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O událostech ve městě Čáslav

Stanovisko k rozhodnu�  
Nejvyššího správního soudu

Aktuality 
z městské nemocnice

Marcel Kříž vydává 
druhou sbírku poezie

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

Pro aktuální informace o událostech sledujte prosím internetové stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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VEDENÍ MĚSTA, RADA, ZASTUPITELÉ

V souvislosti  s vydáním rozsudku Nejvyšší-
ho správního soudu č.j. 7As 54/2019 ze dne 
7. 10. 2020 a na to navazující ti skové zprávy 
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., která 
tento rozsudek označuje za průlomové roz-
hodnutí  potvrzující neoprávněnost požadavků 
města Čáslavi na zpětné doměření poplatků za 
ukládání odpadů, vydává město Čáslav toto sta-
novisko:

Citovaný rozsudek neřeší oprávněnost 
či neoprávněnost zpětného doměřování po-
platků za uložení odpadu.  Město Čáslav není 
účastníkem tohoto řízení. Závěry, které AVE CZ 
vyvozuje z rozsudku Nejvyššího správního sou-
du směrem k uplatněným nárokům města Čá- 
slavi ve správních řízeních o doměření poplatků 
za ukládání odpadů, považuje město Čáslav za 
účelovou argumentaci AVE CZ před projedná-
váním novely zákona o odpadech v Senátu Par-
lamentu České republiky a před rozhodováním 

ve správních řízeních, která příslušné správní 
orgány vedou.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu není 
průlomovým rozhodnu� m, které by zásadním 
způsobem mělo zhoršit právní postavení měs-
ta Čáslavi v těchto správních řízeních.

Naopak Nejvyšší správní soud konstatoval 
v odůvodnění tohoto rozsudku (čl. VI bod 44), 
že v souladu se stanoviskem správních orgánů 
i Městského soudu v Praze v daných řízeních  
musí být odpady použité pro tvorbu kon-
strukčních prvků v ročním hlášení označeny 
kódem D1 (poplatek za uložení odpadu je vy-
měřován a  vybírán), nikoli kódem N1 (poplatek 
za uložení odpadu není vyměřován a vybírán).  

Za důležité považujeme i to, že Nejvyšší 
správní soud v odůvodnění rozsudku (čl. VI bod 
26) vyjádřil jednoznačné stanovisko, že odpa-
dy použité na tvorbu tzv. konstrukčních prvků 
skládky podléhají povinnosti  tvorby fi nanční 

rezervy dle § 49. odst. 1 zákona o odpadech. 
Nejvyšší správní soud tak jasně podpořil 

pozici ČIŽP ve správním řízení, kdy provozo-
vatel skládky v Čáslavi v letech 2013 - 2018 
netvořil k takovým odpadům rekulti vační re-
zervu. V případě skládky v Čáslavi se jedná 
o částku  cca 68 mil Kč. Dle výpočtu města Čá-
slavi by se za rok 2019 jednalo o částku dalších 
cca 20,5 mil. Kč.

Nejvyšší správní soud též, v souladu 
s Městským soudem v Praze, poukazuje při 
posouzení závažnosti  ohrožení životního pro-
středí, na množství odpadu, za které nebyla 
tvořena fi nanční rezerva, na dobu, po kterou 
nebyla vytvářena, i na to, že nesprávné údaje v 
ročním hlášení zkreslují celý systém nakládání 
s odpady v ČR, čemuž není co vytknout. 

JUDr. Vlasti slav Málek, 
starosta města

                                               DNE: 9. 10. 2020                                                                                   

STANOVISKO MĚSTA ČÁSLAVI
K ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU

Co nám přinesou následující dny? Omezení, 
která jsou nezbytná a musí se dodržovat, aby-
chom se co nejdříve navráti li k běžnému reži-
mu. Ale nejsme v tom sami. Denně s vámi ko-
munikujeme a vždy tu pro vás budeme. Tímto 
způsobem s námi začíná komunikovat i krajský 
úřad. Paní Pecková, budoucí hejtmanka Stře-
dočeského kraje, navázala s každým starostou 
obce s rozšířenou působností  kontakt, zajímají 
ji naše zkušenosti  a podněty, hledáme společ-
ná řešení. A to přesto, že do úřadu nastoupí až 
v polovině listopadu. Komunikovat s vámi chce-

me i my. Kromě Facebooku a Čáslavských novin 
i prostřednictvím video chatu Microso�  Teams, 
tak jak jsme to poprvé zkusili 15. 10. Rozhodně 
v tom budeme chtí t pokračovat.

