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Advent na dotek

SYNAGOGA OŽÍVÁ

Nadační fond dr. Dagmar Lieblové  
vdechuje nový život čáslavské synagoze

ROZHOVOR S NOVOU ŘEDITELKOU 
ČÁSLAVSKÉ NEMOCNICE

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová:  
„Přála bych si, aby byli občané Čáslavi  
se svou nemocnicí spokojení.“

Sváteční benefiční koncert,  
ochutnávka sousedského cukroví, vánoční pohoda  

a lidské propojení. Vše co nám loni tak chybělo.
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ÚVODNÍ SLOVO, LISTOPAD 2021
Milí Čáslavané,

podzim barví přírodu krásnými bar-
vami a pestrobarevný je i náš program. 
Nejvýznamnější událostí měsíce října 
jsou bezesporu volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. Od 
9. října jsou známy výsledky a ve dnech, 
kdy se vám dostává do rukou další vydání 
Čáslavských novin, nepochybně probíhají 
jednání o sestavení vlády a orgánů sně-

movny. Dochází k tomu ve velmi složitém 
období, kdy se potýkáme s dopady pandemie koronaviru a hledá-
me cesty, jak stát, kraje i obce vyvést z krize.

Naše město hospodařilo v uplynulém období obezřetně.  
S rozvahou přistupujeme i k plánům na příští rok. Po třech letech 
vládnutí naší koalice dojde v roce 2022 ke splacení všech dřívěj-
ších úvěrů, a město tak bude zbaveno všech dluhů z předchozí-
ho období. Máme připravené plány, které město mohou značně 
posunout. Zastupitelstvo hlasy koalice a jediné opoziční zastu-
pitelky odsouhlasilo záměr rodinné výstavby v lokalitě Koželuhy, 
která podle studie městského architekta Davida Mateáska oteví-
rá možnost vzniku moderní čtvrti, která se může stát architekto-
nickou chloubou města. 

Myšlenku bytové výstavby v areálu Prokopa Holého přizpůso-
bíme připomínkám občanů. Necháme zpracovat urbanistickou 
studii, která pojme toto území na základě požadavků dnešní doby 
s přihlédnutím k demografické studii vypovídající o „stárnutí“ 
našeho města i se zohledněním požadavků životního prostředí  
a potřeby parkovacích míst obyvatel tohoto území. V plném prou-
du jsou i přípravy na stavbu nové školky podle studie, kterou ob-
čané velmi ocenili.

Značné úsilí jsme ve spolupráci s architekty věnovali studiím 
úprav veřejného prostranství. Parky Vala, R. Těsnohlídka a Mahe-
na si nepochybně zaslouží revitalizaci, aby se staly místem, kde 
se Čáslavané cítí dobře a jsou na toto území pyšní. To vše jsou 
investičně náročné akce, na které se budeme snažit získat do-
tační prostředky, třebaže mnohé budeme moct realizovat z vlast-
ních zdrojů. Pomáhá tomu i zvýšený výnos z poplatků za odpady 
od původců odpadů. Zatímco ve volebním období před nástu-
pem naší koalice se pohyboval výnos z poplatků v rozmezí mezi  
13–17 miliony Kč ročně, po našem nástupu na radnici došlo  
k významnému nárůstu, když v roce 2020 dosáhl 51 milionů Kč 
a letos předpokládáme výnosy kolem 40 milionů Kč při význam-
ném poklesu ukládaných odpadů. 

Velkým tématem je a nadále bude městská nemocnice. Snad 
už mnozí prohlédli a přestali věřit zprávám o chystané privatizaci 
nemocnice a jejím vyvedení z majetku města. Velmi nás mrzí vý-
roky o krachu a rozvratu nemocnice. Ztěžují totiž jednání s lékaři, 
jež získáváme do nemocnice jako náhradu za ty, kteří se rozhod-
li odejít. A to v takovém počtu a termínu, že tím najednou bylo 
ohroženo poskytování zdravotní péče na oddělení interny a vedlo 
to k dočasnému uzavření tamního lůžkového oddělení. Personál-
ní stabilizaci nemocnice vnímám jako zásadní úkol těchto dnů  
a věřte, že činíme vše, co je v našich silách, abychom to zvládli. 
Vím, že vás přesvědčí výsledky, a ne sliby, a jsme si vědomi, že 
jsme pod oprávněnou kontrolou a budete nás hodnotit podle sku-
tečného stavu zajištěné péče o vaše zdraví.

Žijeme ale též mnoha akcemi, které lze označit za události 
dne. Patří mezi ně setkání s vedením měst Kutné Hory a Kolína, 
shromáždění starostů Mikroregionu Čáslavska, jednání s docen-
tem Knapem z Lékařské fakulty Košické Univerzity a zastupite-
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Dovolujeme si upozornit čtenáře, že vzhledem k situaci  
v ČR spojené s pandemií covid-19 mohou být akce uvedené  
v tomto čísle ČN přesunuty na jiný termín nebo úplně zruše-
ny. Pro aktuální informace o událostech sledujte internetové 
stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí Rady města

lem Košic o možné budoucí spolupráci při získávání absolventů této 
lékařské fakulty do naší nemocnice. K významným akcím lze nepo-
chybně řadit také konferenci k 80. výročí operace Percentage, první-
ho paradesantního výsadku z Velké Británie na území Protektorátu 
Čech a Moravy, které se zúčastnil ředitel Vojenského zpravodajství 
generál Jan Beroun.

Podzim je pestrý, a to nejen zabarvením přírody. Tak si ho užijme 
ve zdraví.

S přáním příjemných dnů,
Vlastislav Málek, starosta města Čáslavi 

Přestože by tato rubrika měla být a priori věnována programu 
Rady města, v případě reportu za říjen jednoduše nelze opomenout 
klíčovou událost tohoto měsíce, kterou bezpochyby  byly volby do 
poslanecké sněmovny. Bez ohledu na rozdílné politické preference, 
je třeba poděkovat všem občanům našeho města, kteří se do pro-
běhlých voleb aktivně zapojili a svým hlasem doložili, že jim není lho-
stejné další směřování naší země. Doufejme, že demokraticky nově 
zvolená politická reprezentace splní alespoň část ze svých předvo-
lebních slibů a svými příštími rozhodnutími se zaslouží o stabilizaci 
země a zlepšení životních podmínek všech jejích obyvatel.

Mimořádnou váhu přikládá RM svému rozhodnutí jmenovat do 
funkce ředitelky Městské nemocnice Čáslav vítěznou uchazečku  
z proběhlého výběrového řízení, MUDr. Mgr. Ditu Mlynářovou. V její 
prospěch hovořila nejen dlouholetá lékařská praxe v urgentní medi-
cíně, ale i skutečnost, že souběžně disponuje také právnickým vzdě-
láním a má zkušenosti z působení v rámci Středočeského kraje, na 
ministerstvu zdravotnictví a v profesním sdružení České lékařské 
komory. Od jejího nástupu RM očekává, že ve spolupráci s vedením 
města a v nemocnici působícím interim týmem, naváže na kroky 
zahájené již předchozím ředitelem v pověření, Ing. Jiřím Cimickým,  
s cílem zachovat zejména v maximální možné míře rozsah pacien-
tům poskytovaných zdravotnických služeb a postupně stabilizovat 
personální situaci na jednotlivých odděleních. Podrobněji by svoji 
koncepci vedení instituce měla paní ředitelka představit zastupite-
lům a veřejnosti na příštím zasedání zastupitelstva města.

Na jeho programu by mělo být i RM doporučené usnesení na navý-
šení příspěvku od zřizovatele, tj. města Čáslav, pro Domov důchodců  
Čáslav, na provozní výdaje na rok 2021 ve výši 1 000 000 Kč.

V oblasti veřejných zakázek RM schválila společnost AVE CZ od-
padové hospodářství s.r.o., jako zhotovitele zakázky malého rozsa-
hu na údržbu městských komunikací pro zimní sezónu 2021/2022.  
Se stejnou společností bylo současně sjednáno prodloužení dodatku 
ke stávající smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunál-
ního odpadu a jeho složek od obyvatel města Čáslavi. Se sesterskou 
společností, firmou AVE Kolín s.r.o., pak byl uzavřen dodatek ke stá-
vající smlouvě na opravu veřejného osvětlení v ul. Pražská.

Před nástupem zimy by měly být skončeny i poslední sjednané 
rozsáhlejší rekonstrukce inženýrských sítí, konkrétně Vodohospodář-
skou společností Vrchlice-Maleč, a.s. prováděné opravy vodovodní-
ho řadu v ul. Kaunického a vodovodu a kanalizace v části ul. Žitenic-
ká. Obě opravy si vyžádají přechodné úpravy provozu s objízdnými 
trasami vedenými po přilehlých komunikacích.

RM vyslovila souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  
v rámci grantového řízení Nadace ČEZ Podpora regionů na akci „Vy-
bavení pro výstavní, edukační a výtvarnou činnost městské knihovny 
v Čáslavi“.

RM děkuje jménem svým i občanů města organizaci WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s. za finanční dar pro Základní školu Čáslav, Ma-
sarykova, na obědy pro znevýhodněné děti a NADACI KŘIŽOVATKA 
za sedm nových Baby senzorů pro dětské a novorozenecké oddělení 
Městské nemocnice Čáslav.

Zprávy z RM, Září–Říjen 2021

SPOUŠTÍME PRAVIDELNÝ NEWSLETTER!
Chcete dostávat informace z radnice,  
pozvánky na kulturní události nebo tipy  
na výlet po okolí přímo do svého e-mailu?  
Zaregistrujte se do Mobilního rozhlasu  
na této adrese:  
 
https://caslav.mobilnirozhlas.cz/ 
nebo navštivte Infocentrum Čáslav, kde vám s registrací  
ochotně pomohou. 
Při registraci není povinné udávat své jméno, věk  
ani místo bydliště.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA ČÁSLAVI

1. 11. 2021 • pondělí 17:00
NOVÁ SCÉNA DUSÍKOVA DIVADLA

Přenos bude vysílán online na YouTube kanále
https://www.youtube.com/watch?v=5cZKxyOun4o
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Cílem této rubriky je informovat občany o průběhu té části za-
sedání městského zastupitelstva, v níž je dán prostor dotazům 
veřejnosti i zastupitelů. Přinášíme výběr těch nejzásadnějších. 
Zápis z jednání, stejně jako jeho celý anonymizovaný zvukový zá-
znam a videozáznam, je k dispozici na úřední desce oficiálních 
webových stránek města (www.meucaslav.cz).

Zastupitelstvo plné emocí

Zářijové řádné zasedání zastupitelstva města se neslo v duchu 
výjimečně dlouhých dialogů ze strany jak zastupitelů, tak občanů, 
které nedovolily projednat všechny naplánované body. Ty byly do-
datečně projednány na mimořádném zasedání dne 27. 9.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ

Plán zimní údržby v ulici Družstevní

Muž se na zastupitele obrátil s dotazem, jak se bude řešit situa-
ce v zimních měsících, v případě napadaného sněhu nebo námrazy 
v ulici Družstevní, která není ve vlastnictví města. Pan místostarosta 
uvedl, že o odkupu pozemku město jedná, a poděkoval za spoluprá-
ci dotyčného s odborem správy majetku města při údržbě pořádku  
a zeleně v této ulici. Dále zmínil, že zimní údržbu bude mít na sta-
rosti společnost AVE a po prověření bude dotyčného informovat  
o plánu zimní údržby v této lokalitě. 

Developerská výstavba nových bytových domů 

Nejdiskutovatelnějším tématem byl záměr developerské vý-
stavby nových bytových domů v areálu Prokopa Holého. Na za-
sedání zastupitelstva proběhla prezentace nabídky firmy Trigema 
Building a.s. na bytovou výstavbu 513 bytů. Většina bytů měla být 
startovacích (342 garsonek, 122 2+kk, 49 3+kk–4+kk). Připomínky 
občanů, ale i zastupitelů se týkaly procesu jednání. Diskuse ohled-
ně záměru poskytnutí prodeje společnosti Trigema by měla být dle 
jejich názoru až tou poslední  fází. 

Nabídka firmy Trigema Building a.s. byla na základě podnětů 
odročena. Město půjde vlastní cestou městské studie bytové zá-
stavby v areálu PH, tak aby byla pracovně projednána s veřejností, 
jako tomu bylo u rodinné výstavby v městské části Koželuhy. Tato 
studie pak bude podkladem k záměru prodeje pozemků pro byto-
vou výstavbu.

Výstavba rodinných domů v Koželuhách

Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje a poskytnutí dočasné-
ho užívacího práva části pozemků firmě PROFISTAV Litomyšl, a.s., 
která představila prezentaci týkající se výstavby rodinných domů 
v Koželuhách. O finálním prodeji pozemků a konkrétní smlouvě  
o prodeji se všemi detaily bude teprve rozhodnuto.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY ZASTUPITELŮ

Oprava vozovek a kruhových objezdů po objízdné 
trase při uzavření obchvatu 

Zastupitele zajímal termín zahájení oprav komunikací a kruho-
vých objezdů v souvislosti s objízdnou trasou při uzavření obchva-
tu. Místostarosta Martin Horský uvedl, že byla vyhotovena mapa 
oprav, kam byly zaneseny připomínky města. Do jednání mezi Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) vstoupila Krajská správa a údržba 

silnic s tím, že by chtěla opravit nejen směr, kterým objížďka vedla, 
ale i směr opačný. Pan místostarosta upřesnil, že pokud bude mezi 
oběma subjekty rozhodnuto o opravě obou směrů, práce budou za-
hájeny příští rok. Pokud se bude opravovat pouze jeden směr, ŘSD 
by mělo trasu opravit ještě letos. Martin Horský také doplnil, že 
Krajská správa a údržba silnic oznámila, že zahájí výběrové řízení 
na dodavatele prací souvisejících s opravou mostu u Zenitu.

Zastupitele trápí také kvalita oprav mostů na obchvatu

Opět bylo také upozorněno na nerovnosti na obchvatu při nájez-
du na mosty, které prošly rekonstrukcí. Tato oprava byla investiční 
akcí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Město na tento problém ŘSD upo-
zornilo s tím, že pokud z jejich strany dojde k reklamaci, není možné 
opravovat mosty najednou a znovu zavést objížďku přes město.

Na zasedání zastupitelstva 13. 9. byla jako nová zastupitel-
ka představena Mgr. Renata Vaculíková, která začátkem jednání 
složila slib zastupitele. Ve funkci vystřídala Ing. Milana Urbana 
(ČSSD). Ten na mandát zastupitele písemně rezignoval 24. srpna.  
Na uprázdněný mandát zastupitele po rezignaci Ing. Urbana re-
zignoval náhradník Mgr. Libor Šindelář a tak se zastupitelkou stala 
další v pořadí náhradníků Mgr. Renata Vaculíková
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Méně uloženého odpadu  
a více peněz pro město Čáslav

Vážení občané města a ORP,
Městský úřad v Čáslavi i nadále aktivně pokračuje nejen v čin-
nostech směřujících k získání finančních prostředků plynoucích  
z neuhrazení poplatku za uložení odpadu na skládku v Čáslavi  
v minulých letech, ale i v další kontrolní činnosti týkající se provo-
zu skládky.

 Dovolte mi krátký souhrn aktivního přístupu:
• zastavení změny integrovaného povolení (IP) spočívající 

mimo jiné ve i) výrazném navýšení kapacity skládky bez práva 
veřejnosti účastnit se rozhodování s možným významným vlivem 
na životní prostředí, ii) zastavení pokusu legalizace neplacení 
poplatků za uložení odpadu na skládku městu Čáslav prolínáním  
1. a 2. fáze skládky;

• výrazné snížení návozu odpadů a výrazné navýšení vybra-
ných poplatků, např. v roce 2017 uloženo cca 340 tisíc tun odpadu  
a vybráno cca 13,5 mil. Kč. V roce 2020 díky aktivnímu přístupu 
uloženo cca 147 tisíc tun a vybráno cca 51,5 mil. Kč;

• připravujeme kroky vedoucí k uplatnění škody proti státu z ti-
tulu nesprávného úředního postupu (procesní pochybení ve správ-
ním řízení) a otevíráme kontrolu placení poplatků za rok 2020.

Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník
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DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ A ZASTUPITELŮ ZE ZASEDÁNÍ 13. 9. a 27. 9.
Dne 23. září 2021 se uskutečnilo v obřadní síni radnice slavnostní vítání 

nových občánků města Čáslavi. Bylo pozváno celkem 30 občánků s evido-
vaným trvalým pobytem v Čáslavi, proto je bylo třeba rozdělit do pěti skupin. 
Slavnost byla zahájena krátkým hudebním vystoupením žákyň ZUŠ v Čáslavi 
pod vedením učitelek Ivy Douskové a Andrey Šubínové. Všechny přítomné 
srdečně přivítali místostarosta Martin Horský a členky komise pro občanské 
záležitosti. Pro každou maminku byla připravena krásná růže. Rodiče obdr-
želi pro své děti pamětní list, sadu dětského porcelánu, osušku a knížku. Po 
podpisu rodičů do pamětní knihy města následovalo focení malých občánků 
u dřevěné kolébky. 

Všem dětem a rodičům přejeme pevné zdraví a mnoho radostných chvil!

Od otevření kompletního okruhu cyklostezky Čáslav–Koude-
lov–Filipov–Čáslav nás dělí už jen několik týdnů. Stavba, která 
probíhá od 1. dubna letošního roku, bude hotova koncem října. Po 
její kolaudaci, k níž by mělo dojít v listopadu, bude cyklostezka zpří-
stupněna veřejnosti. 

