel z němec-
ké Mohuče, kde už nešlo o nic až tak výjimečné-
ho. Kromě několika ozdob prý pod jeho stromeč-
kem nechyběly ani menší dárky a jesličky.

Leckoho možná překvapí, že víceméně stej-
ně dlouhou tradici mají u nás jak stromky živé, 
tak ty umělé. Zpočátku samozřejmě nešlo o vý-
robky z plastu, ale o „jehličnany“ vyřezané z kar-
tonu nebo dřevěných prken. Větší úspěch však 
už tehdy slavily smrky, jedle nebo májky. Mezi 
ozdobami hrálo prim sušené ovoce, perníky   
a barevné stuhy.

Necháte se našimi předky letos inspirovat?
                                                       
                                IM

Panna Maria a svatý Josef se ve chlévě starají 
o právě narozeného Ježíška. Mezi přihlížejícími 
jsou Kašpar, Melichar, Baltazar, pastýři a několik 
zvířátek. Nade všemi se vznáší anděl. Podobný 
výjev si většina z nás jistě spojuje s jesličkami ne-
boli betlémem. Které jsou u nás považovány za 
ty vůbec nejkrásnější?

Betlém v Jiříkově
V Jiříkově na Bruntálsku žije okolo 280 lidí 

a zhruba stejný počet ručně vyřezávaných soch 
a figur v životní velikosti obsahuje betlém ve zdej-
ší Pradědově galerii. Jedná se o dílo řezbáře Jiří-
ho Halouzky. U příležitosti světového kongresu 
betlémářů v Hradci Králové bylo oceněno titu-
lem Největší betlém na světě.

Třebechovický betlém
Třebechovice pod Orebem na Královéhra-

decku lákají své návštěvníky na muzeum zhruba 

čtyř set betlémů. Z nich nejvěhlasnější je určitě 
Proboštův betlém z počátku minulého století. 
Tato celodřevěná mechanická národní kulturní 
památka měří více než sedm metrů na délku, tři 
metry na šířku a dva metry na výšku.

Krýzovy jesličky
Největší mechanický lidový betlém nejen 

u nás, ale na celém světě – jak to od roku 1998 
stvrzuje jeho zápis do Guinessovy knihy rekordů 
–, najdete v Muzeu Jindřichohradecka. Dílo pun-
čocháře Tomáše Krýzy obsahuje 1398 figurek lidí 
a zvířat ze dřeva a kašírovací hmoty, přičemž 
133 z nich se pohybuje.

Mohelnický betlém
V mohelnickém kostele svatého Tomáše 

Becketa o Vánocích vystavují velký vyřezávaný 
mohelnický betlém z lipového dřeva. Téměř 
30 let na něm pracoval Josef Nedomlel ze Staré-
ho Města u Bruntálu. Betlém je mechanický a v 

pohybu tu jsou třeba větrný nebo vodní mlýn, 
ale i pes hlídající stádo ovcí.

Betlém Horní Lideč
Mimo jiné také zajímavé historické momen-

ty, zvyky a původní řemesla přibližuje betlém na 
ploše 50 m² v Horní Lidči na Vsetínsku. Lidé se 
mohou po celý rok kochat asi 230 figurami, 
z nichž 75 se pohybuje, a více než stovkou sta-
veb. Velkým tématem je zde rovněž tradice čes-
ko-slovenského pomezí.

Betlém u Kuksu
Tato národní kulturní památka je dílem ba-

rokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, po-
chází z první třetiny 18. století a leží mezi Dvo-
rem Králové nad Labem a Jaroměří. Je vytesána 
do pískovcových skal, a byť toho s předchozími 
jesličkami nemá mnoho společného, podle hlav-
ní plastiky získala název Betlém.

                                                                         IM

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ BETLÉMY
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Vážení  občané, 
sousedé,

jsem moc rád, že 
po delší odmlce dostá-
váme opět prostor pro 
informace z našeho 
regionu, tedy okolních 
obcí Čáslavi. Po doho-
dě s vedením města 
a redakcí Čáslavských 
novin budete nyní na 
těchto stránkách do-
stávat pravidelně informace i z obcí čáslavského 
regionu, a to nejen z členských obcí Mikroregio-
nu Čáslavsko, ale ze všech ostatních obcí regio-
nu. 

Jako předseda svazku obcí Mikroregion 
Čáslavsko, který je v našem území dominantní co 
do počtu členských obcí, si dovolím pro ty, kteří 
tento svazek obcí neznají, malou rekapitulaci. 
Svazek vznikl již v roce 2007 a byl založen 12 okol-
ními obcemi z regionu Čáslavska. V roce 2015 
došlo k „restartu“, kdy tento svazek obcí začal 
fungovat pod záštitou projektu Svazu měst a ob-
cí ČR. 