Zastupitelstvo bude v listopadu projedná-
vat projekt opti malizace odpadového hospo-
dářství. Tento projekt musí ve vazbě na novelu 
zákona o odpadech přinést změnu našeho cho-
vání v hospodaření s odpady. Čekají nás velké 
úkoly v oblasti  předcházení vzniku odpadů, je-
jich třídění i možného využití .

Dostáváme významně větší fi nance na po-
platcích za ukládání odpadů. Místo dřívějších 
maximálně 17 milionů korun ročně to může 
být až 50 milionů korun. Pořád je to ale výrazně 
méně, než by nám mělo náležet. Jsme přesvěd-
čeni, že právo je na naší straně. Někdo možná 
označí následující řádky jako mé naříkání. Mini-
sterstvo životního prostředí podléhá vlivu lob-
by, a pokud jejich rozhodování bude odpovídat 
sjednocujícímu výkladovému stanovisku, které 
ministerstvo vydalo a jimž zavazuje krajské úřa-
dy, tak nejen popírá své předchozí postoje, ale 
podporuje porušování zákona. V takovém pří-
padě se staví na opačný pól našeho úsilí a my 
přesuneme své úsilí k soudu. Takže nikoliv ná-

řek, ale hněv a odhodlání. Věřím, že senátoři 
budou chtí t narovnat páteř nejen při odmítnutí  
vlivu cizích mocností , ale též v postavení se pro-
ti  porušování zákona a neschválí pasáže záko-
na o odpadech, které mění pravidla zpětně od 
roku 2015.

Na všechny dopadá nepříznivý epidemiolo-
gický vývoj. Zachovejme si opti mismus a souná-
ležitost, se kterými jsme pandemii zvládali na 
jaře. Zažili jsme velkou podporu našim lékařům 
a sestřičkám, a ta je nepochybně na místě i nyní. 
Naše nemocnice zřídila odběrové místo pro 
testování pacientů na onemocnění covid-19, 
všechna oddělení fungují. Zátěž zdravotníků je 
vysoká, přejme si, ať se nám co nejvíce vyhý-
bá onemocnění personálu nemocnice, domova 
důchodců i sociálních služeb.

Najde se síla i na zábavu a veselou mysl? 
Věřím, že ano. Nemůžeme být jen zachmuření 
a podléhat špatné náladě. Čeká nás 140. výro-
čí čáslavského gymnázia, byla zahájena úžasná 
výstava v kutnohorském GASKU ke 100. výročí 
narození Josefa Svobody. Až to situace dovolí, 
vřele každému doporučuji její zhlédnutí . Máme 
se na co těšit, společně to zvládneme a nad ne-
přízní osudu zvítězíme.

SLOUPEK STAROSTY
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Poslední dobou máme patrně všichni dojem, 
že se svět okolo nás tak trochu zbláznil. Život 
v naší zemi a městě se opětovně ocitl v sevření 
pandemie covid-19, konkrétně v režimu nou-
zového stavu se všemi již známými negativy v 
podobě extrémně zatížených zdravotnických a 
sociálních zařízení, respektive jejich nenahra-
ditelného a nesmírně obětavého personálu, 
uzavřených škol s učiteli a dětmi v pro ně ne-
standardní distanční výuce, omezených služeb a 
úředních hodin, nepřístupných sportovišť, kul-
turních zařízení, restaurací, kaváren atd. Infor-
mace, které k nám v současnosti ze všech stran 
přicházejí, jako by se řídily v duchu starého čín-
ského přísloví, které říká, že „dobré zprávy se z 
domu nedostanou, zatímco ty špatné se rozletí 
tisíce mil“. Neklesejme kvůli tomu ale zbytečně 
na duchu. Žijeme sice v nelehké době, to samé 
si ale mysleli i naši předci, kteří čelili neméně 
zákeřným výzvám. Společně je zvládli, pokusme 
se o to také, dobře odvedenou prací na straně 
jedné a vzájemnou ohleduplností a pomocí na 
straně druhé.