Dnes můžeme cyklostezku využít od čáslavské ulice Pod Pi-
lou, zamířit do Koudelova a následně do Filipova, kde trasa končí. 
Brzy se ale cyklisté, in-linisté i pěší dostanou po nové cyklostezce 
bezpečně z Filipova přímo do Čáslavi. Ze spojovací silnice Filipov–
Drobovice, kousek za železničním přejezdem u Alzheimer centra 
ve Filipově, odbočí hned za cedulí upozorňující na konec obce 
doprava a po cca 1,5 km vyjdou v Čáslavi v ulici Filipovská pod 
nemocnicí. Součástí stavby je most přes obchvat, který výrazně 
usnadní přecházení rušné komunikace a zlepší dostupnost země-
dělského muzea pro chodce i cyklisty. 

„V současné chvíli (5. 10. 2021; pozn. red.) na stavbě cyklostez-
ky probíhá osazení mobiliáře, tedy stojanů na kola, odpadkových 
košů a míst k sezení, dále finální práce na zádlažbě ve spodní části 
mostu a následovat bude pokládka posledních pár metrů asfaltu. 
V závěru realizace, tedy do konce října, dojde k instalaci vodorov-
ného a svislého značení a k finálním terénním úpravám,“ uvedl Jan 
Šulc z odboru investic.

Předpokládaná výše nákladů činí 22 348 700 Kč vč. DPH. Měs-
tu se pro tento projekt podařilo získat dotaci ve výši 15 399 965 Kč 

vč. DPH ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ve hře je ale 
ještě dotace ve výši 4 161 469 Kč vč. DPH od Středočeského kraje.  
Tu odsouhlasila rada kraje, ale konečné slovo bude mít krajské za-
stupitelstvo. Pokud by byly finance podpořeny i touto dotací, měs-
to by ze svého rozpočtu zaplatilo necelé 3 000 000 Kč vč. DPH. 
(Zasedání zastupitelstva kraje, na kterém by se měla schvalovat do-
tace pro čáslavskou cyklostezku, se uskutečnilo 25. 10. 2021, tedy 
po uzávěrce ČN1121.)

Na záhonech v parku u sochy Jana Žižky došlo k obměně rostlin. Namísto 
letniček byly vysázeny cibuloviny a dvouletky.

Na začátku léta záhony zdobily nízké tařicovky a drátovce, bíle kvetly krá-
senky a cínie, vínově okrasné tabáky. Ve druhé polovině léta záhony opanovala 
travina dochan huňatý, růžové luštěnice a fialové sporýše argentinské.

Pro podzim a zimu byla zahradními architekty z Ateliéru zahradní a krajinář-
ské architektury Land05 s.r.o. navržena výsadba z macešek, okrasné kapusty 
a vřesovce a pro následující jara směs cibulovin. Cibuloviny i dvouletky byly vy-
sazeny současně. Práce provedli pracovníci údržby zeleně a Odboru životního 
prostředí MěÚ Čáslav.

Rodičům, kteří nemají zájem zúčastnit se tradiční slav-
nosti vítáních občánků, oznamujeme, že si mohou pro své 
nově narozené děťátko v roce 2021 s trvalým pobytem  
v Čáslavi vyzvednout malý dárek a pamětní list osobně na 
matričním úřadě. 

Odbor správy majetku města
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REVITALIZACE PARKU VALA  
JE O KROK BLÍŽ REALIZACI

Kdo netrpělivě vyhlíží nové informace k revitalizaci 
parku Vala, toho jistě potěší, že přípravy pro zahájení prací 
běží správným směrem. Známe zhotovitele projektové do-
kumentace, kterého na základě výběrového řízení schváli-
la 13. 10. městská rada.

Jak by mohla procházka pod historickými hradbami 
vypadat po revitalizaci parku, už dříve ukázala architekto-
nicko-krajinářská studie společnosti Land05, s.r.o. Ta po-
čítá například se zakomponováním konceptu odkazujícího 
na významného scénografa a čáslavského rodáka Josefa 
Svobodu. Těšit se dále můžeme na rozšíření stávajících 
cest, doplnění mobiliáře nebo zvýšení bezpečnosti díky 
novému osvětlení.

Na základě této studie bude zpracována projektová 
dokumentace firmou GREGOR - projekt invest, s.r.o., která 
by mohla být hotová v první polovině příštího léta. „Mohli 
bychom jí disponovat během července 2022. Následovat 
bude výběr dodavatele prací a na podzim snad budeme 
moci začít,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města 
Ing. Iveta Motyčková.

ČÁSLAV ROZŠIŘUJE DŮM  
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Dům s pečovatelskou službou (DPS) na Kostelním ná-
městí 193 bude rozšířen o byt vybudovaný z nebytových 
prostor v přízemí. DPS je určen především občanům, je-
jichž dosavadní bydlení nevyhovuje jejich zdravotnímu 
stavu nebo věku a pro zajištění každodenních činností 
potřebují pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina. 

V DPS na Kostelním náměstí je v současnosti osm by-
tových jednotek, které budou doplněny o další, devátou. 
Nebytové prostory dříve využívala v rámci svých služeb 
společnost ANIMA. Do konce roku zde pod taktovkou 
společnosti PWB stavby s.r.o. vznikne další z bytů, který 
pomůže potřebným. Rekonstrukce si vyžádá částku ve 
výši zhruba 1 480 000 Kč.

OSTATKY MIROSLAVA KVÁČE  
BYLY ULOŽENY NA ČÁSLAVSKÉM HŘBITOVĚ

Světově uznávaný trenér, pan Ing. Miroslav Kváč zemřel 21. 11. 2018 
ve věku nedožitých 87 let. Dne 22. 9. po 13:00 přivezla do Čáslavi jeho dce-
ra otcovy ostatky, které byly uloženy v kolumbáriu na čáslavském hřbitově. 

Miroslav Kváč stál za nejvýznamnější érou čáslavské atletiky. Jako 
trenér vedl několik úspěšných čáslavských sportovců včetně Jarmily Kra-
tochvílové, která je držitelkou dosud nepřekonaného světového rekordu 
v běhu na 800 metrů. Miroslav Kváč se stal také vedoucím trenérem re-
prezentace běžkyň na 400 metrů. Do trenérského světa byl nasměrován 
na základě svých občanský postojů při okupaci země vojsky Varšavské 
smlouvy, kvůli kterým přišel o významné postavení v armádě. Senát mu 
v roce 2014 udělil stříbrnou pamětní medaili za zásluhy o rozvoj sportu 
a o dva roky později byl v 85 letech jmenován čestným občanem města 
Čáslavi.

JN

JN
Vysazeno bude kolem šedesáti třešní na cestě dlouhé 650 metrů, která 

je přirozeným pokračováním ulice Pod Pilou ve směru na Koudelov. Vysaze-
ním aleje dojde k rozčlenění krajiny, které bude mít pozitivní efekt na kvalitu 
životního prostředí ve městě. 

Proč pouze třešně?
O obnově původních polních cest jsme naše čtenáře informovali v minu-

lém vydání Čáslavských novin a na sociálních sítích města. Přestože se zá-
měr setkal s pozitivními ohlasy, některé občany zajímalo, proč nebude stro-
mořadí sestaveno i z jiných druhů ovocných dřevin. Na tuto otázku odpověděl 
vedoucí odboru životního prostředí RNDr. Michal Ryšán: „Důvodů této volby 
je hned několik. V první řadě náš záměr vychází z dohody s uživatelem pole, 
kdy ze vzájemného jednání vzešel požadavek na méně vzrůstné ovocné 
stromy. Chceme realizovat alej, ale nechceme příliš omezovat zemědělce  
v jejich činnosti. Třešně pak vycházej z celé škály ovocných druhů jako nej-
výhodnější. Třešně jsou v porovnání s jiným druhem ovoce velmi odolné 
vůči chorobám ovlivňujícím kvalitu plodů. U jabloní by bylo nutné vypořádá-
vat se se strupovitostí, padlím, u slivoní s případnou šárkou.“
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HISTORICKÝ NÁLET 2000 HODIN  
V NADZVUKOVÉM LETOUNU JAS-39 GRIPEN  

Podplukovník Michal Daněk, současný velitel prestižní čáslav-
ské 211. taktické letky, je posledním vojenským pilotem v Armádě 
České republiky, který létal na nadzvukových MiG-21 a v součas-
né době létá jako bojový pilot na Gripenech. 

Podplukovník Michal „MACRO“ Daněk je absolventem Vojen-
ské akademie v Brně (nyní Univerzita obrany). Pilotní kariéru za-
čal na letišti v Pardubicích, kde v letounech Z-142CAF, L-29 Delfín  
a L-39C Albatros létal základní, pokračovací a bojový výcvik. 

Po přemístění na čáslavské letiště jeho kariéra pokračovala 
v letounu L-39ZA Albatros a poté v nadzvukové stíhačce MiG-21. 

V roce 2005 byl součástí první skupiny pilotů, kteří ve Švédsku 
absolvovali přeškolení na letoun JAS-39 Gripen. Jeho nálet činí 
cca 2800 hodin, z toho zhruba 2200 hodin v nadzvukových letou-
nech. „Mezi oběma letouny je naprosto zřejmý třicetiletý rozdíl,  
a to jak z aerodynamického hlediska, avioniky, tak bojových mož-
ností,“ popisuje rozdíl mezi stroji MiG-21 a JAS-39 Gripen pod-
plukovník Michal Daněk, který byl v letech 2009–2012 v pořadí 
druhým display pilotem letounu JAS-39 Gripen.

Nyní dosáhl významné mety a k 22. září 2021 na Gripenu na-
létal 2000 letových hodin. Stal se tak teprve druhým pilotem na 
světě, kterému se něco takového podařilo. Švédové zatím zve-
řejnili pouze jednoho pilota s 2000 hodinami, ostatní mají nálety 
mnohem menší.

„V kariéře každého pilota se vyskytují různé mezníky, přičemž 
mezi nejvýznamnější patří první samostatný let. Dále přeškolení 
na nový typ letounu a později dosažení určitého počtu nalétaných 
hodin – 100, 500, 1000... Skutečnost, že by bylo možné překročit 
2000 hodin v JAS-39, byla takříkajíc z říše snů,“ vysvětluje pod-
plukovník.

S letouny Gripen je Daněk spjatý od samého začátku jejich 
provozu v České republice, tedy od roku 2005, kdy byly zavede-
ny do výzbroje AČR. „Byl to pro letectvo významný kvalitativní  
a technologický krok, který nás posunul na úroveň aliančních 
partnerů,“ říká podplukovník Daněk. Na podzim minulého roku pi-
loti našich Gripenů dosáhli 30 tisíc letových hodin se 14 letouny 
za 15 let, což je významný předěl, který nemá mezi ostatními uži-
vateli těchto letounů konkurenci. „Již toto samo o sobě je výborná 
známka spolehlivosti a zároveň to svědčí o vysoké erudovanosti 
personálu, bez níž bychom takového výsledku nedosáhli,“ objas-
ňuje velitel 211. taktické letky.

Podplukovník Daněk se doposud zúčastnil čtyř zahraničních 
misí – v Litvě, Estonsku a dvakrát na Islandu. V příštím roce poje-
de na misi do Pobaltí, poprvé jako velitel celého úkolového usku-
pení. Letouny Gripen a piloti spolu s techniky a dalším personá-
lem budou tentokrát působit z Litvy.

Holubníček slaví!
V listopadu slaví své druhé narozeniny školička Dětská skupina 

Holubníček, kterou jsme v Čáslavi založily v roce 2019 a od té doby 
se o ni společně staráme.

Na začátku si ani jedna z nás nejspíš nedovedla představit, do 
jak velkého projektu se pouštíme. Nejprve jsme založily nezisko-
vou organizaci. Bylo velkým překvapením a úspěchem, že jsme 
později na provoz školičky pro děti v Čáslavi získaly podporu ze 
strukturálních fondů EU. Jakmile jsme se z toho vzpamatovaly, 
pustily jsme se do práce… Každá vedle svých denních pracovních 
a rodinných povinností na mateřské i v zaměstnání. Řízení dětské 
skupinky se pro nás stalo radostí a koníčkem, který nám občas 
sice dělá vrásky, ale především nás naplňuje, když vidíme spokoje-
né dětičky i jejich rodiče.

V radosti i starosti ale nejsme zdaleka samy. Ohromně nám 
pomohli majitelé firmy Tlapnet, kteří nás v začátku podpořili a dů-
věřovali nám. Díky nim máme zázemí na míru v nových prostorech, 
které pro naši školičku postavili. Velice nám pomohli i mnozí za-
městnanci jejich firmy (od tvorby webových stránek až po údržbář-
ské práce).

Další člověk, jemuž patří veliký dík, je naše profesionální chů-
vička Adélka Šmejkalová, která u nás pracuje od založení dětské 
skupiny a Holubníček je tedy stejně tak její jako náš. Právě ona dala 
chodu naší školičky směr a řád, vložila do ní své cenné zkušenosti 
a všem dětem dává poskytuje tu nejlepší péči a lásku.

Za dva roky provozu se kolem naší Dětské skupiny Holubníček 
vytvořil tým lidí. Někteří přišli a zase odešli, jiní s námi zůstali do-
posud. Ale každý, kdo naším týmem prošel, nás obohatil a od kaž-
dého jsme se něco naučily.

Podporu a chuť dělat naši práci dál máme také od lidí zvenčí. 
Především díky zpětné vazbě od rodičů, kteří nám svěřují své děti 
do péče. Během těch dvou let do Holubníčku docházelo více než 
sedmdesát dětí z Čáslavi a okolí. Kromě facebookové stránky ne-
máme žádnou reklamu, a přesto jsou dny, kdy nestíháme vyřizovat 
přihlášky nových zájemců a máme téměř neustále naplněnou ka-
pacitu. Vaše důvěra v to, co děláme, nás posouvá dál.

Nebyl by to ale pravdivý příspěvek, kdybychom psaly jen samá 
pozitiva a přínosy. Založení a řízení dětské skupiny nám nejen hod-
ně věcí dalo, ale něco si i vzalo. Neděláme si iluze o růžové budouc-
nosti, budeme i nadále překonávat překážky a úskalí a dál budovat 
co nejlepší prostor pro dětičky, které k nám chodí. V péči o ně jsme 
totiž našly smysl a naplnění a chceme v tom pokračovat.

Vy, kteří jste dočetli až sem, nás můžete podpořit sledováním 
či sdílením naší stránky @Dětská skupina Holubníček Čáslav na 
Facebooku. Dále jsme také vždy vděčné za sponzorský dar, třeba  
v podobě propagačních předmětů – dárečků pro děti.

Mgr. Veronika Holubová, DiS. a Dana Sequardt, DiS.,
zakladatelky a provozovatelky Holubníčku
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CO VŠECHNO UKÁZALY NOVÉ RADARY?
Od listopadu loňského roku jsou umístěny  
v Čáslavi na několika místech nové inteligentní 
ukazatele rychlosti. V Čáslavských novinách 
už jsme se jim věnovali několikrát. Tentokrát 
přicházíme s konkrétními daty k radarovému 
systému umístěnému v obci Horky, které nám 
poskytl tajemník městského úřadu Martin 
Ronovský. A jsou to rozhodně zajímavé údaje.
„Radarový systém funguje,“ uvedl Ronovský. 
Celý proces zpracovávání agendy přestupků 
se aktuálně vyhodnocuje a upravuje tak, aby 
umožnil co možná nejvíce automatického 
zpracování. Do 6. října 2021 bylo zpracováno 
cca 1360 přestupků a skoro pětkrát tolik jich 
zatím na totéž čekalo. O jak moc náročný 
úkol se jedná, dokazuje zjištění, že zhruba  
130 přestupků každý den přibude. V předpisech 
plateb za přestupky je přitom evidována částka 
přesahující 1 milion korun.
Co se chybovosti – například nerozeznání  
SPZ – použité technologie týče, je skutečně 
velmi nízká, vyjádřitelná poměrem 1:1300.
Zajímavý je rovněž poměr mezi přestupky 
spáchanými domácími a zahraničními 
automobily. Momentálně činí přibližně 650:540 
pro domácí vozidla, kterých ovšem dané úseky 
projede pochopitelně násobně více. Řidiči 
z ciziny tudíž z tohoto srovnání nevycházejí 
zrovna nejlépe.
A perlička na závěr: Jeden z neukázněných 
šoférů dokázal během tří dnů v době mezi 7:00 
a 8:00 překročit maximální povolenou rychlost 
v obci tak výrazně, že mu radary naměřily  
113 km/h, 117 km/h a 120 km/h.

POŠKODIL LAK NA OCTAVII
Čáslavští policisté šetří případ poškození 
vozidla, ke kterému došlo zřejmě v noci na  
22. září 2021 v Čáslavi. Dosud neznámý 
pachatel v ulici Pod Nádražím na zdejším 
parkovišti poškodil lak vozidla Škoda Octavia. 
Svým jednáním způsobil škodu ve výši  
20 tisíc korun. Policisté v této souvislosti žádají 
o pomoc. Pokud občané mohou poskytnout 
jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se 
obrátí na policejní oddělení v Čáslavi, případně 
zavolají na telefonní číslo 974 875 710 nebo na 
bezplatnou linku 158. Platí to i pro následující 
případy.

UKRADL PENĚŽENKU U HŘIŠTĚ
Dále čáslavští strážci zákona řeší krádež 
peněženky. Dosud neznámý pachatel zřejmě 
v noci na 4. září 2021 vnikl v kabinách 
fotbalového hřiště v části obce Vrdy zvané 
Horní Bučice do volně přístupného prostoru 
chodby budovy. Zde z pověšené příruční 
tašky odcizil pánskou peněženku, ve které se 

nacházely finanční hotovost, platební karta 
a osobní doklady. Celková způsobená škoda 
přesahuje tisíc korun.