Dnes je tvořen 25 členskými obcemi, městy-
sy a městem Čáslav z našeho regionu, respektive 
jejich občany, volenými orgány a zřízenými či za-
loženými organizacemi. Celý region (ORP) má 
37 obcí. V nedávné minulosti k nám přistoupily 
také dvě obce z Kutnohorska. Členy tohoto svaz-
ku jsou obce Bílé Podolí, Bratčice, Čáslav, Horky, 
Horušice, Hostovlice, Hraběšín, Kluky, Krchleby, 
Močovice, Semtěš, Schořov, Souňov, Starkoč, 
Šebestěnice, Třebešice, Třebonín, Tupadly, Vina-
ře, Vlkaneč, Vodranty, Vrdy, Žáky, Žehušice a Žle-
by, z Kutnohorska pak Miskovice a Vidice. Těším 
se na informace nejen o dění v okolních obcích, 
ale i o jejich kulturních památkách, turistických 
cílech a dalších zajímavostech, kterých je v na-
šem regionu celá řada a bezesporu si také za-
slouží pozornost.  

Přeji všem pevné zdraví, a pokud to půjde, 
krásné adventní dny. Nenechme se otrávit sou-
časnou situací, bude lépe a společně to zvládne-
me. Ostatně slogan našeho svazku zní „společně 
tvoříme naši budoucnost“.

    Jan Jiskra
      předseda Mikroregionu Čáslavsko

ÚVODNÍ SLOVO 
OKOLNÍ OBCE

předsedy Mikroregionu Čáslavsko Jana Jiskry TIPY NA VÝLETY

Tisí skála u Bratčic
Turistická stezka vede po žluté značce. Vydat 

po ní se můžeme již ze stanice ČD Horky. V Brat-
čicích můžeme cestou obdivovat románský kos-
tel sv. Václava, před mostem přes potok pak býva-
lý mlýn –  rodný dům Ing. Jana Pernera, pokraču-
jeme dále po žluté po silnici až pod Tisí skalu   
(4,3 km), po kamenných schůdkách vystoupáme 
do výšky 392 m n.m. Tento přírodní útvar vznikl 
z žulové vyvřeliny ve starších čtvrtohorách. Utvá-
řel se zvětráváním v poslední době ledové a jeho 
původní porost tvořily tisy – odtud název „Tisí 
skála”. Z vrcholu sestoupíme k „Domečku”     
(4,8 km), který se nachází zhruba v polovině tra-
sy. Pokračovat budeme vpravo cca 300 m a hned 
vlevo lesem. Po překonání dvou potůčků dojde-
me na místo zvané „Hustá leč” (5,6 km). Podél 
kaštanové aleje, odkud jsou výhledy na Bratčice 
a Železné hory, dorazíme k lesu. Po jeho okraji 

přes potok dojdeme ke kapli u Podmokel        
(7,2 km). Přes obec dojdeme k rybníku (8,5 km), 
stezka vede po hrázi lesní cestou ke státní silnici, 
po zdolání polní cestou se dostaneme k ČD Gol-
čův Jeníkov (10,5 km), kde je konec stezky.

           Foto: Denisa Pekingová
                                                    caslavsko.com

Bohatá historie v okolí obce Kluky
Vydat se můžeme do nedaleké Nové Lhoty, 

která je součástí obce Kluky s první zmínkou již 
z roku 1381. Právě zde se v hájence narodil ital-
ský legionář Bedřich Havlena. Po jednáních vede-
ných dr. Edvardem Benešem a gen. M. R. Štefáni-
kem souhlasila italská vláda s vytvořením česko-
slovenského vojska v Itálii. Dne 24. května 1918 

pak došlo na Piazza Venezia v Římě k slavnostní-
mu předání praporů československým plukům. 
Mezi nastoupenými legionáři byl i Bedřich Ha-
vlena a zazněla zde poprvé na mezinárodním 
fóru píseň „Kde domov můj“ jako státní hymna.

Vydejte se od hájenky, která je nedaleko 
dnes již zchátralého zámku, za vesnicí směrem 
ke kostelíku sv. Jana Křtitele. Po cestě narazíte na 
památné, smutné místo, kde Napoleon Bona-
parte pohřbil část své armády. Dnes jsou na tom-
to místě krásné vzrostlé lípy a kříž s Ježíšem Kris-
tem. 

Závěr je však malebný a udělá radost. Vyjde-
te cestou do kopce na náhorní planinu, kde stojí 
dnes již opravený kostel sv. Jana Křtitele, který 
byl vystavěn jako pohřební kaple rodu Salavů 
z Lípy v roce 1579. Původní osídlení kolem koste-
la již zaniklo, a tak si můžete v klidu, nerušeně 
vychutnat výhledy do dalekého údolí.