Odbor financí připravil pro Radu a Zastu-
pitelstvo města návrh dalšího, v pořadí již 
pátého rozpočtového opatření, ve kterém 
se snaží držet dosavadní strategie města, kte-
rou je hospodaření s vyrovnaným celoročním 
rozpočtem. Ten se aktuálně pohybuje okolo 
částky 399 364 000 Kč (příjmy 317.833,71 tis. 
Kč, financování plus 81.531,27 tis. Kč a výda-
je 399.364,98 tis. Kč), přičemž příjmy i výdaje 
města vzrostly oproti předchozí čtvrté úpravě 
prakticky shodně o 16 mil. Kč. V kapitole pří-
jmů město obdrželo všechny očekávané dotace 
a příspěvky, včetně některých kompenzačních 
plateb a mimořádných dotací poskytnutých 
Ministerstvem práce a sociálních věcí v sou-
vislosti s pandemií covid-19 (např. pro Domov 
důchodců Čáslav, nebo sociální odbor MěÚ). V 
kapitole výdajů došlo k posílení rozpočtů někte-
rých městských organizací (Čáslavská servisní,  
Městské muzeum a knihovna Čáslav, MN  Čá-
slav). Prostředky zde šly nejen na některé pů-
vodně neplánované opravy, ale logicky také na 
vyrovnání ztrát vzniklých v důsledku omezení 
provozu, a tudíž i nižších zisků za poskytované 
služby, vstupné atd. Rada města shledala na-
vržené rozpočtové opatření jako adekvátní a 
doporučila Zastupitelstvu města jeho schválení.

Ve vztahu k realizovaným stavebním ak-
cím Rada města schválila uzavření dodatků ke 
smlouvám na opravu povrchů na Komenského 

náměstí (dodavatel společnost TES spol. s r.o.) 
a při úpravách křižovatky ul. Žacká a Za Rybní-
kem (dodavatel společnost Konstrukce a do-
pravní stavby s.r.o.). V prvním případě se městu 
podařilo vhodně využít vlastní skladový mate-
riál – starší dlažbu z deponie – a stavbu tak ve 
finále o přibližně 200 tisíc Kč zlevnit. Ve druhém 
případě došlo naopak ke zvýšení ceny o 366 
tisíc Kč z důvodu sanace nestabilního podloží 
vozovky a zajištění dodatečného odvodnění. U 
obou smluv došlo také k dílčímu prodloužení 
doby plnění, které reflektovalo zdržení staveb 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Jako zhotovitele další plánované rekon-

strukce povrchů, konkrétně chodníků v ul. Mali-
nová, schválila Rada města společnost TES spol. 
s r.o., která uspěla s nejnižší cenovou nabídkou 
ve výši 365 548 Kč.

Obdobné kritérium rozhodlo i v případě 
vypsané zakázky malého rozsahu na dodava-
tele zimní údržby na území města včetně míst-
ních částí Kalabousek, Lochy a Filipov pro roky 
2020/2021, kterou pro sebe získala společnost 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která 
městu nabídla nejnižší měsíční paušál ve výši 
187 870 Kč.

                               Mgr. Filip Velimský, Ph.D.
                                      tiskový mluvčí rady města

ZPRÁVY Z RADY

Rada města Čáslavi, s účinností od 1. 10. 2020, schválila změnu Organizačního řádu, kdy pod-
statné změny jsou a) vznik Odboru investic - vedoucí byla jmenována Bc. Markéta Petrová 
a b) vznik Odboru vnějších vztahů a komunikace - vedoucí byla jmenována Bc. Adéla Váňová, 
DiS. Organizační struktura našeho úřadu se tak přiblížila otevřeným úřadům naší velikosti. 

Úkolem nového Odboru vnějších vztahů a komunikace bude nejen zastřešit a sjednotit 
komunikační strategii města (centrální web úřadu, dva do-
plňující informační weby, Facebook, Instagram, aplikaci Mo-
bilní rozhlas, TV Čáslav, apod.), ale propojit a podpořit naše 
příspěvkové organizace. Vznik a současné obsazení nového 
odboru vyplynulo z dlouhodobějšího výběrového řízení na 
personální obsazení tohoto odboru a vyhodnocení potřeby 

přizpůsobit komunikaci úřadu s rychle postupující elektronizací státní správy. Tým se nyní for-
muje i za využití našich externích spolupracovníků. 