POSPREJOVAL CIZÍ GARÁŽ
Čáslavští policisté přijali oznámení a okamžitě 
zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření 
ze spáchání trestného činu poškozování cizí 
věci. Dosud neznámý pachatel v období od  
15. do 19. září 2021 v Čáslavi v ulici V Břízkách 
posprejoval bílou barvou garážová vrata. Svým 
jednáním způsobil škodu za nejméně 5 tisíc 
korun. Namístě je upozornění, že vyšetřovatelé 
vyhodnocují i několik let staré malůvky, které 
pak případné podezřelé můžou usvědčit i z více 
podobných skutků.

U RYBNÍKA LEŽEL GRANÁT
Šestačtyřicetiletý muž oznámil 26. září 2021 
krátce po poledni na linku 158, že v obci Zbýšov 
byla na břehu vypuštěného rybníka nalezena 
výbušnina. Na místě přivolaný pyrotechnik 
uvedl, že se jedná o německý puškový granát. 
Munice byla zajištěna a téhož dne odvezena  
k likvidaci. Ke zranění osob ani majetku nedošlo. 

POLICIE ČR INFORMUJE IM

Ve středu náměstí probíhá 
rekonstrukce kašny. Práce 
na sochách je již ukončena.  
Více informací přineseme  
v ČN12|21, FB a webu města

Pohled z jeviště divadla, 
které prochází  

rozsáhlou rekonstrukcí.

Restauračním zásahem 
prošly náhrobníky na 
kostele sv. Petra a Pavla.

6. 10. jednání o možnostech  
a spolupráci mezi  
čáslavskou nemocnicí  
a košickou univerzitou.
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Vážení čtenáři,
v zářijovém vydání Čáslavských novin jste mohli zahlédnout 

pozvánku na úvodní schůzku rodičů, kteří mají zájem  
o alternativu k existující nabídce základních škol v našem 
městě. Jde o rodičovskou iniciativu, jež nese pracovní název 
Komunitní škola Čáslav a jejímž smyslem je zasadit se o vznik 
nové a netradiční školy. Na následujících řádcích bychom 
vám rádi zprostředkovali hlavní informace ze zářijové schůzky  
a nastínili očekávané další kroky našeho snažení.

Na první schůzce 23. září se nás sešlo kolem třiceti dospělých 
(děti nepočítaje) a věnovali jsme se hlavně diskusi o očekáváních  
a cílech, které by nová škola měla naplnit, nebo se o to aspoň 
pokusit. Shrnutí naleznete v tabulce, která je součástí tohoto článku. 
Zazněla také řada otázek, přičemž na některé z nich jsme museli 
upřímně odpovědět, že zatím nevíme, a to hned ze dvou důvodů. 
Tím prvním je skutečnost, že hlavním principem komunitní školy 
je silná role rodičů a pedagogů a řada důležitých věcí je nastavena 
na základě rozhodnutí této komunity, která se zde teprve utváří. 
Druhým důvodem je to, že další podstatné aspekty závisej také na 
počtu a věkové skladbě dětí, které by školu navštěvovaly.

Právě získání informací o počtu, skladbě, představách  
a možnostech potenciálních zájemců bylo druhým hlavním cílem 
schůzky. Z výsledků dotazníků, které jsme získali na místě nebo do 
konce září on-line, plyne, že by neměl být problém otevřít minimálně 
jednu třídu. Zájem vyjádřila také řada rodičů mladších dětí, takže 
nedostatku žáků v budoucnu se zřejmě nemusíme obávat.

Dostatečný zájem rodičů je však pouze jednou částí skládačky 
jménem komunitní škola. Ta nezbytně potřebuje také učitele  
a prostory, když zmíníme jen to nejdůležitější. I v těchto oblastech 
jsme od potenciálních zájemců sbírali informace a získali řadu 
zajímavých tipů. Zásadním tématem jsou také finance, bez nichž se 
škola neobejde, a to ani přesto, že půjde o neziskovou organizaci. 
Naším cílem je docílit co nejdříve zápisu školy do Rejstříku škol  
a školských zařízení, což by umožnilo získávat významné finanční 
příspěvky na mzdy pracovníků ze státního rozpočtu a školné mít jen 
k úhradě provozních nákladů a učebních pomůcek. V přechodném 
období, než se podaří školu do rejstříku zapsat, bude však nutné 
hradit všechny náklady ze školného, případně ze sponzorských 
darů či dotací, což se neobejde bez významného přispění rodičů, 
ať už v jakékoliv formě (peníze, osobní pomoc, materiál…).

Všichni, kteří by o docházku svého dítěte do připravované 
komunitní školy měli zájem, nám o sobě mohou dát 

vědět prostřednictvím dotazníku na našich stránkách 
www.komunitni-skola-caslav.cz. To platí i pro ty, kteří by chtěli 
vzniku školy jakýmkoliv způsobem pomoci – pro učitele, vlastníky 
vhodných prostor, sponzory či dobrovolníky ochotné zapojit se do 
přípravných prací.

V užším kruhu těch z nás, kteří jsou již nyní aktivně zapojeni do 
příprav, momentálně pracujeme na dalších krocích, které nás ke 
vzniku školy dovedou, ať už se jedná o získání vhodných učitelů, 
vyhovujících prostor, finančních prostředků nebo založení spolku, 
jenž by školu zastřešil. O pokrocích budeme zájemce průběžně 
informovat na navazujících schůzkách.

Ač jsou cíle našeho snažení ambiciózní, věříme, že vzdělání 
našich dětí stojí za to, abychom o ně zabojovali a věnovali patřičnou 
energii a čas jejich dosažení. Budeme velice rádi, když nás v tom 
podle svých možností podpoříte i vy.

Zprávy z radnice, Školství

Komunitní škola v Čáslavi?

JN
ČÁSLAV MÁ USPOKOJIVÉ  
VÝSLEDKY MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 

Kvalita ovzduší ve městě má značný dopad na životní prostře-
dí, ale také na zdraví občanů. Představa o tom, co nám nepřetržitě 
proudí do těla prostřednictvím našich plic, je proto důležitá. Pro 
Čáslaváky může být uklidňující, že dle naměřených hodnot je kva-
lita ovzduší v našem městě na dobré úrovni.  

Na území města byly nainstalovány tři monitorovací stanice 
kvality ovzduší. Jsou umístěny v lokalitě Žižkova náměstí, Pro-
kopa Holého a Gen. Eliáše. Více k tématu pověděl vedoucí od-
boru životního prostředí RNDr. Michal Ryšán: „Ovzduší je jedním 
z nejdůležitějších ukazatelů životního prostředí, protože s ním 
přicházíme do styku nepřetržitě a dostává se přímo do lidského 
organismu. Prachové částice v ovzduší jsou samy o sobě zdraví 
škodlivé, ale zpravidla jsou také nositelem dalších molekul. Hlav-
ním původcem těchto částic jsou spalovací procesy v průmyslu, 
automobilová doprava a lokální topeniště.“ 

Ryšán dále uvedl, že měřeným parametrem je množství po-
létavého prachu ve vzduchu. Za polétavý prach jsou považovány 
částečky menší než 10 mikrometrů. Ty jsou označeny jako PM10 
a PM2.5. Částice PM10 se dostávají do dolních cest dýchacích, 
jemnější PM2.5 pronikají až do plicních sklípků. Navíc na sebe 
navazují různé škodliviny, jako jsou částice síranů, uhlíku, včetně 
karcinogenních látek, tedy například arzen, kadmium, chrom, nikl, 
olovo nebo benzo(a)pyren, které jsou životu nebezpečné. 

Na základě dosavadního měření bylo zjištěno, že ovzduší ve 
městě nepřekračuje limitní hodnoty. 

Cíle, kterých chceme v komunitní škole dosáhnout
Znalosti a dovednosti

• Splnění Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ
• Užitečnost obsahu pro život v 21. století
• Důraz na klíčové kompetence
• Podpora zdravého sebevědomí dětí 

Vztahy
• Partnerský vztah dětí s učiteli i mezi sebou navzájem
• Rozvoj sebepoznání dětí
• Děti se naučí budovat a udržovat zdravé vztahy
• Fungující komunita učitelů, rodičů a dětí

Způsob výuky
• Moderní a funkční pedagogické postupy
• Učení zajímavou formou v souvislostech
• Podpora vnitřní motivace dětí
• Vzájemná spolupráce místo soutěžení
• Učení i v okolním světě mimo učebnu 

Organizace výuky
• Menší počet dětí ve třídě (ideálně kolem 15)
• Pokrytí 1. stupně ZŠ, věkově smíšené třídy
• V každé třídě ideálně i asistent pedagoga
• Slovní hodnocení
• Zajištění i odpoledních aktivit (družina)

 

Přípravný tým Komunitní školy Čáslav

Více informací najdete na www.komunitni-skola-caslav.cz  

 Komunitní škola Čáslav.
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V polovině října zasedla do ředitelského křesla městské 
nemocnice MUDr. Mgr. Dita Mlynářová. Paní ředitelka je lékařkou 
s právnickým vzděláním, primářskou licencí v urgentní medicíně, 
bohatými zkušenostmi v anesteziologii a praxí z ministerstva 
zdravotnictví. Zkušenosti čerpala během působení v kolínské 
nemocnici a práce pro Českou lékařskou komoru nebo pro 
Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy, Středočeského  
a Pardubického kraje. O odborných předpokladech nové ředitelky 
nemocnice tedy nemůže být pochyb. Více o paní Mlynářové se 
dozvíte v následujícím rozhovoru.

Paní Mlynářová, jaké pro vás bylo rozhodování, zda se uchá-
zet o post ředitelky Městské nemocnice Čáslav?

Vzhledem k současné personální situaci v nemocnici to 
upřímně nebylo jednoduché, ale považuji za důležité nemocnici 
zachovat. Velmi bych si přála – a udělám pro to vše, co bude 
v mých silách –, aby byli občané Čáslavi se svou nemocnicí 
spokojení. Nicméně jsem si vědoma, že to není lehký úkol. 

Kromě lékařského máte také právnické vzdělání. Cítíte se být 
spíše lékařkou, nebo právničkou? 

Na to nelze jednoznačně odpovědět. Zkušenosti  
z lékařské oblasti a z medicínského práva, na které 
se specializuji, se snažím dlouhodobě kombinovat 
a propojovat.

Co je podle vás důležité pro správný chod 
nemocnice? 

Pro čáslavskou nemocnici je v tuto chvíli 
nejdůležitější především získání chybějících lékařů. Obecně 
jsou podstatné také dostatečná péče o personál a vybavení 
nemocnice. Pro městské nemocnice, jako je ta čáslavská, je 
zcela zásadní rovněž podpora vedení města, bez níž není možné 
fungovat. Opomenout nemohu ani dobře nastavené smluvní 
podmínky se zdravotními pojišťovnami.

Jak lze z vašeho pohledu předcházet personálním krizím? 
Z mého pohledu by neměl být podceňován dialog mezi vedením 

a personálem. Ředitel by měl umět ochotně a pozorně naslouchat 
problémům lékařů, stejně jako oni musejí umět naslouchat 
pacientům. 

Co vás pozitivně či negativně překvapilo během seznamování 
se s nemocnicí? 

Velmi mě potěšilo a zároveň překvapilo, že čáslavská 
nemocnice má velmi dobré a moderní vybavení. Při seznamování 
se s nemocnicí mě také mile potěšila vstřícnost vedoucích 
zaměstnanců.

Co bude prvním krokem, který z pozice ředitelky uděláte? 

Nejprve provedu analýzu smluv s pojišťovnami a zmapuji 
potřeby a požadavky zaměstnanců. V první fázi bude také důležité 
hledání chybějících lékařů.

Kde vidíte čáslavskou nemocnici za pět let? 
Moc bych si přála, aby město mělo fungující a bezproblémovou 

nemocnici. Tak jako tomu bylo desítky let v minulosti.

Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody, když porovnáte 
městskou a krajskou nemocnici?

Krajská nemocnice má díky podpoře kraje lepší zázemí, 
městská naopak může nabídnout pacientům rodinné prostředí 
a individuálnější přístup. Chtěla bych, aby čáslavská nemocnice 
byla postavena právě na přátelské atmosféře a osobním přístupu 
k lidem a samozřejmě také na kvalitní lékařské péči. Nemocnice 
řízené krajem i nemocnice řízené městem mají jedno společné: 
obě se kvůli systému úhrad v Česku bez podpory zřizovatele 
neobejdou.

Co ráda děláte ve volném čase?
Ráda plavu, bruslím nebo lyžuji. Mnoho volného času ale  

v poslední době nemám. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se vám daří.

NEMOCNICE MÁ NOVOU ŘEDITELKU

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová: 
„Přála bych si, aby byli občané Čáslavi 
se svou nemocnicí spokojení.“

⏎

♡

♥
září 2021 

Narodilo se 43 dětí
18 holčiček, 25 chlapečků

nejčastější jména: Anna, Laura, Eliška, 
 Jakub, Václav, Štěpán, Matyáš

♀
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DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV PŘIJME DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU:
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – STAŇTE SE:

VEDOUCÍM ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE
NABÍZÍME:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Pracovní doba – pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hodin
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanovených plato-

vých podmínek (nařízení vlády číslo 603/2020 Sb.)
• Příspěvek k penzijnímu pojištění a stravování
• Příspěvek na kulturu a nákup vitaminových přípravků
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabilitač-

ních zařízení včetně masáží
• 5 týdnů dovolené
POŽADUJEME:
• Minimální požadovaný stupeň vzdělání: středoškolské s maturitou se 

zaměřením na sociální, případně zdravotní péči
• Bezúhonnost, zdravotní způsobilost
• Zkušenost s vedením týmu vítána, organizační schopnosti
• Umět komunikovat s lidmi, být týmový hráč
• Spolehlivost, vstřícnost, kladný vztah k seniorům

OŠETŘOVATELEM/OŠETŘOVATELKOU SENIORŮ 
NABÍZÍME:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanovených 

platových podmínek (nařízení vlády číslo 603/2020 Sb.)
• Příspěvek k penzijnímu pojištění a stravování
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabili-

tačních zařízení včetně masáží 

• Příspěvek na kulturu
• Příspěvek na nákup vitamínových přípravků
• 5 týdnů dovolené
POŽADUJEME:

• Schopnost empatie – ochota laskavě pečovat o staré lidi
• Ochotu učit se novým věcem
• Základní znalost práce s PC výhodou

VŠEOBECNOU ZDRAVOTNÍ SESTRU BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU
NABÍZÍME:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanovených 

platových podmínek (nařízení vlády číslo 603/2020 Sb.)
• Příspěvek k penzijnímu pojištění a stravování
• Příspěvek na kulturu
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabili-

tačních zařízení včetně masáží
• Příspěvek na nákup vitamínových přípravků
• 5 týdnů dovolené
POŽADUJEME:
• Schopnost empatie – laskavý přístup ke starým lidem
• Ochotu učit se novým věcem
• Základní znalost práce s PC výhodou

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE: 
• E-mailem: ales.sorf@ddcaslav.cz nebo info@ddcaslav.cz
• Telefonicky: 734 485 167 nebo 327 314 221
• Osobně na adrese: Nazaret 94, Čáslav – ředitel Ing. Aleš Šorf 

Nemocnice má fungovat jako celek. A to předpokládá fungování 
každé její části. Každého oddělení, každého jednotlivého člověka, 
který v ní pracuje. Cílem nás všech je, aby byl spokojený pacient, 
který u nás hledá pomoc, radu, podporu. Abychom tohoto cíle 
dosáhli, musí každý v nemocnici znát svoji roli. Musíme si uvědomit, 
že jedině, když každý z nás udělá to, co má, dostane pacient to, co 
očekává.

Naše nemocnice je jako jedna velká loď, která stále pluje  
k jedinému cíli – spokojenosti pacienta. Naše plavba začíná 
recepcí, kde každý návštěvník dostane informace, jež potřebuje 
k tomu, aby věděl, kam má jít, orientoval se v našich prostorách  
a našel službu, kvůli níž do nemocnice přišel. Každá ambulance  
a každé oddělení pak dělají maximum pro to, aby vyřešily pacientovu 
situaci a pomohly k jeho uzdravení. Nemocnice je vybavena přístroji  
a technikou, které pomáhají k identifikaci jeho problému. Především 
však máme kvalitní lékaře i zdravotní personál. 

Jsme tady pro veřejnost, která nám důvěřuje a svojí zpětnou 
vazbou nám říká, co děláme dobře i v čem máme naši péči 
zlepšit. Jsme rádi za každý podnět, který nás vede k vyšší kvalitě  
a k přemýšlení o tom, co je pro pacienta důležité.

Profesionalita péče je pro nás samozřejmostí, ale co dalšího 
naši pacienti ocení? Je to lidský přístup, srozumitelná komunikace  
a ochota chápat, jak těžké je pro každého z nich srovnat se s nemocí, 
která je postihla. 

Denně čelíme novým situacím a denně se snažíme být lidem 
v regionu podporou. Naše nemocnice si prošla personální krizí  
a nyní se vracíme do stavu, kdy doplňujeme týmy lékařů i sester 
tak, abychom mohli lidem poskytnout plnou péči. Všichni děláme 

maximum pro to, abychom plně fungovali – od porodnice až po péči 
o seniory. Důvěra, kterou nám naši spokojení pacienti dennodenně 
prokazují, je tím, co nás všechny těší a pomáhá nám zvládnout  
i náročné období, kterým bezesporu procházíme. 