           Martin Horský

Snad nikdy nebyla příhodnější doba pro podnikání výletů a poznávání Čáslavi a jejího nejbližšího 
okolí, než je tomu dnes. Okolní obce skýtají mnoho zajímavých míst k poznávání. Turistické stezky 
najdeme například v nedalekých obcích Bratčice a Kluky.

Ves Bratčice, ležící v nejjižnějším cípu polabské nížiny, stulená pod lesní vyvýšeninou Tisé skály, je 
jednou z nejstarších osad v kutnohorském okrese. První zmínky o Bratčicích sahají do roku 1126. 

První písemný záznam o existenci obce Kluky se datuje do roku 1289, ale archeologické nálezy 
prokazují život lidí daleko dříve. V prostoru nynější obce byly vhodné podmínky pro pravěké osídlení. 
Lidé postupně lesy káceli –  klučili – okolní lesy a od této činnosti vznikl pozdější název obce.             JN



NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
Tel.: 327 312 207 (muz.), 327 300 264 (knih.), 
www.muzeumcaslav.cz.cz

DUSÍKOVO DIVADLO 
Tel.: 327 314 545 
www.kulturacaslav.cz

SPORT
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O AKTUÁLNÍM 
FOTBALOVÉM A HOKEJOVÉM

 DĚNÍ SE VÍCE DOZVÍTE NA:



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

10. 9. 1953 –  11. 12. 1995
Vláďa Mňuk

Dne 14. 12. 2020 uplyne smutných 9 let 
ode dne, kdy jsme se rozloučili 

s naším drahým manželem, 
tatínkem, synem a bratrem, 

panem 

Pavlem Lebedou

Dne 3. prosince uplyne 12 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

naše maminka,
paní

S láskou vzpomínají
syn Míra s manželkou.

Eva Horáková

Dne 6. listopadu 2020 jsme se naposledy 
rozloučili s naším tatínkem, 

panem 

Jaroslavem Miřejovským

v obřadní síni v Čáslavi. 

Naďa Mňuková

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Dagmar, synové Pavlíček a Davídek, 

rodiče, bratr s rodinou a ostatní příbuzní.

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

Žižkovo nám. 1, 2. patro
nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

stránka 26 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 12/2020  

Čas plyne, bolest v srdci zůstává...

6. 2. 1955 –  6. 12. 2013

Nikdy nezapomeneme.
Za zarmoucenou rodinu Lukáš Miřejovský

Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovníkům pohřební 
služby pana Jeřábka za ohleduplný a profesionální přístup k nám 
pozůstalým, za nádherné kytice, které byly uvázány dle našich 
požadavků, za vkusnou výzdobu smuteční síně.

Poděkování patří také panu Stanislavu Jelínkovi za procítěnou 
smuteční řeč. Celý obřad byl důstojným rozloučením s naším drahým 
zesnulým.

Tatínek měl Čáslav velmi rád. Vázaly ho k němu vzpomínky na dobu 
studií a také vzpomínky z mládí, kdy na zdejším stadionu strávil mnoho 
času. Aktivně se věnoval lehké atletice, běhu na 800 m. Procházky ve 
Vodrantech se svými dvěma vnoučky miloval do poslední chvíle.

Dne 13. 12. uplynou 2 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný

manžel, tatínek a dědeček,
pan

1. 12. by oslavil 65. narozeniny.
Stále vzpomíná celá rodina a kamarádi. 

Dne 21. 11. by se dožil 90. let 
pan 

 

Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Soběslav Bláha
z Čáslavi

Edmund Lindemann

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 15. 12. uplyne 5 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan

Miloslav Jančovič
S láskou a velikou bolestí v srdci stále 
vzpomínají manželka a děti s rodinou. 

Kdo v srdcích žije, neumírá ...

Dne 9. prosince uplynou dva roky ode dne,
kdy nás opustila milovaná 

manželka a maminka, 
paní 

Libuše Matoušková
Děkujeme všem, kdo jste ji znali, 

za vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel 

a dcery Hana a Lenka. 
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VOŇAVÝ VÁNOČNÍ STROMEČEK 
Z ČESKÉHO LESA 

Petr Vančura
Na Skále 1750

Čáslav
Telefon: 605 725 047

koupíte u nás od 
30. 11. 2020

V letošním roce Členská schůze schválila navýšení 
ceny za neodpracované členské povinnosti (brigády) 
na 1 500 Kč. 

Naše organizace se rozrůstá a práce kolem nově 
pronajatých rybníků přibývá, proto hledáme aktivní 
členy, kteří se chtějí podílet na činnosti organizace a 
odpracovat své členské povinnosti.

V případě zájmu pište:   rybaricaslav@seznam.cz
nebo volejte: Ing. Borovský 601 579 873, Ing. Čejka 
728 857 619, p. Pechar 777 177 181.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z.s., 
MÍSTNÍ ORGANIZACE ČÁSLAV