Rada města nejen podporuje personální změny, ale odsouhla-
sila i dodavatele nového IT vybavení, aby naši zaměstnanci měli 
odpovídající techniku a společně jsme mohli začít naplňovat kon-
cept „Přívětivého úřadu” i u nás v Čáslavi. Pro naše občany chystá-
me umožnění elektronické komunikace za využití „Portálu občana”, 
připravujeme propojení na „Portál stavebníka” a spoustu dalších 
vylepšení, na která se můžete těšit.                                          
                                                                                                          
      Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník

MĚSTSKÝ ÚŘAD SE INFORMAČNĚ 
OTEVÍRÁ NEJEN NAŠIM OBČANŮM 
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ZPRÁVY Z MěÚ

Covidová doba má dopad na státní rozpočet a přeneseně také na naše město. Období roku 2020 
nás naučilo, že se musíme spolehnout sami na sebe, na své město, své pracovníky, své občany. To 
je pro mě osobně jediná jistota, s kterou mohu počítat. Tak to je i s rozpočtem pro rok 2021, kdy 
vláda předloží návrh rozpočtu, ale nejsou do něj zakomponovány zrušení superhrubé mzdy (SHM) 
ani případné kompenzace pro naše město. 

Zpracovali jsme pravděpodobné fi nanční scénáře. Předpokládaný příjem města po odečtení 
splátek přijatých úvěrů činí 211 199 000 Kč, při zrušení SHM bez kompenzací dojde k poklesu mini-
málně o 14 000 000 Kč. Letos jsme šetřili, využívali dotace a získali příjmy ze skládkování, očekává-
me proto přebytek ve výši 50 000 000 Kč, který bude k rozdělení v 1. rozpočtovém opatření v únoru 
2021. To nám umožňuje fi nančně zajisti t městskou nemocnici a dál pokračovat v rozvoji města. 
Do návrhu základního rozpočtu a 1. rozpočtového opatření zařazujeme údržbu, opravy, výsadbu 
zeleně, příspěvky školským a kulturním zařízením, ale také tyto investi ční akce: rekonstrukce ulic, 
chodníků a veřejného osvětlení ulic J. R. z Dubé, Čeplova, Lípová. Výstavba parkoviště u nádraží 
ČD, vybudování cyklostezky, tůní ve Vodrantech, nové lávky v parku R. Těsnohlídka, pokračování v 
rekonstrukci Dusíkova divadla, rekonstrukci teplovodních kanálů na sídlišti  R. Těsnohlídka, rekon-
strukci porodnice. Nadále bude probíhat a dokončovat se výstavba bytů v ul. Masarykova a v areá-
lu Prokopa Holého. Nebudou přerušeny přípravy rodinné výstavby v Koželuhách, projekty a násled-
ně výběrová řízení pro Vala, park R. Těsnohlídka, Husovu, novou mateřskou školu. Čeká nás hodně 
práce, která nás baví, a věřím, že vše zvládneme i v době, kdy plánování je velkou neznámou.     

               Marti n Horský, místostarosta města

ÚPRAVA PROVOZU V OKOLÍ ULICE ŽITENICKÁ
V následujících dvou měsících bude v návaznos-
ti  na kompletní rekonstrukci plynovodu v uli-
cích Čeplova a Lípová plánovanou na rok 2021 
probíhat výměna plynovodního potrubí v ulici 
Žitenická, v části  vnitrobloku bytových domů 
Těsnohlídkova a v ulici Havlenova. Vzhledem 
k této akci, ale i k probíhající rekonstrukci chod-
níku v Těsnohlídkově ulici, kde vznikne v pro-
storách poblíž mateřské školy 34 parkovacích 
míst, bude v těchto ulicích problém zaparkovat. 
Město se však ve spolupráci s příslušnými odbo-
ry MěÚ a zainteresovanými společnostmi snaží 
o zmírnění obtí ží s parkováním prostřednictvím 
rozdělení prací do kratších etap.

Podle dokumentů předložených k výměně 
plynovodního potrubí, jejíž provedení (vzhle-
dem k vlastnictví) investi čně nezašti ťuje měs-
to Čáslav, budou práce zahájeny koncem října. 
Pracovní ruch nejprve započne ve vnitrobloku 
dvou spodních bytových domů v ulici R. Těsno-
hlídka, kde bude omezena možnost podélného 
parkování u vchodů do domu s č. p. 1514 až 
1516. Poté společnost Výstavba sítí  Kolín a.s. 
přejde do ulice Žitenická, kde bude omezena 
část parkování v pravé části  komunikace smě-
rem k ZŠ Sadová. 