Dobré jméno naší nemocnice se nám opět daří budovat 
konkrétními činy. Je to zásluha všech, kdo nepřestali věřit v její 
budoucnost, kdo nepřestali věřit, že se nám podaří udržet rozsah  
i kvalitu poskytované péče. 

Daří se nám vytvářet prostředí, které je profesionální a lidské. To 
jsou hodnoty, na nichž naši práci stavíme. Poděkování patří všem, 
kdo nás v tom podporují.

Všichni jsme na jedné lodi a každý z nás pomáhá, abychom 
dopluli do přístavu.

Radka Šušková, interim krizová manažerka

Jsme na jedné lodi
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Stáže ve firmách – projekt ŠABLONY II 

V rámci projektu „Šablony- stáže“ jsme mohli o letních prázdninách spolu s kolegou 
Milošem Rokytou navštívit podniky v blízkém i vzdálenějším okolí Čáslavi. Zaměstnanci 
firem byli ochotni nás na pár dní vzít mezi sebe, ukázat nám, jak jejich firma funguje  
a na jakých principech stojí jejich úspěch.

Prvním podnikem bylo 7. července DAKO CZ a.s., sídlící v nedaleké obci Třemoš-
nice. Společnost dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, 
příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brzdami  
a komponenty DAKO jsou k vidění nejen v Evropě, ale také v Číně, Indii, Malajsii, Indo-
nésii či Alžírsku. Podnik disponuje moderní zkušební laboratoří, vlastním vývojem, kon-
strukčním pracovištěm a školicí akademií.

Druhý den jsme zamířili do společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Ta sídlí  
v nedalekých Dolních Bučicích a je předním výrobcem železobetonových konstrukč-
ních prvků a zároveň dodavatelem železobetonových a ocelových nosných konstrukč-
ních systémů na klíč. Zajišťuje komplexní servis pro zákazníky (vypracování projekto-
vé dokumentace, výroba dílů na míru, montáž přímo na stavbě).

V pátek 9. července jsme zavítali do Pardubic. Zde sídlí společnost LOM PRAHA s.p. 
Centrum leteckého výcviku v Pardubicích zajišťuje od roku 2004 kompletní výcvik pilotů 
Armády České republiky.

Během úvodního přivítání a krátké prezentace jsme se dozvěděli, že zkušený tým 
profesionálních pilotů, instruktorů, techniků a dalšího pozemního personálu obstarává 
všechny fáze výcviku letců a techniků. Centrum zajišťuje rovněž výcvik pilotů na cvičných 
letounech Z-142C AF a L-39C, transportních strojích L-410 a vrtulnících Enstrom-480  
a Mi-17. Technici jsou vycvičeni pro přípravu a technickou údržbu vrtulníků Mi-17.

Posledním podnikem stáží byl ENELEX spol. s r.o. ve Chvaleticích, který jsme na-
vštívili 12. a 13. července. Firma je výrobcem a vývozcem speciálních elektronických 
přístrojů a mechanických vzorkovačů paliva, především pro hornictví a energetiku.

Nosným programem je návrh a realizace systémů řízení kvality uhlí, výroba on-line ana-
lyzátorů pro kontinuální měření kvality uhlí, výroba automatických vzorkovačů paliva a také 
výroba analyzátorů kyslíku pro optimalizaci spalování (v elektrárnách, teplárnách a spalov-
nách). Rovněž jsme se mohli podívat na výrobu speciálních protipožárních termovizních 
systémů. Odbornost a profesionalita celého personálu byla na velmi vysoké úrovni.

Získané poznatky byly přínosem pro rozvoj pedagogické profese a budou předány 
našim studentům při výuce technických předmětů.

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav,  
Přemysla Otakara II. 938 

vás srdečně zve na den otevřených dveří:  
v sobotu 6. 11. 2021 od 8 do 12 h  
Můžete se těšit na komentovaný program,  
kde se dozvíte informace o studiu na 
střední škole a o studijních oborech:  
23-41-M/01  Strojírenství 
zaměření: robotika, auto-moto,  
3D modelování, CNC programování 
63-41-M/02  Obchodní akademie 
zaměření: účetnictví a finance, logistika 
78-42-M/02  Ekonomické lyceum 
Prohlédnete si výukové prostory školy 
(učebny klasické i odborné), knihovnu, 
domov mládeže, školní jídelnu a další.  
V době mimo komentovaný program 
vás čeká setkání se zástupci podniků 
z našeho regionu.Více informací  
na: www.sps-caslav.cz, tel.: 327 312 611,  
e-mail: sekretar@sps-caslav.cz 
Další dny otevřených dveří: 
8. 12. 2021 a 19. 1. 2022 
(středa) vždy 14:00–16:30    

Deváťáci ze ZŠ Masarykova Čáslav v Terezíně.

Na konci září jsme se svými učiteli navštívili Malou pevnost  
a ghetto v Terezíně. 

Už od vstupu do pevnosti jsme všichni pociťovali zvláštní atmosféru 
tohoto místa.  

Během prohlídky jsme nahlédli do cel vojenských zajatců, ubikací 
vězňů, sprch, střelnice, popraviště, krematoria i židovského hřbitova. Do-
zvěděli jsme se o životě terezínských zajatců i pracovních podmínkách, 
které v táboře panovaly. Osudy uvězněných lidí zněly neuvěřitelně. 

Uvědomili jsme si, jak hrozný život lidé v táboře žili, aniž by se čeho-
koliv dopustili.  

Zhlédnutím krátkého filmu jsme zjistili, kolik lidí bylo za druhé světo-
vé války v koncentračních a vyhlazovacích táborech vězněno, i to, kolik 
jich hrůzy nacismu přežilo.

Barbora Bruthansová,  9.A

Ing. David Němec,  
VoŠ, SPŠ a OA Čáslav
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Jan Lövl
Stolní tenis Čáslav

Stolně tenisová divize byla zahájena
Po roční pauze se v říjnu rozjely středočeské pingpongové soutěže. Čáslav se poprvé 

doma představí až po pěti odehraných zápasech venku. Tímto bych chtěl pozvat všech-
ny příznivce do prostor ZŠ Sadová, kde svá domácí utkání hrajeme.  

Zápasy nejvyšší krajské soutěže, divize :

1.	 So	02.	10.	2021	17:00	 Neratovice	A	 	 Sokol	Čáslav	A		10:5
2.	 So	23.	10.	2021	17:00	 STC	Slaný	B	 	 Sokol	Čáslav	A	
3.	 Ne	24.	10.	2021	13:00	 Sadská	B	 	 Sokol	Čáslav	A	
4.	 So	30.	10.	2021	17:00	 Spartak	Čelákovice	A	 Sokol	Čáslav	A	
5.	 Ne	31.	10.	2021	13:00	 TTC	Brandýs	n.	L.	B	 Sokol	Čáslav	A	
6.	 So	13.	11.	2021	17:00	 Sokol	Čáslav	A	 	 TTC	Kladno	A	
7.	 Ne	14.	11.	2021	10:00	 Sokol	Čáslav	A	 	 TTC	Slovan	Kladno
8.	 So	27.	11.	2021	17:00	 Sokol	Lány	A	 	 Sokol	Čáslav	A	
9.	 Ne	28.	11.	2021	10:00	 Sokol	Hudlice	A	 	 Sokol	Čáslav	A	
10.	 So	11.	12.	2021	17:00	 Sokol	Čáslav	A	 	 TTC	Říčany	A	
11.	 Ne	12.	12.	2021	10:00	 Sokol	Čáslav	A	 	 KST	Rakovník	A	
12.	 So	15.	1.	2022	17:00	 Sokol	Čáslav	A	 	 Neratovice	A	
13.	 So	29.	1.	2022	17:00	 Sokol	Čáslav	A	 	 STC	Slaný	B	
14.	 Ne	30.	1.	2022	10:00	 Sokol	Čáslav	A	 	 Sadská	B	
15.	 So	12.	2.	2022	17:00	 Sokol	Čáslav	A	 	 Spartak	Čelákovice	A
16.	 Ne	13.	2.	2022	10:00	 Sokol	Čáslav	A	 	 TTC	Brandýs	n.	L.	B
17.	 So	26.	2.	2022	17:00	 TTC	Kladno	A	 	 Sokol	Čáslav	A	
18.	 Ne	27.	2.	2022	10:00	 TTC	Slovan	Kladno	 Sokol	Čáslav	A	
19.	 So	12.	3.	2022	17:00	 Sokol	Čáslav	A	 	 Sokol	Lány	A	
20.	 Ne	13.	3.	2022	10:00	 Sokol	Čáslav	A	 	 Sokol	Hudlice	A	
21.	 So	2.	4.	2022	17:00	 TTC	Říčany	A	 	 Sokol	Čáslav	A	
22.	 Ne	3.	4.	2022	10:00	 KST	Rakovník	A	 	 Sokol	Čáslav	A	

Výbor TK Čáslav

TJ Slovan  Horky

 
 
 
 
 
 
 
 

TJ Slovan Horky z.s.  
vybojovala bronzové  

medaile na MČR 

Ve dnech 18.–19. 9. proběhlo Mist-
rovství ČR v šermu v Praze-Letňanech  
v BB Aréně. V nejmladší kategorii U11 star-
tovali na svém prvním turnaji Jiří Zajíc, To-
máš Umysa a Tomáš Radil a nevedli si vů-
bec špatně. V soutěži družstev vybojovali 
bronzové medaile!

Kategorie mini žáci jednotlivci 18. 9. 2021: 
14. místo Jiří Zajíc, 
16. místo Tomáš Umysa, 
19. místo Tomáš Radil

Kategorie mini žáci družstva 19. 9. 2021: 
3. místo 

Tenis jako sport pro život
Letní tenisová sezona je definitivně za námi a na tenisty čeká půlroční halové obdo-

bí. Tenisová hala v Čáslavi je připravena a v pondělí 1. listopadu zahájíme novou halovou 
sezonu. Pevně věříme, že ta loňská se nebude opakovat a situace nám umožní kvalitní 
zimní přípravu. Provoz haly je stanoven ve všední dny na dobu od 13:00 do 21:00, o víken-
du pak plánujeme přípravné tenisové kempy pro závodní hráče TK Čáslav, a to všech vě-
kových kategorií. Hala je již nyní z 90 % obsazena. Případní zájemci však stále mohou na  
tel. 603 829 439 kontaktovat správce tenisového klubu, který jim nabídne volné hodiny 
ke hraní.

A ještě se vraťme na začátek října, konkrétně do soboty 2. 10. 2021, kdy TK Čáslav 
uspořádal tenisový turnaj pro mládež. Přestože tentokrát byla účast nižší než obvykle, tur-
naj byl ozdoben skvělými výkony hráčů z několika tenisových klubů.

V hlavní kategorii ročníků 2009 a 2010 zvítězila Vanesa Haviárová z LTC Humpolec, na 
druhém místě se umístil Jan Suchomel z LTC Kolín a třetí místo obsadil Sebastián Šturma 
z Tenis Klánovice. Zástupci našeho klubu se prali statečně, ale na zmíněné vítěze tentokrát 
nestačili. O to větší motivaci ke zlepšování získali a halovou sezonu určitě plně využijí ke 
svému tenisovému růstu.

Výsledky:

Foto: zleva J. Zajíc, T. Radil,  
J. Beran (účastník OH v Riu de Janeiru), 
T. Umysa
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Uzavření škol v rámci koronavirové pandemie z pohledu školního psychologa 
 

Uplynulé dva školní roky byly v mnoha směrech specifické. 
Kvůli koronavirové pandemii strávili žáci ve školách menší část 
roku, většina výuky se přesunula do jejich domovů. Tím se přenes-
la většina odpovědnosti za vzdělávání na rodiny a děti samotné. 
Postiženo bylo proto nejenom školství, narušeny byly také rituály 
v rodinách se školou povinnými dětmi. V současné době se při 
práci s rodinami často setkávám s obavami a přáním rodičů, aby 
děti chodily v novém školním roce do škol. Uzavření doma bylo 
pro mnohé rodiny velmi náročné, a to nejen z hlediska domácí vý-
uky a jejího zvládání, ale i co do vzájemných vztahů a organizace 
času obecně. Nebudu zde polemizovat, nakolik byla takto pojatá 
opatření potřebná, ale rád bych se na uplynulé období podíval oči-
ma školního psychologa.

Na Střední odborné učiliště v Čáslavi, které připravuje žáky 
v potravinářských, zemědělských a technických oborech, jsem 
nastoupil začátkem roku 2020. Zpočátku jsem se seznamoval 
s organizací a problematikou výuky, strukturou a náplní jednotli-
vých oborů a chodem školy. Postupně a v souladu s nabídkou mé 
pozice školního psychologa jsem začal pracovat s jednotlivými 
žáky, kteří mě buď sami, nebo na doporučení svých učitelů na-
vštěvovali.

Škála témat, s nimiž se žáci na školního psychologa obracejí, 
je velmi široká. Od otázek vnímání sebe sama, snížené sebedůvě-
ry, obav a úzkostí, sebepoškozování, závislostí, traumat, vztahů 
všeho druhu (v kolektivech, se spolužáky, učiteli, kamarády, přá-
teli a partnery), školních neúspěchů, nechození do školy až po ro-
dinné problémy nebo narušené vztahy v rodinách. Rozjetou práci 
ale na jaře 2020 zastavila právě koronavirová pandemie.

Postupně se nastavila pravidla distanční výuky, online před-
nášek, zadávání a vyhodnocování úkolů. Tento přechod byl zpo-
čátku velmi náročný nejenom pro žáky, ale zejména pro pedagogy  
a učitele odborných předmětů. Výuka praktických předmětů, pře-
dávání zručnosti a dovedností byly v online formě velmi kompli-
kované.

Na žáky to kladlo zvýšené nároky hlavně v samostatnosti  
a odpovědnosti. Složité to bylo i kvůli tomu, že většina našich učňů 
se nachází ve věku adolescence až mladší dospělosti, kdy je jejich 
hlavním úkolem kromě profesního vzdělávání také poznávání sebe 
sama a postupné oddělování se od primární rodiny včetně odmít-
nutí nebo přijetí jejích norem, jednání a vlastností rodičů, hledání  

toho, jaké bude jejich individuální i profesní směřování a životní  
cesta. Velmi důležitý je v tomto období také vnější vzhled a atrak-
tivita jako prostředek k dosažení sociální akceptace a prestiže. 
Zároveň jde o častý zdroj trápení. Mnoho žáků se teprve postupně 
učilo a učí samostatně si naplánovat svůj čas, převzít zodpověd-
nost sami za sebe a svůj život. Od toho všeho se odvíjela aktivita, 
nebo pasivita zejména v oblasti online setkávání s učiteli, sledová-
ní, plnění a odesílání jednotlivých úkolů a překonávání nechuti se  
v domácím prostředí učit a zabývat se čímkoliv, co se školou sou-
visí. Mnohdy jim chyběla nejenom snaha, ale i osobnostní před-
poklady pro samostatný a aktivní přístup k učení. Škola v mnoha 
případech byla tím posledním, čemu se chtěli věnovat, zejména 
v počátku pandemie. Převládalo spíše nadšení z nečekaně zís-
kaného „prázdninového“ času, osobního volna a klidu od všeho 
ve spojitosti se školní docházkou. Přístup jednotlivých žáků byl 
samozřejmě velmi individuální, od úplné ignorace až po vzornou 
spolupráci a plnění úkolů. Snahou školy potom bylo, aby i závě-
rečné hodnocení zrcadlilo individuální přístup jednotlivých žáků.

Pro mě jakožto školního psychologa nastalo obtížné období, 
kdy byla pravidelná práce s žáky přerušena, protože nebylo mož-
né organizovat jakákoli setkání v rámci školy. Mnoho rodin a žáků 
zůstalo v této chvíli osamocených se svými problémy a starostmi, 
které se mohly i vzhledem k situaci spíše prohlubovat. Existova-
la ovšem možnost využít e-mailové či chatové poradenství nebo 
telefonickou intervenci. Této možnosti volili v menší míře žáci sa-
motní i jejich rodiče. Díky mé práci ve sdružení Povídej v Kutné 
Hoře bylo postupně také možné, za dodržení přísných hygienic-
kých opatření, využít a nabídnout žákům formu setkání v rámci 
krizové pomoci v krizovém centru, čehož někteří využili.

Co říct závěrem? Na konci uplynulého školního roku bylo příjem-
né sledovat, že i přes veškeré problémy s výukou zvládli společně uči-
telé i žáci posledních ročníků závěrečné zkoušky jak praktické, tak  
i teoretické. Platí to i pro závěr roku u ostatních ročníků. Vždy mě 
jako psychologa zajímalo, jak se lidé chovají a jak zvládají nároč-
né a složité zátěžové situace – včetně těch, které život přinášel  
v minulosti. Z toho pohledu si myslím, že většina lidí obstála.

Do nového školního roku si lze jen přát, aby proběhl bez kom-
plikací a abychom uměli využít nové pohledy a přístupy, které 
jsme se v rámci koronavirové pandemie naučili používat, a ne-
sklouzli zpět k zavedeným stereotypům.

Žáci SOU Čáslav navštívili v září Třemošnici
Žáci druhých a třetích ročníků navštívili malebné město Tře-

mošnice. Výlet pro obory cukrář, cukrářské práce, kuchař-číšník, 
kuchařské práce a prodavač byl spojen s odbornou exkurzí do 
wellness hotelu SRC Lihovar a Cukrárny a Kavárny Na terase. V hote-
lu, který vznikl rekonstrukcí historické budovy bývalého lihovaru, si 
žáci prohlédli restauraci, dále různé typy pokojů, hotelovou kuchy-
ni, konferenční prostory, bazén, vířivku, infrasaunu, hydromasážní 
vany, posilovny, tělocvičnu, bowling či solnou jeskyni. Celým hote-
lem nás provedla majitelka Mgr. Vladimíra Čajčíková, které tímto 
děkujeme za skvělý výklad i následné zodpovězení všech našich 
dotazů. Po prohlídce jsme se přesunuli na třemošnické náměstí, 
kde se nachází rodinný podnik Cukrárna a Kavárna Na terase. Paní 
majitelka Ivana Blažková zde žákům přiblížila, co všechno obnáší 
vedení takového podniku, a ukázala jim výrobní prostory cukrárny  
i restaurace. Tímto jí také moc děkujeme a přejeme mnoho spokoje-
ných hostů. Žákům byla nabídnuta možnost individuální spoluprá- 

ce, a to jak v hotelu, tak v kavárně. Věříme, že jí v budoucnu využijí 
a že jim tento výlet pomohl rozšířit si své profesní obzory.

Ing. Klára Bednářová

Mgr. Petr Hammerlindl, školní psycholog SOU Čáslav
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NADAČNÍ FOND DR. DAGMAR LIEBLOVÉ VDECHUJE NOVÝ ŽIVOT ČÁSLAVSKÉ SYNAGOZE
Každá památka má svůj příběh, který se v různých podo-

bách traduje a předává z generace na generaci. Jejich život totiž 
začíná ještě předtím, než se staly památkami, v době, kdy byly 
naopak plné života. Zvláštní postavení mají zapomenuté či zni-
čené památky, zejména pak ty, které si zapomnění nesou jako 
součást svého osudu. A mnohdy jsou to skoro neuvěřitelné pří-
běhy, jež se košatí a větví, až je najednou těžké je vypovědět.  
A takovou památkou je čáslavská synagoga.

V roce 2019 začal Nadační fond dr. Dagmar Lieblové v rámci 
svého úsilí o obnovu tradic židovské kultury a připomínku obětí 
holocaustu v Čáslavi a na Kutnohorsku připravovat rekonstrukci 
čáslavské synagogy. Tato památka evropského významu, jedi-
ná ze dvou dochovaných synagogálních staveb světoznámého  
architekta Wilhelma Stiassnyho, postavená ve stylu maurské se-
cese, přímo vyzývá k tomu, aby jí někdo vdechl nový život.

Více než dva roky je proto připravována poslední etapa re-
konstrukce, která ji promění na kulturní a společenské cent-
rum připomínky židovské komunity a tradic židovské kultury na 
Kutnohorsku. Zároveň byla během letních měsíců v synagoze 
zajišťována průvodcovská služba, která návštěvníky seznámila  
s historií a také s uměleckými aspekty budovy. Návštěvníci měli 
navíc možnost zhlédnout výstavu Dějiny Židů v Čáslavi a na Kut-
nohorsku.

Přestože ji v letošním roce navštívilo přes 300 návštěvníků, 
kvůli protiepidemickým opatřením jich bylo méně než obvykle. 
Ještě v roce 2019 ji během letní průvodcovské sezony navštívilo 
více než 700 zájemců. Je však potěšující, že se k návštěvě rozhod-
nou stále častěji i místní obyvatelé. Právě jim má totiž po skon-
čení rekonstrukce poskytnout příležitost jak pro bližší poznání ži-
dovské kultury, tak pro rozšíření kulturní nabídky koncertů, výstav  
a vzpomínkových pořadů zaměřených na osobnosti nejen z řad 
židovské komunity.

S částí těchto osobností se návštěvníci mohli seznámit na pa-
nelech zmíněné výstavy, která byla umístěna jak v hlavním sále, 
tak i v tzv. ženské galerii v 1. patře. Šlo třeba o sochaře Aleše 
Veselého, letce RAF Ivo Engländera, zakladatelku a dlouholetou 
předsedkyni Terezínské iniciativy dr. Dagmarou Lieblovou či pod-
nikatele a filantropa Emila Picka, zakladatele firmy Kosmos. Mno-
ho dalších na své „objevení“ teprve čeká. 

Když se ohlédneme za návštěvnickou sezonou, tak jejím  
vrcholem byl již tradiční Den židovských památek. Tato akce se 
každoročně koná druhou srpnovou neděli a letos vyšla na 8. srp-
na. Protože má celostátní pokrytí a je široce propagována v me-
diích, navštívilo nás několik desítek zájemců o prohlídku ze všech 
koutů republiky. Ale přišlo i několik místních seniorů, kteří v rádiu 
náhodou zaslechli, že je čáslavská synagoga otevřená, a chtěli se 
přijít po letech podívat, jak to uvnitř vypadá. Jejich vzpomínky na 
to, jak si ji pamatují jako sklad, galerii, nebo dokonce coby sklad 
a prodejnu textilu, jsou zajímavé i pro naše průvodce. Poslední 
návštěvní dny pro veřejnost byly letos 11. a 12. září u příležitosti 
Dnů evropského kulturního dědictví.

Jak už jsem zmínil, úsilí Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblo-
vé se nevyčerpává rekonstrukcí synagogy v Čáslavi. Už v loň-
ském roce jsme zahájili instalaci prvních Stolpersteine, tedy ka-
menů zmizelých, instalovaných před místy posledního známého 
bydliště obětí holocaustu. Loni jsme instalovali šest kamenů na 
památku rodiny Eisnerových a letos jsme k nim přidali sedm dal-
ších, které byly rozmístěny na několika místech, konkrétně pak 
v ulicích Váchova, Jablonského a 28. října. Slavnostní odhalení 
letošních Stolpersteine proběhlo v neděli 3. října ve 14 hodin  
u kamene na památku Rudolfa Seidemanna, od jehož data naroze-
ní uplynulo právě 100 let. Na instalaci Stolpersteine opět aktivně 
spolupracujeme jak s vedením města, tak i s dalšími zastupiteli  
a obyvateli Čáslavi, za což jim všem patří velký dík. 

Pokusil jsem se shrnout dosavadní aktivity a také plány Na-
dačního fondu dr. Dagmar Lieblové, aby si mohla širší čáslavská 
veřejnost udělat obrázek nejen o tom, jakými proměnami projde 
místní synagoga, ale také se zamyslet nad tím, jak může přispět 
připomínce tradic, památek a klíčových osobností. Těším se, 
že vás budu moct brzy informovat o dalších aktivitách našeho 
fondu a seznámit vás se zajímavostmi z historie místní židovské 
komunity. 

 
Příjemné podzimní dny vám přeje

Marek Lauermann, ředitel Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové

 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
PEDAGOGICKÁ, ČÁSLAV 

vás zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
1. Den otevřených dveří ve čtvrtek 11. listopadu 2021,
2. Den otevřených dveří v úterý 18. ledna 2022,
které se konají v budově školy, Čáslav, Masarykova 248, vždy od 14:30 do 18:00 hodin.
Program:
V hodinových intervalech se budou opakovat

• informace o jednotlivých studijních oborech
• požadavky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
• ukázkové zkušební testy z matematiky a českého jazyka ve všech oborech a jejich

vyhodnocení
• diskuse

V průběhu celého odpoledne je možné si prohlídnout budovu školy a ověřit hudební, výtvarné, tělesné a komunikační předpoklady ke 
studiu Předškolní a mimoškolní pedagogiky. 
Ve školním roce 2022/2023 otevíráme 4 třídy: gymnázium všeobecné osmileté – 1 třída, gymnázium všeobecné čtyřleté – 1 třída, 
pedagogické lyceum – 1 třída, předškolní a mimoškolní pedagogika – 1 třída. 
Sledujte aktuální informace na webových stránkách školy www.gymcaslav.cz. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 



16  ORP

Ve Vodrantech se rozloučili s létem
V sobotu 11. září 2021 se vodrantské děti zúčastnily prvního 

ročníku sportovně naučné akce Loučení s létem. A kde jinde uzavřít 
letošní letní sezónu než na místní vodní ploše za vsí známé pod ná-
zvem „Nový rybník“. Pro účastníky akce byly přichystány různé typy 
plavidel – kánoe, kajaky i čluny –, na kterých si děti i jejich rodiče 
mohli ověřit své dovednosti. Mládež absolvovala základní vodácký 
výcvik pod vedením zkušeného místního vodáka. Děti se sezná-
mily s lodí, vyzkoušely si upínání plovacích vest, byl jim vysvětlen 
způsob bezpečného nasednutí a vysednutí z lodi, došlo na názorné 
ukázky základních záběrů, otáčení, zastavování apod. 

Po volné zábavě, kdy si mládež trénovala nabyté znalosti, do-
šlo i na napínavou soutěž ve sbírání míčků z volné hladiny. S létem 
se dětem příliš loučit nechtělo, jak ukázali místní i přespolní kluci. 
Ti v samém závěru naskákali do vody a využili, zdá se, posledního 
teplotně nadprůměrného dne k osvěžení.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE:
Vodrantská drakiáda: SO 16. října 2021 od 15:30 na louce za vsí
Dýňodlabání: SO 30. října 2021 od 15:30 v obecní budově
Vánoční dílna pro děti a rozsvícení vánočního stromu 
SO 27. listopadu 2021
Bližší informace k jednotlivým akcím budou v předstihu zveřejněny 
na webových stránkách obce a vyvěšeny na obvyklých místech.

Potomci Zlatého třmene ze Semtěše
Potomci Zlatého třmene ze Semtěše jsou historická skupina 

založená v roce 2014. Postupem času se docela rozrostla a noví 
členové přinesli i nové nápady. Postupně se kromě vystoupení 
palných zbraní začala předvádět různá scénická a šermířská vy-
stoupení, a v neposlední době i ohnivá show. První velkou akcí, 
kterou jsme pořádali, byl Návrat do historie, kde vznikl nápad, aby 
tyto akce měly i charitativní účel. Tak vzniklo krásné spojenectví  
s Diakonií Čáslav a po dva roky výtěžek z dobrovolného vstupného 
směřoval právě tam. Poslední akce Návrat do historie, která se 
uskutečnila před pandemií, byla věnována Záchranné stanici Lipec 
a Canisterapeutickému sdružení Kamarád. V roce 2020 jsme z vý-
těžku ze sběru železa podpořili věcnými dary Městskou nemocni-
ci Čáslav – její porodnické oddělení. V letech 2019 a 2020 proběhl  
i šermířský příměstský tábor, kde se děti mohly na týden stát rytíři.  
V roce 2021 jsme pomohli panu Martinovi uhradit část chodicích 
protéz, protože je po úraze upoután na invalidní vozík.

 Semtěš pokračuje ve výsadbě stromků  
Po úspěšném sázení stromků v obecních lesích v roce 2020 

proběhlo začátkem října opětovné sázení stromků do dalších dvou 
oplocenek. Jako v minulých letech sázeli stromky občané Sem-
těše, věkový rozptyl sazečů byl značný (nejmladší se narodil jen  
24 hodin po sázecí akci – velká gratulace rodičům!). Celkem bylo 
vysázeno 1500 stromků a po práci následovalo občerstvení. Pří-
nosem akce je také výchova mladé generace ke kladnému vztahu  
k přírodě a zvýšení pospolitosti obyvatel naší obce.

Ing. Ilona Žaloudková, starostka obce Semtěš

Domácí ČOVky stále budí zájem
Mikroregion Čáslavsko pokračuje ve sdílení dobré praxe s de-

centralizovaným odkanalizováním menších obcí systémem do-
mácích čistíren odpadních vod. O semináře na toto téma je stále 
zájem, a tak jsme v září uspořádali hned dva. 

První se konal 13. září v obci Starkoč, která je jedním z průkop-
níků tohoto systému v regionu, a byl určen zaměstnancům odbo-
rů životního prostředí a povodí. Téma je představováno z různých 
úhlů – od zkušeností starostů obcí, kde již tento systém fungu-
je, přes prezentace projektantů až po informace o dotačních vý-
zvách Státního fondu životního prostředí. Nespornou výhodou 
tohoto semináře je, že účastníci si čističky v reálu prohlédnou.  
V podobném rozsahu, byť bez možnosti prohlídky čističek v praxi, 
pak bylo decentralizované odkanalizování obcí prezentováno také 
21. září v rámci doprovodného programu mezinárodního staveb-
ního veletrhu FOR ARCH.

Jsme rádi, že se semináře stále těší hojné účasti a také pořa-
datelské podpoře. Pražský workshop zahájila Radka Vladyková, 
ředitelka Svazu měst a obcí ČR, ve spolupráci s nímž byla akce po-
řádána. Zúčastnili se ho také ministr životního prostředí Richard 
Brabec a Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí 
ČR. Státní fond životního prostředí také pořádání obou seminářů 
podpořil finančně.

Den seniorů ve Starkoči
Den seniorů se každoročně slaví již od roku 1991. U nás ve 

Starkoči tak dlouhou tradici nemá, ale pokud to dovoluje situace, 
snažíme se i my tento den našim starším spoluobčanům zpříjem-
nit. Ne vždy to vyjde přímo na svátek označený v kalendáři, ale to 
nevadí – následující sobota je rovněž příjemná. 

Letos vyšla oslava svátku na 2. října. Obec zařídila příjemné po-
sezení s doprovodným programem a občerstvením. Musím říci, že 
jsme byli opravdu mile překvapeni obrovskou návštěvností – míst-
ní hospůdka byla plná.

Úvodním slovem začal pan starosta Jan Jiskra. Poděkoval 
všem přítomným, zmínil pár informací o dění v obci a v neposled-
ní řadě spolu s paní místostarostkou Ing. Annou Kodlovou popřáli 
všem letošním jubilantům. 

Prvním bodem programu byla přednáška o trénování paměti 
pod taktovkou Mgr. Hany Veselé. Povídání to bylo velice zajímavé, 
prokládané ukázkami praktických cvičení, na nichž se senioři mohli 
přesvědčit, že trénování paměti není nic náročného, naopak, může 
být docela zábavné.

A co následovalo? Po zbytek odpoledne přátelské posezení do-
provázené hudebním vystoupením a povídáním si o všem možném. 

Ještě jednou děkujeme a přejeme všem hlavně hodně zdravíčka.

Jan Jiskra, předseda mikroregionu

Alena Teplá

Katka Fílová

Bc. Ilona Vavřičková, starostka obce 

A jelikož čert nikdy nespí, začali jsme v roce 2018 
s tradicí „Čertovské věže“ – to když v předvánočním 
čase gotickou věž v Semtěši obsadí čertovská cháska 
a dětem nabídne pohled do samotného pekla. 

Pro velký zájem z minulých let jsme v roce 2021 
vyhlásili dva termíny: sobota 11. 12. 2021 a neděle  
12. 12. 2021. Těšíme se na vás. 
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Malíř Josef Novák se narodil v Čá- 
slavi 19. října 1951, nedávno tudíž oslavil  
70. narozeniny. Při té příležitosti jsme  
s ním udělali následující bilanční rozhovor.

Josef Novák od jedenácti let navště-
voval výtvarný obor LŠU v Čáslavi pod 
vedením profesora Zdeňka Sejčka. Na 
SVVŠ (dnešní gymnázium) navštěvoval 
výtvarnou výchovu profesora Bedřicha 
Saxla. Maturoval v Čáslavi v roce 1970  
a dalších pět let studoval učitelské obory 
výtvarná výchova a čeština na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Před vojnou 
učil půl roku na LŠU (dnes ZUŠ) v Čásla-
vi. Od roku 1977 strávil 43 let jako učitel 
výtvarné výchovy a češtiny na Gymnáziu  
a SOŠPg Čáslav. V rodném městě několi-
krát prezentoval své obrazy, řadu výstav 
zde zahajoval jiným umělcům.

Nejprve mi dovolte, abych vám 
za celou redakci Čáslavských novin 
pogratuloval ke kulatému životnímu 
jubileu. Působíte na mě jako člověk, 
který svůj věk až tak neřeší, je to prav-
da?

Děkuji. Není co řešit, buď můžete, 
nebo nemůžete. Když můžete, pudí vás 
to k činnosti. Před desítkami let jsem 
si postupně uvědomoval, že mě baví 
všechno, stačí si každé ráno vybrat  
a rozhodnout se. Jen když vás chytne 
zub, nebaví vás nic…

Co děláte pro to, abyste se 
udržoval v dobré psychické kon-
dici?

Mám rád lidi. A to bez iluzí. Když 
se daří, jste v dobré psychické kondici, 
když ne, jste v horší. Prášky neberu, to 
radši popadnu motyku.

Vzpomenete si, kolik vám bylo, 
když jste poprvé držel v ruce ště-
tec? A jak dlouho poté nastal oka-
mžik, kdy jste si řekl, že se chcete 
malování věnovat takříkajíc napl-
no?

Asi jako každý, ve škole. Máte-li na 
mysli „ten okamžik“, tak třeba když jsem  
v patnácti letech (nebylo to ve třinácti? 
nebo v sedmnácti??) dostal od tety k Vá-
nocům pár tub olejových barev. Neodola-
telně voněly. Odešel jsem o svatvečeru od 
televize a zkusil nějakou malou krajinku na 
měkký papír. Na jeho rub prosákly mastné 
skvrny a s dojetím vzpomínám, jak jsem 
jednu tubu téměř celou bez užitku vymačkal  
v očekávání, kdy se špína změní na čistou 
barvu. Člověk může v životě naplno dělat to 
i ono, v jistém věku, obvykle na střední ško-

le, ještě tápete. Pak se musíte rozhodnout, 
a něco se stane: přemýšlel jsem o historii, 
ale v sedmdesátém roce ten obor v kombi-
naci s češtinou na fakultě neotevřeli. Zprvu 
jsem si poplakal, ale za rok jsem byl šťast-
ný. Ve škole jsme měli i teorii, ale museli 
jsme hodně kreslit a malovat… A mě vůbec 
nenapadlo, že můžu po škole přestat. Čili 
můj vývoj byl pozvolný a racionální.