  Většina prací bude probíhat mimo vozov-
ku, kromě přilehlé ulice Havlenova,  kde je na 

přelom listopadu a prosince naplánována uza-
vírka na dobu deseti  dní.  

Akce, která je jednou z etap několikaletého 

přechodu čtvrti  Čeplov na středotlaký plynovod 
z kapacitních důvodů, by měla být dokončena 
v prosinci.                                                                 JN

JAKÝ BUDE PŘÍJEM MĚSTA V ROCE 2021?

Marti n Horský

místostarosta města
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Od prosince budou motoristy na silnicích ve 
městě informovat nové inteligentní ukazatele 
rychlosti , které budou umístěny na frekvento-
vaných komunikacích a kriti ckých místech se 
zvýšeným pohybem osob. Ukazatele přinesou 
především větší bezpečnost pro chodce a účast-
níky silničního provozu.

Celkem deset inteligentních ukazatelů rych-
losti  bude instalováno v ulicích Pražská, Masa-
rykova, Chrudimská, Na Bělišti  a Žacká. V každé 
po dvou kusech tak, aby ukazatelé informovaly 
řidiče z obou směrů.

Ukazatele rychlosti  budou kromě snímání 
rychlosti  a registračních značek projíždějících 
automobilů schopny zaznamenávat a sbírat 
data a vytvářet z nich  grafy rychlosti  v závislos-
ti  na čase, počtu vozidel nad zadanou rychlost, 

intenzity průjezdů různých typů vozidel za daný 
časový úsek apod. Město tato data využije pro 
budoucí úpravy dopravy ve městě (např. při plá-
novaných regulacích či při stanovení vhodných 
objízdných tras atd.) a operati vně, ve spolupráci 
s PČR a městskou policií, při dopravně bezpeč-
nostních akcích s cílem snížit počet dopravních 
přestupků na území města.

Jedná se o informati vní ukazatel. Získa-
ná data tedy nebudou sloužit k pokutování            
neukázněných řidičů.

Celkové náklady vč. servisu na dva roky 
se pohybují okolo 1 800 000 Kč. Na projekt se 
podařilo získat dotaci ve výši okolo 1,5 milionu 
korun od Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry. Výběrové řízení na dodavatele prací vyhrála 
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.                     JN

NOVÉ INTELIGENTNÍ UKAZATELE RYCHLOSTI   

prevence 
kriminality

záznam přestupků: zákaz 
vjezdu nákladních vozi-
del, zákaz vjezdu, atd.

záznam 
meteorologických dat

přenos 
dopravních dat

měření a zobrazení 
rychlosti  vozidel

online přenos 
monitorované 

oblasti 

záznam přestupků:
zákaz předjíždění, 
zastavení a stání

zobrazuje libovolný text a 
registrační značku rychle 

jedoucích vozidel

Odbor fi nancí upozorňuje držitele psů, že v letošním roce nebude probíhat hromadné 
přeočkování psů proti  vzteklině. Každý držitel psa si se zvěrolékařem 

domluví termín nového přeočkování.

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ

Hardwarové i so� warové vybavení městské 
knihovny v těchto dnech prochází rozsáhlou 
modernizací. Nové technické vybavení jistě 
uvítají nejen čtenáři všech věkových kategorií, 
ale také účastníci besed, autorského čtení nebo 
přednášek pro Univerzitu volného času. 

Jedním z bodů modernizace knihovny je 
vylepšení automati zovaného knihovního systé-
mu, pořízení bezdrátových 2D čteček QR a čá-
rových kódů a zajištění bezdrátového připojení 
k internetu v celé budově knihovny. Dále bude 
pořízeno drobné technické vybavení a nový 
mobiliář, do něhož patří například PC stoly, pře-
nosné reproduktory, bezdrátová sluchátka lami-
nátor nebo mikrosystém. 

O zatrakti vnění prostoru dětského odděle-
ní, kde probíhají tvůrčí dílny a semináře přede-
vším pro děti  do 11 let, se postará interakti vní 
notebook a elektronické Albi tužky s knihami. 
Místnost bude také doplněna o nový mobiliář, 
jako jsou taburety, pěnové sedáky, stoly a vý-
půjční pult.