Často vzpomínáte na své učitele 
Zdeňka Sejčka a Zdeňka Sýkoru. Do-
kážete v krátkosti definovat vliv, který 
na vás měli?

Panu profesoru Sejčkovi vděčím za 
začátky, za nasměrování, za celoživotní 
přízeň a za školení v kresbě jako základu 
každé malby. Panu docentu Sýkorovi pře-
vážně za schopnost vidět barevné odstíny, 
jejich formální hru i schopnost konstruovat 
tvar a prostor. Vděčím také mnoha dalším 
lidem, přímo i nepřímo. 

Mohou za to, že se věnujete pře-
vážně krajinomalbě?

Ano. Oba prošli stejnou školou, kde 
téma krajiny hrálo prim. Nejspíš se to odvíjí 
už od impresionismu. Myslím, že krajino-
malba byla nejméně zasažena literárním 
obsahem, to figurální tvorba přináší více 
příběhu. Středověké i novověké obrazy 
vyprávějí, krajina tam byla popelkou; v mo-
derní době od 19. století se krajina na ně-
kolik desetiletí stala hlavním tématem. Je 
to doba tzv. moderního malířství, které nás 
nepřestává fascinovat. Lze dodat, že kraji-
na pózuje bez dohadování a bez honoráře. 
A pokud se brání světelnou proměnou, vy-
tváří z jedné své podoby jen další možnos-
ti.

Které čáslavské lokality jsou vám 
největší inspirací?

Na rovině bohužel mnoho vzrušujících 
kompozic neobjevíte a u Žižkovy brány je 
nával. Přesto v historickém centru nebo  
v Koželuhách s jejich vesnickým charakte-
rem pár motivů využijete. Všude tam jsme 
často chodili se žáky trénovat vidění po-
mocí kresby. Kreslit a malovat se dá skoro 
všechno, podle založení umělce. Naším 

cílem není motiv jen zobrazit, leč spíše 
subjektivními prostředky vyjádřit cha-
rakter zvoleného tématu.

Tvrdíte, že obraz musí na člo-
věka zapůsobit na první pohled. 
Můžete to trochu rozvést?

To mám od Paula Gauguina. Jde  
o zvláštní křehký vztah mezi prvním 
pohledem a setrvalým zájmem. Člověk 
se musí hodně dozvědět, aby byl scho-
pen prvního dojmu.

Ví se o vás, že kladete důraz na 
barevnou stránku obrazu. V tako-
vém kontextu je to možná trochu 
nemístná otázka, ale máte mezi 
barvami svou oblíbenou?

Víte, že jo? Až jsem (si) protivný. 
Fialová a nesladké růžové nesou ta-
jemství. Každou sušinu vidím růžově.  

A zelená… Ta je barvou barev! Umožňuje 
úžasné množství odstínů, na vegetaci i jin-
de, od téměř žluté po téměř modrou. Cézan-
novy krajinomalby jsou zelené, lidská pleť 
i obloha se zelenají jemným valérem. Mě 
odstíny fascinují od rané mladosti, v malbě  
i v životě, je to propojené.

Kolik času v poslední době trávíte 
uměleckou tvorbou?

Méně, než bych si přál. Život je samé 
starání. Je odvážné to přiznat, ale posled-
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Autor: J. Novák: Vlčí u Loun, 2015



19  Život ve městě, Historie

IM

Klára Fidlerová

Osobnosti Čáslavska
Benedikt Baroch 
17. 11. 2021 – 184 let od narození
2. 11. 2021 – 114 let od úmrtí

Zdeněk Spurný 19. 11. 2021 – 25 let od úmrtí

Naďa Benešová 23. 11. 2021 – 98 let od narození

Architektura musela Benediktu Barochovi učarovat velmi 
brzy, jelikož hned po dokončení střední školy odcestoval do 
Vídně, aby ji mohl studovat u významných mistrů svého oboru. 
Takříkajíc s diplomem v kapse se vrátil do Čech, ale před rodnou 
Čáslaví dal přednost Praze. Je autorem hned několika tamních 
domů, především v novorenesančním stylu. Historie si jej přes-
to pamatuje spíše coby zásadní postavu českého bankovnictví. 
Roku 1869 totiž založil první občanskou záložnu ve městě. Ani 
tím však není šíře Barochova podnikatelského působení vyčer-
pána. Dále byl například podílníkem modřanského cukrovaru.

Psalo se 19. listopadu 1940, když pedagoga Zdeňka 
Spurného zatklo jako účastníka protinacistického odboje 
gestapo. Před válkou učil děti v Podkarpatské Rusi nebo  
v Chlumu u Hlinska, po osvobození přesídlil do Chrudimi. 
Tam jako vynikající houslista a violoncellista organizoval 
proslulé Chrudimské hudební pátky a vedl i Chrudimskou 
filharmonii. Dál se věnoval také výuce na základních školách. 
Sám studoval na zemědělské škole v Čáslavi. Přátelil se  
s řadou umělců, třeba s operním pěvcem Eduardem Hake-
nem. Datum ze začátku tohoto odstavce nakonec napíše teč-
ku za Spurného životem – zemřel 19. listopadu 1996.

O vysoké inteligenci, záviděníhodné paměti a sečtelosti 
Nadi Benešové, rozené Skřivánkové, dostatečně vypovídá 
skutečnost, že ovládala minimálně 14 jazyků. Patřily mezi ně 
třeba hebrejština, latina nebo vlámština. Absolventka Univer-
zity Karlovy v Praze překládala texty technické, přírodopisné, 
umělecké i historické. Literárně činná byla také jako autorka, 
napsala například básnickou sbírku Verše ze Železných hor. 
V rodné Čáslavi dlouhá léta finančně podporovala městskou 
knihovnu. Její manžel, rovněž překladatel Josef R. Beneš pla-
tí za zakladatele a legendu českého badmintonu a úspěchy  
v tomto sportu slavila i jeho choť.

ních padesát let považuji seberealizaci spojenou s výtvarnou oblastí 
za své první povolání. Ono není důležité množství vytvořených děl.  
Výtvarně žijete pořád, očima dostáváte do hlavy, co vidíte z kola, z vla-
ku, z auta… Pak poznané vstupuje do obrazu.

Sledujete dnešní české i zahraniční malíře? 
Občas, ale moc radosti mi nedělají.

Proč?
Chybí mi skutečná malba, důraz na formální výrazové prostředky, 

které současně v divákovi vyvolají silný prožitek osobního vidění světa. 
Zdá se mi, že dnes převládá povrchní příběh, v horším případě i politic-
ké proklamace, tedy doména literatury a sociologie. Aspoň v hlavních 
trendech, jimž se dostává pozornosti, určitě.

Zmínil jste Paula Gauguina. Ten byl známý i svým bouřli-
vým životem. V tomto směru k sobě moc blízko nemáte, že?

Věru ne, já to nedokážu, tu odvahu jsem nesebral. Částečně jsme 
předurčeni, rodina, temperament, okolnosti… On se také díky tomu stal 
slavným. O něm a jeho příteli Goghovi existuje na počet snad nejvíc 
životopisných filmů, jenže jsou spíš o skandálech než o díle. Zaslouží 
si to obdiv? Mám sen, chtěl bych na Markézy, na něco se Paula zeptat.

Prozradíte nám na co?
Nemohu mu to sdělovat přes média, to by mě pak hnal šavlí 

(smích). Ale bylo by to o životě, o charakteru. V každém případě jsem 
stále znovu okouzlován jeho obrazy, v nichž je právě u něj často pří-
tomen příběh, jenže vyjádřen excelentními výrazovými prostředky.  
I to bych mu pošeptal.

Vaše dlouholeté pedagogické působení na čáslavském 
gymnáziu už je minulostí. Nechybí vám to?

Ne. Studenty jsem nešidil. Jsem vyprázdněn a naplněn.

Na závěr bych se rád zeptal, jestli máte nějaký profesní sen, 
na jehož splnění zatím čekáte.

Nepřeceňuji svůj talent. Už jako náctiletý jsem jezdil po krajině na 
kole se skládacím stojanem, takže mě malování muselo těšit, ale tepr-
ve při výtvarném školení během studií jsem zjistil, že bez toho nemohu 
být. A to trvá. A to stačí. Kéž by několik mých nejlepších obrazů shořelo 
až s planetou!

24 oken adventu podruhé a Čáslavská adventní dílna poprvé

I v letošním adventním čase může-
me počítat dny do Vánoc na nevšedním 
adventním kalendáři, v nějž se od 1. do 
24. prosince opět promění čáslavská rad-
nice. Hra světel a tónů v oknech barokní 
budovy, vlídné slovo a živá vánoční hudba 
v podání místních i hostujících muzikan-
tů obejmou čáslavské náměstí každý pro-
sincový podvečer. Přijďte se těšit na Vá-
noce, zastavit se s přáteli a známými nad 
šálkem horkého čaje či svařeného vína, 
zazpívat si, poslouchat a nechat v sobě 
i kolem sebe vyrůst sváteční atmosféru.

Projekt 24 oken adventu pořádá spolek 
Formanova Čáslav, z. s. v radostné spolu-
práci s designérem Michalem Strachem  
a městem Čáslav. Kompletní program jed-
notlivých vystoupení z balkónu radnice 
najdete již v listopadu na www.formanova-
caslav.cz.

Rozsvěcení adventních oken bude již 
první adventní neděli předcházet Čáslav-
ská adventní dílna na Malé scéně Dusíkova 
divadla, na niž spolek Formanova Čáslav 
srdečně zve všechny tvořivé duše, které 

by si rády vyrobily závěsný vánoční věnec  
k ozdobení vchodových dveří domů, bytů či 
obchodů, a tím i celého města. Za drobný 
poplatek 50 Kč bude na místě k dispozici 
veškerý materiál. K dokonalému aranžmá 
pomohou nápady a šikovné ruce Radky 
Zámečníkové z kutnohorského květinář-
ství Loukales x design. Přijďte si užít svá-
teční atmosféru umocněnou vůní svíček  
a nezbytného horkého punče v neděli 28. lis-
topadu kdykoli mezi 10:00 a 15:00. Pro děti  
(i dospělé) bude připravena také dílnička 
vánočních přání.
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Listopad

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA ČÁSLAV 
Husova 291, 286 01, Čáslav, T +420 327 312 207

PROGRAM
•ALOIS VRANÝ: MALÍŘ ČÁSLAVSKÝ
 výstava u příležitosti 170. výročí 
narození tohoto čáslavského rodá-
ka a malíře
KDY: 9. 11. – 28. 11. 2021, vernisáž 
8. 11. 2021 v 17 h 
KDE: výstavní síň, náměstí J. Žižky 
z Trocnova 
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 h 

• DOPOLEDNE SE SPISOVATELKOU 
DANKOU ŠÁRKOVOU 
a její knihou Alenka a Krakonoš
Pro 1. a 2. třídy základních škol
KDY: 8. 11. 2021 
KDE: knihovna,  
Kostelní náměstí 197 

•BESEDA SE SPISOVATELKOU  
ALENOU MORNŠTAJNOVOU
KDY: 9. 11. 2021 od 17 h
KDE: 1. patro knihovny,  
Kostelní náměstí 197 

•Dr. TOMÁŠ VELÍMSKÝ: Raně stře-
dověké Čechy a úcta k světcům 
cizího původu
 přednáška Muzejního a vlastivěd-
ného spolku „Včela Čáslavská“  
KDY: 23. 11. 2021 od 17 h
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla 

•DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Výjimečné sobotní půjčování pro 
děti, registrace na rok zdarma pro 
nové  čtenáře, četba ukázek z no-
vých knih, psaní dopisů Ježíškovi, 
prodej nových  dětských knížek 

(možnost zakoupit pěkný dárek  
k Vánocům).
KDY: 27. 11. 2021, 10–16 h
KDE: knihovna,  
Kostelní náměstí 197
Od 14 hodin pohádka  
CUKROVÉ TINTILIMINTILI v podání 
Divadélka Kůzle 

•ZAHÁJENÍ ADVENTU V MUZEU
 vánoční dílny, zdobení stromečku
KDY: 28. 11. 2021 od 14 h
KDE: muzeum, Husova 291
Vstupné: 10 Kč  

•IZRAEL A PALESTINA
cestopisná beseda s Jitkou Zadra-
žilovou, autorkou knihy Blondýna 
na cestách
V adventním čase navštívíte Jeru-
zalém, Masadu, Betlém, Hebron, 
Jericho a Ramaláh
KDY: 29. 11. 2021 od 17 h
KDE: 1. patro knihovny,  
Kostelní náměstí 197

Změna programu vyhrazena

Sledujte naše webové stránky, 
Facebook a Instagram! 
www.muzeumcaslav.cz,  
facebook.com/muzeumcaslav/
IG:  #mestskemuzeumcaslav#

11
2021

AKCE LISTOPAD 
5. 11. 2021  
KLUB INSPIRACE – VÁNOČNÍ 
DEKORACE 1 (svícen, lucerny)  
pro SŠ a dospěláky
od 17:00 do 22:00 
účastnický poplatek 280 Kč
6. 11. 2021 
KLUB INSPIRACE – VÁNOČNÍ 
DEKORACE 2 (svícen, lucerny)  
pro SŠ a dospěláky
od 8:00 do 13:00 
účastnický poplatek 280 Kč
6. 11. 2021  
PÍŠEME/KRESLÍME JEŽÍŠKOVI 
pro děti od 5 let
od 10:00 do 12:00 
účastnický poplatek 80 Kč 
6.–7. 11. 2021 
DÍVČÍ POHÁDKOVÁ NOC 
pro holčičky od 1. tříd
sobota od 14:00   
neděle do 10:00 
účastnický poplatek 250 Kč
12. 11. 2021 
KLUB INSPIRACE – KERAMICKÝ 
ANDĚL 1 
pro SŠ a dospěláky
od 17:00 do 24:00 
účastnický poplatek 380 Kč

17. 11. 2021 
KLUB INSPIRACE – KERAMICKÝ 
ANDĚL 2 
pro SŠ a dospěláky
od 8:00 do 15:00
účastnický poplatek 380 Kč
19. 11. 2021 
KERAMICKÉ ODPOLEDNE –  
VÁNOČNÍ SVÍCEN 
pro děti od 1. tříd
od 14:00 do 16:00 
účastnický poplatek 100 Kč
21. 11. 2021 
HRNEČKY A TALÍŘKY  
technikou zapékání fólie 
pro děti od 9 let
od 15:00 do 16:30 
účastnický poplatek 130 Kč
26.–27. 11. 2021  
ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ 
pro ZK mažoretky od 1. tříd 
sobota od 16:00  
neděle do 10:00

Na všechny příležitostné akce  
se můžete přihlásit přes náš nový online systém. Návod, jak si založit 

uživatelský účet, a následný postup přihlášení naleznete na  
našich webových stránkách www.ddmcaslav.cz

U příležitosti 170. výročí narození čáslavského rodáka Aloise Vra-
ného připravilo městské muzeum výstavu věnovanou tomuto malíři.

Téměř celý jeho život je spjat s Čáslaví, kde se po studiích na praž-
ské Akademii výtvarných umění zapsal do povědomí občanů svou 
historickou malbou „Sněm čáslavský roku 1421“. Tento velkoformá-
tový obraz je na čáslavské radnici vystaven dodnes. Figurální malbu 
však umělec brzy opustil a stal se krajinářem. Na svých plátnech za-
chycoval především rodné město a jeho přilehlé okolí. Velmi zajíma-
vou skupinu děl tvoří obrazy s archeologickou tématikou, zcela jistě 
ovlivněné jeho členstvím v muzejním a archeologickém spolku Včela 
Čáslavská. Doposud málo známá je jeho role divadelního výtvarní-
ka. Umělec navzdory nelehkému osudu a celoživotní chudobě nikdy 
neopustil svou profesi a zanechal tak městu a jeho občanům mnoho 
pozoruhodných děl. 

Průřez jeho tvorbou můžete zhlédnout od 9. do 28. listopadu 
2021 ve výstavní síni na Žižkově náměstí.

ALOIS VRANÝ: MALÍŘ ČÁSLAVSKÝ
Tereza Stará

SK SLAVOJ ČÁSLAV – TURISTIKA LISTOPAD 2021

6. 11. sobota OKOLO ŠTÍTARSKÉHO POTOKA 
trasa: Dymokury, Jakubský mlýn, Štítarský les, Krčský 
rybník, Kanovnický les, Městec Králové 
odjezd: Čáslav 7:51  návrat: 17:36–17:57 
vedoucí: Ing. Zbyněk Němec 
 
13. 11. sobota OKOLO DUBČE 
trasa: Běchovice, Dubeč, Uhříněves 
odjezd: Čáslav 7:51   návrat: 15:06 
vedoucí: Kučerovi

20. 11. sobota ŽDÍRECKO  
trasa: Sobiňov, Podmoklany, Hudeč, Nový Studenec,  
Horní Studenec, Ždírec 
odjezd: Čáslav 9:06  návrat: 16:51 
vedoucí: Zdeňka Matysová

27. 11. sobota HOPSA HEJSA DO BRANDEJSA 
trasa: Čelákovice-Jiřina, Lázně Toušeň, Brandýs n. Labem 
odjezd: Čáslav 8:01  návrat: 15:26 
vedoucí: Zdena Šrámková

12 km

11 km

11 km

10 km
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    kino
 Miloše Formana

ST 3. 11. | 15:30
KÓD ENIGMY válečný 
| životopisný | thriller | 
drama  
ST 3. 11. | 20:00
QUO VADIS, AIDA? 
 drama 
ČT 4. 11. | 20:00  
KAREL | životopisný
PÁ 5. 11. |  20:00
DUNA | sci-fi 
SO 6. 11. | 17:30 
CROODSOVI: NOVÝ VĚK 
pohádka | animovaný 
SO 6. 11. | 20:00 
SUPERNOVA
romantický | drama  
ST 10. 11. | 20:00 
MILAN KUNDERA: OD 
ŽERTU K BEZVÝZNAM-
NOSTI  | dokumentární   

ČT 11. 11. | 20:00 
PŘÁNÍ JEŽÍSKOVI
romantický | komedie 
PÁ 12. 11. | 20:00 
VENOM 2: CARNAGE 
PŘICHÁZÍ | sci-fi
SO 13. 11. | 17:30
MIMI ŠÉF: RODINNÝ 
PODNÍK  | animovaný  
SO 13. 11. | 20:00 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
akční | dobrodružný
ST 17. 11. |  
NICKYHO RODINA 
dokumentární | drama
ČT 18. 11. |  
ZTRACENI V RÁJI 
komedie | road movie  
PÁ 19. 11. |  
RODINU SI NEVYBEREŠ
komedie

SO 20. 11. |  
VLK A LEV: NEČEKANÉ 
PŘÁTELSTVÍ
rodinný | dobrodružný 
SO 20. 11. | 
KAREL| životopisný 
ST 24. 11. |  
ZPRÁVA  
historický | drama 
ČT 25. 11. | 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
komedie  
PÁ 26. 11. | 
VYŠEHRAD: SERYJÁL  
komedie 
SO 27. 11. |  
100% VLK  
animovaný | komedie 
SO 27. 11. |  
KURZ MANŽELSKÉ 
TOUHY | komedie

 
 

Rodinné centrum KOPRETINA pořádá ve spolupráci  
s městem Čáslav a Římskokatolickou farností Čáslav 

 

SVATOMARTINSKÝ             
LAMPIÓNOVÝ 

  PRŮVOD 
 

čtvrtek 
11. listopadu 2021 

v 17 hod. 
 

Trasa průvodu začíná  
na Kostelním nám. a končí  

u kašny na Žižkově nám. 
– zde bude připraven  

malý kulturní program. 
 

LAMPIÓNY nebo SVÍČKY S SEBOU! 
 

 Změna v programu vyhrazena. Kompletní program na www.kinocaslav.cz.
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NOVA FORMA V GUMÁRNĚ
Víkend tvůrčího psaní  
se uskuteční v Čáslavi 27. a 28. listopadu 2021.

Po úspěšném workshopu na 3 DNECH V GUMÁRNĚ jsme se rozhodli 
uspořádat strukturovanější textovou dílnu s naší přední dramatičkou Lenkou 
Lagronovou. Workshop je součástí programu, v jehož rámci nabízíme setkání 
a kreativní spolupráci s uměleckými osobnostmi na české scéně.

Počet míst je limitovaný.

Ohlédnutí za rokem 2021

Ještě nejsme na konci roku, ale už je příležitost bilancovat dosavadní 
činnost platformy NOVA FORMA v Čáslavi. Od února letošního roku jsme 
uspořádali sedm workshopů pro zájemce z oblasti výtvarné a literární tvorby, 
třináct přednášek ze světa výtvarného umění a společenských věd, z toho 
čtyři přednášky v době lockdownu na našem kanále na YouTube, které do 
dnešního dne zhlédly přes čtyři tisíce diváků. Tři setkání se zajímavými osob-
nostmi, které výrazným způsobem ovlivňují dění ve svých oborech.

Texty i fotodokumentaci akcí naleznete v archivu na www.novaforma.art.

Plány na rok 2022

Sympozium v Gumárně mycelium/NOVA FORMA2 zahájilo v říjnu 2021 pří-
pravy na výstavu, která proběhne současně na dvou místech. Jednak v Čásla-
vi, jednak v legendárním prostoru Pragovka v pražských Vysočanech. Deset 
umělců připraví dvě paralelní expozice, které propojí v dialogu dvě industri-
ální lokality. Těší nás, že se Čáslav prostřednictvím činnosti platformy NOVA 
FORMA dostala na Artmap – informační síť mapující kulturní centra v Česku. 
Projekt mycelium/NOVA FORMA2 bude doprovázen zajímavými programy,  
o kterých budete včas informováni. 

=amk=

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
dovolte mi, abych vás jménem Římskokatolické far-
nosti – děkanství Čáslav pozval k společnému prožití 
událostí, které v naši farnosti proběhnou. 

Začátek listopadu máme spojený se vzpomín-
kou na všechny zemřelé, ty kteří nás předešli na věč-
nost, a třeba i v covidové době nás nečekaně opusti-
li. Na naše zemřelé budeme vzpomínat a za ně se 
modlit při bohoslužbách, které se uskuteční v kos-
tele sv. Petra a Pavla v Čáslavi, v úterý 2. listopadu,  
v 8 a 18 hodin. Modlitební setkání bude také na našem 
hřbitově v Čáslavi, od 15 hodin u velkého kříže. 

Přijměte ještě jedno naše pozvání, a to k modlitbě 
chval. Takzvaný večer chval se uskuteční v našem kos-
tele sv. Petra a Pavla v sobotu 6. listopadu od 19 hodin. 
Toto modlitební setkání hudebně obzvláštní Benjamín 
Drápal s doprovodem. 

Zváni jsou věřící všech křesťanských denominací, 
ale také všichni lidé dobré vůle. 

Těšíme se na setkání s vámi.
Za farnost Čáslav Dmytro Romanovský, farář 
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GRAND FEST – SVÁTEK HUDBY SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

Fanoušci kvalitní muziky slyšte, do koncertních diářů si tučně poznamenejte 
datum 19. 11. Tento den se od 18:30 otevřou dveře sálu hotelu Grand, kde odpálí 
svoji show šestice interpretů. A ani tentokrát není nouze o zvučná jména. Celá 
akce má navíc tradičně charitativní nádech. 

Line-up napěchovaný čáslavskou jistotou i hvězdnými jmény

Večer odstartují KluciZND. Pamatuje-
te si mladou partičku, která hrála při tábo-
ráku na náměstí během Dvorků? Tak to 
byli právě Kluci z Nových Dvorů. Během 
večera se představí také v Čáslavi stále 
více populární Tomáš Polman. Čtenářům 
Čáslavských novin Tomáše nemusíme 
více představovat. Rozhovor s ním si mů-
žete připomenout v ČN0621. Žádnými 
nováčkem v našem městě není ani další 
poprocková formace Sendwitch, která 
na náměstí zahrála v září během Čáslav-
ských slavností. Grand svojí návštěvou 
poctí také dvojnásobný držitel ceny Aka-
demie populární hudby Anděl 2016, pop-
-folkový Thom Artway. Zvučná jména do-

plňují ATMO music. Vzpomínáte na jejich 
poslední vystoupení v Grandu? A věřili 
byste, že od této jízdy 25. listopadu uplyne 
už 5 let? Pojďme si to zopakovat! No a co 
by to bylo za Grand Fest, kdyby se ze řetě-
zů neurvala trojice čáslavských pacholků  
a organizátorů akce Civilní Obrana. 

Opět pro dobrou věc

Část ze vstupného bude věnována 
na podporu neziskové organizace nabí-
zející sociální služby pro lidi s mentál-
ním postižením Helpicon. Organizaci 
budete moci podpořit také zvlášť, dob-
rovolnou částkou do kasičky u vstupu. 

FESTIVAL MĚSTO=GALERIE  
SE DO MĚSTA ZAPSAL TŘEMI MALBAMI

Graffiti – fenomén, který jedna skupina lidí zatracuje, zatímco ta druhá jej po-
važuje za umění. Čáslav se stejně jako další moderně smýšlející města po celé 
republice přiklání ke druhé skupině. Samozřejmě za předpokladu, že malba pro-
běhne legálně na předem domluvených objektech a odsouhlasené návrhy zrealizují 
skuteční profesionálové svého oboru. Proto Čáslav podpořila streetartový festival 
s názvem Město=Galerie. 

Festival letos v období od 1. 7. do 19. 9. navštívil Lysou nad Labem, Nymburk, 
Poděbrady, Kutnou Horu a Čáslav. V našem městě jsme od 15. 9. do 19. 9. mohli 
sledovat vznik tří unikátních děl. 

O malbu na téměř 100 metrů dlouhé stěně firmy Recycling – kovové odpady a.s. 
se postaral Michal Škapa. Motiv spojený se šrotem poukazuje na to, že se nejedná 
pouze o kus kovu. Před recyklací totiž každá kovová součástka tvořila podstatný 
prvek funkčního stroje. 

Další velkoplošnou malbu vytvořil budějovický Jakub Štark alias Robot-X na ko-
telně v ulici Rudolfa Těsnohlídka. Kresba má odrážet charakter městského života 
a je navržena s citem pro okolní výsadbu. Strom za kotelnou zpovzdálí dotváří afro 
vlasy ženy, která je nejvýraznějším prvkem uměleckého artefaktu. 

Skupina pozvaných umělců jako bonus namalovala ještě jedno dílo v Tylově ulici. 
To na rozdíl od dvou předešlých nemá hlubší kontext. Jedná se o graffiti malované  
v rámci volné exhibice.

JN

JN

IM

Slavnost v kostele láká na 
hudbu i sousedské cukroví

Navštěvujete kostel sv. Petra a Pavla pravidel-
ně, občas, nebo dokonce vůbec? Ať už patříte do 
kterékoli skupiny, určitě neprohloupíte, když do 
něj zavítáte 19. prosince. Právě na tento den letos 
připadla poslední adventní neděle a kostel při té 
příležitosti i díky faráři Dmytro Romanovskému 
ožije očekávanou slavností. Duchovní prožitek 
ještě umocní emocionální rozměr blížícího se 
Štědrého dne. V rámci benefičního koncertu zde 
vystoupí písničkář, hudebník a finalista soutěže 
Česko Slovensko má talent Pavel Helan.

Ale koncertem možnosti, jak si užít hezký ve-
čer, zdaleka nekončí. Po jeho skončení se mohou 
lidé přesunout k radnici na akci 24 oken adventu. 
Pořádá ji spolek Formanova Čáslav, z. s. ve spo-
lupráci s designérem Michalem Strachem a měs-
tem Čáslav. Ve stručnosti jde o to, že v době od  
1. do 24. prosince se radnice promění v pomyslný 
adventní kalendář a každý večer bude za zvuků 
živé hudby rozsvíceno jedno okno radniční budo-
vy. Je namístě připomenout, že právě čtvrtá svíč-
ka bývá spojena s láskou, což předvánoční atmo-
sféře jistě ještě pomůže.

Zájemci se navíc mohou 19. prosince za-
stavit u infocentra, kde na ně bude čekat svařák  
a další tematické občerstvení. Čáslavské hospo-
dyňky mají možnost donést sem vlastní cukroví 
a třeba jej i porovnat s tím, které nabídne lidem 
k ochutnání jejich soused nebo sousedka. Znáte 
například recept na ty nejnadýchanější vanilkové 
rohlíčky? Neváhejte se o něj podělit s ostatními. 
Vánoce jsou svátky klidu, míru a sounáležitosti.  
I proto bude mít večer charitativní podtext. 

Vstupné bude dobrovolné a výtěžek obdrží 
charitativní organizace. Která to bude? O tom roz-
hodnou sami lidé. Tipy na konkrétní instituce mo-
hou zájemci posílat od 28. 11. do 5. 12 na e-mail 
noviny@meucaslav.cz nebo na sociální sítě, pří-
padně je nahlásit v infocentru. Jedinou podmín-
kou je, aby šlo o neziskovou organizaci, jejíž pů-
sobnost zasahuje do Čáslavi.

Poté bude vybrána trojice nejčastějších od-
povědí a 6. 12. vznikne dotazník, z něhož vzejde 
vítězná organizace.

V loňském roce zamezila konání podobné 
akce nedobrá společenská situace spojená  
s pandemií covid-19. O to větší význam má šance 
vybrat co nejvyšší částku a přispět tak na dobrou 
věc, ale také se jen tak sousedsky potkat a popo-
vídat si. Řekněte sami, nezní to lákavě? Těšíme 
se na shledanou!
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Pivo, nebo víno?

Určitě pivo. Když se nám ozval Měš-
ťanský pivovar Kutná Hora, že by rádi byli 
s naší kapelou parťáci, měli jsme takovou 
radost, jako kdybychom vyhráli Slavíka 
nebo co (smích). Proto PIVO!

Matematika, nebo dějepis?

No u mě je to asi dějepis a celkově zají-
mavosti. Myslím, že to tak má spousta lidí.

Hory, nebo moře?

Z hor k moři. Nikdy ne naopak, to bych 
asi nezvládl (smích).

Kočka, nebo pes?

Nejraději bych řekl kočka i pes, ale jest-
li potřebujete jednu odpověď, tak „kočko-
pes“ (smích). 

Kniha, nebo film?

Bohužel film. Moc mě to mrzí, protože 
poslední dobou nemám vůbec čas na čte-
ní knih. 

Slané, nebo sladké?

Sladké.

Pop, nebo rock?

Poslechnu si moc rád snad všechny 
hudební žánry, ale jakmile slyším kytary  
a mlaskající kopák, zavalí mě pocit blaha. 
Takže ROCK!

Kino Miloše Formana, nebo Dusí-
kovo divadlo?

Mám vztah k obojímu, ale v divadle 
jsem trávil díky čáslavskému orchestru 
více času, takže převažuje určitě Dusíkovo 
divadlo. 

Po Čáslavsku autem, nebo pešky?

Na koloběžce.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?

Poslední roky se zima moc nepředvádí, 
takže Čáslav v létě. Moc se mi líbila Čáslav 
v létě, když probíhaly na náměstí různé spo-
lečenské akce. Vím, že to teď kvůli covidu 
nebylo lehké, ale už se moc těším, až na to 
zase bude prostor.

Zájemci o záhady se 
mohou těšit na dvě 
knihy Arnošta Vašíč-
ka: Tajemné fenomény a Záhady na 
dosah ruky.

Studenty jistě potěší, že jsme obohatili 
naučnou literaturu o další žádané tituly: 
Pedagogické ovlivňování volného času  
a Předškolní pedagogika.

 
 
 
 
Cestovatelům a turistům nabízíme 
již 32. díl Toulavé kamery.

Z BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 

Chaloupky (Štěpán Javůrek) – příběh  
o obyvatelích dnes již zaniklých obcí  
v Krušných horách, který se dotýká napja-
tých vztahů mezi Čechy a Němci v době 
sílícího nacionalismu před vypuknutím 
druhé světové války

Prokletý kraj (Michaela Klevisová) román  
z Pošumaví s detektivní zápletkou  

 
 
 

 
 
 
 
 

Šachy se smrtí (John Donoghue) – román z koncentračního tábora  
v Osvětimi – psychologický pohled na pocity viny, pochopení, smíře-
ní a odpuštění jak optikou oběti, tak spolupachatele holocaustu

TENTOKRÁT NÁM ODPOVÍDAL: Marek Calík
Čáslavský zpovědník 

NOVINKY V KNIHOVNĚ Marie Hrubá

IM

Grand Fest letos oslaví svůj 15. ročník. Pro 
rubriku Čáslavský zpovědník jsme proto 
oslovili frontmana kapely Civilní obrana  
a jednoho z organizátorů Marka Calíka.  

zakoupeno nových
 k

ni
h

ZÁŘÍ
141
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Netradiční mezinárodní dny
Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den žen nebo Svátek práce známe všichni 
a většina z nás by k nim zřejmě zvládla doplnit i správné datum. Celosvětově 
ovšem existují stovky dalších mezinárodních dní, které na svůj věhlas nebo 
obecné přijetí teprve čekají. Jsou mezi nimi takové, o jejichž oprávněnosti není 
pochyb, ale i úplné kuriozity. Co všechno můžeme slavit v listopadu?

1. listopadu
Mezinárodní den veganství
Zatímco známější vegetariáni nejedí 
„jen“ maso, vegani ze svého jídelníčku 
vyloučili také vejce, mléčné výrobky 
nebo med, prostě všechny živočišné 
produkty. Přijde vám to nezvládnutel-
né? Třeba herci Alec Baldwin, Demi 
Moore či Natalie Portman si to nemyslí

6. listopadu 
Mezinárodní den saxofonu
I většina hudebních nástrojů slaví své 
mezinárodní dny. Saxofon vznikl v po-
lovině 19. století díky Belgičanovi Adol-
phu Saxovi. Od té doby mu propadly 
miliony muzikantů včetně někdejšího 
amerického prezidenta Billa Clintona 
nebo animované Lisy Simpsonové.

14. listopadu Světový den diabetiků
Kanadský lékař Frederick Banting je 
považován za člověka, který jako první 
objevil léčebné účinky inzulinu. A jeli-
kož se narodil 14. listopadu, právě ten-
to den je od roku 1991 považován za 
světový den všech diabetiků. Letos jej 
tím pádem budeme slavit už potřicáté.
 

17. listopadu Den domácího chleba
Snad každý Čech ví, že 17. listopadu 
slavíme Den boje za svobodu a de-
mokracii a Mezinárodní den student-
stva – takto nazvaný od 1. dubna 
2019. Ve světě si ovšem toto datum 
spojují také s méně „závažnými“ vý-
ročími. Patří mezi ně například Den 
domácího chleba.

19. listopadu Světový den toalet
Řada lidí si myslí, že když e-mail nebo 
internetový komentář napíšou nějak 
TAKTO, dodají jim na DŮRAZU. Ve 
skutečnosti tím spíš dosáhnou opa-
ku. Svátek klávesy, která k přepínání 
mezi velkými a malými písmeny slou-
ží, už se tomuto neduhu vysmívá přes 
dvacet let. 

21. listopadu Světový den televize
Umíte si představit obývací pokoj bez 
televizoru? Jestli ne, nemáte se za co 
stydět. Má to tak většina z nás. Svě-
tový den televize ovšem neoslavuje 
přístroj jako takový, ale spíše dopad, 
který může mít pravidelné sledování 
televizních pořadů na povědomí o si-
tuaci ve světě.

IMZ BELETRIE PRO DĚTI:

Dědečku, vyprávěj  
o Česku – trpělivý a las-
kavý dědeček projíždí  
s vnučkou naší zemí a vy-
práví jí o pamětihodnos-
tech, přírodních krásách 
i slavných osobnostech 
našich kulturních dějin

Pro dětské milovníky psů jsme 
zakoupili již 6. díl oblíbené série 
o psu Dustym.

Upravený řecký 
epos Odyssea jis-
tě uvítají čtenáři 
doporučené 
školní 
četby. 

Náctiletým návštěvníkům jsme 
vyšli vstříc a doplnili náš fond  
o knihy z nakladatelství CooBoo. 

Z mnoha vybíráme: komiksy 
Pupíky, Juliette v Paříži  
a Juliette v New Yorku

A romány: Superstar, Na 
cestě létem, Slzy jsou jen 
pro holky, Zámek v oblacích 
a další.

LISTOPADOVÁ TAJENKA

TAJENKA: Užijte si…………………………………………………… naplno! 

7) Název události připravované RC Kopretina na 11. 11. … lampiónový průvod. 

     

4) Dne 28. 11. na náměstí oslavíme 1.…….. neděli.

6) Příjmení čáslavského malíře, který v říjnu oslavil 70. narozeniny. 

1) Na kostele sv. Petra a Pavla byly restaurovány ……

2) Která památka je restaurována ve středu náměstí?  

     

5) Jméno největší akce na náměstí, která se letos konala 18. 9? 

3) Newslettery přímo do e-mailů můžete obdržet pomocí aplikace Mobilní…… 
     (informujeme například o haváriích vodovodů a přijímáme podněty od občanů města)

8) Název kamenů zmizelých? (odhaleny 3. října ve Váchově ulici) 

9) Jméno streetartového festivalu, 
který se v Čáslavi uskutečnil 15.–19. 9.? 

10) Název festivalu, který se uskuteční 19. 11. v hotelu Grand. 

11) Které muzeum se po dokončení cyklostezky stane lépe dostupným pro pěší i pro cyklisty? 

12) Místo konání zasedání městského zastupitelstva: ….. 

13) Kdo byl čáslavský rodák Alois Vraný, od jehož narození uplynulo 170 let?

Pro listopadové vydání jsme si pro naše pozorné čtenáře připravili soutěžní tajenku. Všechny odpovědi najdete v aktuálním 
vydání Čáslavských novin, které právě držíte v ruce. Pro PRVNÍ TŘI, kteří se 10. 11. od 15:00 do 16:00  

dostaví se všemi správně vyplněnými odpověďmi a vyplněnou tajenkou do Infocentra Čáslav, bude připraveno překvapení.
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Dne 2. listopadu 2021  
vzpomeneme 5. výročí dne,  

kdy nás navždy opustil 
pan 

František Horváth
z Chotusic

Vzpomíná manželka s rodinou 
a sestry s rodinami.

Díky za to, čím jsi pro nás v životě byl,  
díky za každý den, kdy jsi pro nás žil.

Dne 21. 11. 2021 tomu bude 15 let, 
co nás opustil pan

Tomáš Klíma
Kdo jste ho znali, věnujte mu, 
prosím, spolu s námi tichou 

vzpomínku.

Stále vzpomínají rodiče, bratr  
a ostatní příbuzní.

Žádný čas není tak dlouhý,  
aby nám dal zapomenout na toho, koho jsme měli rádi…

Dne 2. 11. 2021  
oslaví své 90. narozeniny 

paní  

Ludmila Kořínková 
z Čáslavi. 

Vše nejlepší a hodně zdraví přeje 
dcera Zdena s celou svou rodinou. 

Dne 9. 11. 2021 vzpomeneme 
nedožité 90. narozeniny našeho 

milovaného tatínka, dědečka  
a pradědečka,  

pana 

 Čestmíra Obermana 

Stále vzpomínají Jitka, Míra 
a Jirka s rodinami. 

 

Dne 28. 11. 2021 by oslavil  
68. narozeniny a zároveň 

 toho dne uplyne 1 rok od chvíle,  
kdy nás navždy opustil 

pan 

Miroslav Lyrus
S láskou vzpomínají  

manželka Hana  
a synové Miroslav a Jaroslav.

Dne 21. 11 2021 uplyne dlouhých 
smutných 20 let od chvíle,  

co nás navždy opustil 
 

pan 

Beran František 
 

Stále vzpomínají a nikdy  
nezapomenou, sestra  

a děti s rodinami.

Dne 7. října 2021 uplynulo  
5 let od chvíle, kdy nás opustila 

milovaná maminka,  
babička a prababička,  

 
paní 

Alena Šafářová
Stále vzpomínají syn s rodinou  

a dcera Věra.

 
 

Dne 25. 10. 2021  
by oslavil krásných 90 let.  

pan 

Drahomír Dostál
Manželka Ema, syn Leoš s rodinou 

a dcera Libka s rodinou.

Dne 1. listopadu uplyne 8 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka,  
babička, prababička,  

 
paní

Ivonna Duchečková
Stále vzpomíná 

 syn Ivo s rodinou.

Dne 6. listopadu 2021 uplynou  
2 roky od chvíle, kdy nás opustil 

manžel a otec, 

pan

Jaroslav Valtr 
Vzpomínají manželka Jana  
a synové Jaroslav a Kamil.

Taťko, chybíš nám.
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Dne 14. 8. 1991 byla založena firma Realitní a stavební společnost s.r.o.  
Ing. Bohumilem Bartuňkem, Ing. Miroslavem Bartůňkem,  

Ing. Janem Vavřičkou a Jaroslavem Vaňátkem. 

K 30. výročí ji přejí zaměstnanci mnoho dalších úspěšných let.

• ČESKÁ KVALITA 
• MODERNÍ A ELEGANTNÍ DESIGN 
• DLOUHÁ ŽIVOTNOST

TO JSOU DVEŘE SAPELI, 
KTERÉ VYTVÁŘEJÍ VÁŠ DOMOV.

• PORADÍME
• ZAMĚŘÍME
• VYROBÍME A NAMONTUJEME

NAVŠTIVTE NÁŠ SAPELI POINT NA 
ŠTRAMPOUCHU 110.

KONTAKT:
Míšková Petra
Mobil: 602 136 125
E-mail: petra.miskova@apolocaslav.cz

www.apolocaslav.cz

Apolo_inzerce_sirka.indd   1Apolo_inzerce_sirka.indd   1 13.10.2021   7:42:2013.10.2021   7:42:20

Září  
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Železářství
„ u Dobiáše”

Nabízíme:

zahrádkářské potřeby

ploty, pletiva

ochranné pomůcky

domácí potřeby

potřeby pro řemeslníky i kutily

Husova 319, Čáslav tel.: 703 348 092

Nabízíme:
Perspektivní zaměstnání v příjemném kolektivu prosperující �rmy z Čáslavi. Bene�ty: stravenky v hodnotě 131 Kč, 

příspěvek na penz�ní pojištění, 5 týdnů dovolené (v závislosti na odpracovaných letech).

TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav
Tel. 327 582 832, email: personalni@topolwater.com

www.topolwater.com 

Společnost TopolWater, s.r.o., výrobce čističek odpadních vod s více než 30-ti letou tradicí.

Hledáme pracovníky na tyto pozice:
+ Montér technologií čističek

Požadavky: technické myšlení, orientace v technické 
dokumentaci, schopnost samostatné práce. Čistý 

příjem po zapracování: .27 000 - 31 500 Kč
   

+ Pracovník do výroby čističek
Požadavky: technické myšlení, orientace v technické 

dokumentaci, schopnost samostatné práce.
   

+ Vedoucí provozování
    Požadavky: SŠ/VŠ technického směru, orientace v 

technické dokumentaci, schopnost nastudovat 
odpovídající legislativu, pečlivost, schopnost 

organizace a administrativní činnosti.

+ Projektant vodohospodářských staveb
Požadavky: VŠ/SŠ stavební, znalost práce v Cad 

programech, znalost technického kreslení, schopnost 
samostatné práce, základní znalost Aj/Rj.

   

+ Projektant technické dokumentace
    Požadavky:  SŠ technického směru, základní znalost 

práce v CAD programech,  znalost technického 
kreslení.

+ Elektromontér
Požadavky: Vzdělání v elektrooboru, vyhláška č.50/1978 

Sb.; §5, řidičské oprávnění sk. B, technické myšlení.
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PRODEJ A MONTÁŽ

TOPENÁŘSKÁ TECHNIKA

ROZVODY VODY, KANALIZACE

OHŘEV VODY

VYBAVENÍ KOUPELEN

ČERPADLA A VODÁRNY

OPRAVY A MONTÁŽE

Je to tady – po dlouhých měsících 
zdražování konečně přichází obrat.

a veškerý hoblovaný materiál

Pražská 2025 (naproti Zenitu) Čáslav

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí–pátek
8.00–16.00

sobota
březen–listopad
8.00–11.00

Zlevnili jsme o 10 % Kde nás najdete?

Kvalitou na jiné – vyšší úrovni Vám dopřejeme radost z práce.
Stačí vyzkoušet a přesvědčíte se sami.

A

www.jpholz.com

PALUBKY, OSB
sleva 10 %
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Pod Nádražím 1608, Čáslav, 286 01
tel. 606 603 455
fenix@fenix-doprava.cz

Kontaktní údaje:
Pronájem plochy, nebo paletového místa 
Možnost rozvozu zboží po celé ČR a Evropě
Dle požadavků doplníme regálový systém
Kapacita 3.500 paletových míst
K dispozici od října 2021

Nabídka:

ČÁSLAV

PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR

RECYKLAČNÍ CENTRUM
Neškaredice 95

 TŘÍDĚNÁ ZEMINA – cena 206 Kč/tuna
(pro zakládání trávníku, záhonu a zahrad)

 ZEMINA PRO ZÁSYP – cena 19 Kč/tuna
(vyrovnání podkladových vrstev)

 RECYKLÁTY BETON, CIHLA – cena od 36 Kč/tuna
(do základových desek, podklad pod zámkové dlažby)
 MULČOVACÍ KŮRA, PÍSEK, ŠTĚRKY

Kompletní ceník
na www.zers.cz

DOPRAVU ZAJISTÍME – 606 092 756                   Otevřeno
KOMPOSTÁRNA, DEPONIE STAVEBNÍHO ODPAD  Po – Pá 7:00 –16:00

RECYKLAČNÍ CENTRUM
Neškaredice 95

TŘÍDĚNÁ ZEMINA – cena 206 Kč/tuna
(pro zakládání trávníku, záhonu a zahrad)
ZEMINA PRO ZÁSYP – cena 19 Kč/tuna
(vyrovnání podkladových vrstev)
RECYKLÁTY BETON, CIHLA – cena od 36 Kč/tuna
(do základových desek, podklad pod zámkové dlažby)
MULČOVÁCÍ KŮRA, PÍSEK, ŠTĚRKY

Kompletní ceník
na www.zers.cz

DOPRAVU ZAJISTÍME – 606 092 756 Otevřeno
KOMPOSTÁRNA, DEPONIE STAVEBNÍHO ODPAD Po – Pá 7:00 –16:00
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eshop       superpodlaha.cz

email: caslav@koberceadam.cz
tel: 725 806 794
Pražská 162 ( areál Zenit), Čáslav

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

Jsme stabilní skupina působící v Čechách, na Slovensku a také
po celém světě v oblasti komplexních řešení elektro, měření
a regulace a řídících systémů pro náročné a velmi zajímavé
průmyslové aplikace.

Do našich týmů v Kutné Hoře aktuálně hledáme v profesích ELEKTRO
nebo MaR posily na pozicích:

PROJEKTOVÝ MANAŽER

PROJEKTANT

ZKUŠEBNÍ TECHNIK

ŠÉFMONTÉR

MONTÉR
V případě zájmu nás můžete kontaktovat:
e-mail: info@extec.cz
mobil: +420 727 947 154

Informace o volných pozicích najdete zde:

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč
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www.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 57180 000 Kč
Náborový příspěvěk

Řidičský průkaz C, C+E
Kartu řidiče
Profesní průkaz
Pracovitost a spolehlivost
Slušné jednání se zákazníkem

Požadujeme:

Přijmeme řidiče MKD

Mezinárodní autodoprava a spedice

Anténní, satelitní a zabezpečovací
technika

Ing. Stoček Zdeněk
J. Jungmanna 851
Čáslav
tel. 736 778 938
www.zs-servis.cz
e-mail stocek@ zs-servis.cz

  Telly
 sport online

Společnost MEDAEX - PLAST - international s.r.o. vypisuje
výběrové řízení na pozici:

seřizovač a programátor CNC soustruhů

Neváhejte se nám ozvat 
na tel. číslo: +420 777 003 830, e-mail: olga@medaexplast.cz

Náplň práce
S tvorba a úprava programů,

seřizování 3 CNC soustruhů
S zpracování kusových, malo

i středně sériových zakázek
S samostatná práce dle technické

dokumentace
S práce s CAD/CAM systémem
S práce s technickými měřidly

Požadujeme
S zkušenost s obráběním

i programováním, 
S případně vyučení v strojním

oboru (seřizovač CNC, obráběč,
nástrojář)

S znalost čtení výkresové
dokumentace

S pečlivost, poctivost
a odpovědnost

S technické myšlení
a samostatnost

Výhodou bude, 
pokud budete umět
S zkušenost s CNC soustruhy

s řídicím systémem FANUC
S zkušenost s obráběním plastů

Nabízíme
S pracovní poměr na dobu

neurčitou, na plný nebo
zkrácený úvazek 

S příjemné pracovní
prostředí, práce není
jednotvárná nebo pásová
výroba, přemýšlet se vyplácí

S možnost profesního růstu
dle Vašich schopností
a zájmu

S osobní přístup ke každému
umožněný prostředím
rodinné firmy 

S umíme finančně ocenit
perfektní práci (osobní
jednání) a vážíme se našich
zaměstnanců

S možnost školení ve
Švýcarsku

S možnost poskytnutí
zvýhodněného ubytování
v ubytovacím zařízení
v areálu firmy (byt 1+kk,
2+kk)

Nově otevřeno
IVETA BARBER

Vyškov, Sochorova 399/3
Tel.: 606 878 425

PRODEJ
TOVAČOVSKÝCH RYB

Datum:
8. 10. 2021 (pátek)

Čas: od 8.00 do 12.00 hodin
Kde: ve dvoře na Dukelské 8

(City Centrum)

Prodáváme:
kapr, pstruh, 
amur,
tolstolobika

Pronajmu 3+1 v 1. p. v RD v Rousínově. 
Zařízený, s parkováním. Nájem s inkasem 7 900 Kč (1 kauce). 

2 prac. osoby, ne zvířata. Tel.: 721 551 246, 721 636 313

Pronajmu billboard 
na štítu rodinného domu

Tyršova 11, Vyškov. Tel.: 737 417 907

Penzion Sirius ve Vyškově hledá
recepční na DPP (dohodu), práce: 2–3dny
v týdnu, dle domluvy (podmínka: 1x víkend
za 14dní). Požadavky: základy angl. jazyka,
základní práce s PC, spolehlivost, příjemné

vystupování. Nabízíme dlouhodobější
spolupráci. Tel.: 777 623 601.

Slavkovský pivovar
přijme

Číšníka / Servírku (HPP)
Požadujeme: 

spolehlivost, profesionální přístup, loajalitu
k podniku a ctění zásad týmové práce

Nabízíme: 
práci ve stabilní společnosti, přátelském

kolektivu, celozávodní dovolenou,
netradiční pracovní podmínky

Informace na:
tel. 737 861 265

info@slavkovskypivovar.cz

Koupím zahradu 
ve Vyškově-Dědicích do 100 m2.

Tel. 605 165 476

• MĚŘÍCÍ TECHNIK

• KONTROLOR KVALITY

• MANIPULANT

• OPERÁTOR CNC

• MONTÁŽ KABIN

TELEVIZNÍ DOTACE
S Novasport 3, 4 a Eurosporty

do vaší televize
S Montáž nového satelitu

u vás zdarma
S Nemůžete mít satelit?

Zprovozníme televizi přes
internet s 50% slevou

www.satelitnidotace.cz

Tel.: 778 880 006

STATEK OLŠANY
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
Ve dnech 25.–28. 9.

Rez. na tel.: 722 638 094

AdaKurýr s.r.o. – chráněná dílna 
Vozidlo označené certifikací TAXI,
vybaveno COVID přepážkou.
poskytujeme služby přepravy TAXI.
Minimální cena jízdného činí 60 Kč.
Cena za ujetý 1 km nad 4 km činí 11 Kč,
neúčtujeme přistavení vozidla ani nástupní 
poplatek. Smluvní podmínky pro odvoz nad 
15 km.(24 hod. předem)
Objednávky na tel. 
602 887 675, 606 833 700

Originální příslušenství
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	Vedení města, rada a zastupitelé
	Zprávy z Rady města, březen 2021

	Zprávy z MěÚ
	Obec Brambory

Obec Brambory leží na úpatí Železných hor. Patří k nejmenším obcím kutnohorského okresu a k 1. 1. 2021 měla 120 trvale žijících obyvatel v šedesáti rodinných domech.