Přednášková místnost se dočká nového da-
taprojektoru, notebooku, ozvučovací soustavy, 
setu duálních mikrofonů a multi funkčního zaří-
zení. 

Celkové náklady spojené s modernizací 
knihovny se pohybují okolo necelých 700 000 
Kč. Přibližná částka 430 000 Kč bude hrazena 
z poskytnuté dotace od Ministerstva kultury 
a částka 70 000 Kč z dotace od Středočeské-
ho kraje. Město tedy pro Městské muzeum a 
knihovnu Čáslav z vlastního rozpočtu vyčlení 
okolo 200 000 Kč. Kompletní dokončení akce je 
plánováno do konce listopadu.

                 JN

MODERNIZACE 
KNIHOVNY
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Podzimní čas se neúprosně přiblížil a my se 
můžeme věnovat i jiným činnostem, než je 
sekání trávy. V tomto období se zaměříme na 
práce spojené s opravou mobiliáře.  S vedením 
města a architekty je komunikován jeho bu-
doucí vzhled. Cílem je sjednoti t vzhled laviček 
a odpadkových košů v celé Čáslavi. Také toto 
období je vhodné pro výsadbu dřevin. Těšíme 
se na práce spojené s návrhem projektu „Jedlá 
Čáslav“. Návrh se opírá o možnost potenciální-
ho využití  městské zeleně jako zdroje potravy 
pro obyvatelstvo a o možnost vyrobit si lokálně 
alespoň malé množství výživově cenných potra-
vin přímo v místě spotřeby. Prvotní výsadba se 
uskutečnila v areálu čáslavské nemocnice, kde 
jsme zvolili výsadbu dvou kusů ořešáku vlaš-
ského (odrůda Mars). K další výsadbě ovocných 
stromů využijeme část parku v ulici Ludmily For-
manové (lokalita Nový Čeplov), kde spolupra-
cujeme s obyvateli města, kterým na výsadbě 
záleží.

Co dělat musíme, ačkoli neradi...
Ačkoli neradi kácíme stromy, v tomto přípa-

dě nelze dělat nic jiného. Při poslední kontrole 
ve Vodrantech jsme napočítali několik desítek 

odumřelých stromů, nejčastěji smrků, ale také 
modřínů, bříz či borovic. Jejich likvidace bude 
provedena v průběhu letošního podzimu, pří-
padně zimy. V případě zájmu o koupi dřeva, 
které je možno využít jako palivové, se můžou 
občané města obráti t na Odbor správy majetku. 

Co nám dělá radost?
Těší nás dokončené projekty. Například 

jsme vyčisti li, prosvětlili a nově vysázeli prostor 
pod schody vedle domova důchodců. Namísto 
plevele a roští  tam od nynějška rostou sucho-
milné bylinky, doplněné na přání památkářů o 
keře trojpuku něžného. Část prostoru byla za-
chována jako doposud, a to porost břečťanu, 
vinné révy a ti su.

Dalším místem, které jsme trochu obměnili, 
je vnitroblok v ulici Jiřího z Poděbrad. Stávají-
cí trvalky, jež si sami vysázeli obyvatelé domu, 
jsme doplnili o levandule a několik dalších dru-
hů. Dominantou prostoru je převislá moruše, 
jejíž chutné plody dozrávají přibližně v červnu 
až červenci a budou na dosah ruky ze země.

Ing. Iveta Motyčková
vedoucí Odboru správy majetku

OKÉNKO DO ČINNOSTÍ 
ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

VÁNOČNÍ STROM 
A VÝZDOBA

Vánoce se blíží a s nimi rozsvícení vánočního 
stromu a instalace výzdoby města.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu je v 
letošním roce naplánováno na první adventní 
neděli 29. 11. 2020 od 16:00.

Od občanů města Čáslavi a okolních obcí 
jsme měli na výběr sedm jehličnatých stromů. 
Výběr padl na vzrostlou douglasku na pozemku 
města uvnitř vnitrobloku bytových domů v ulici 
Boženy Němcové. Kácení a ukotvení stromu na 
náměstí  je plánováno dne 19. 11. 2020. 

V následujícím týdnu bude stromek ozdo-
ben světly a červenými i stříbrnými koulemi. 
Dětem udělá radost postavený betlém s Ježíš-
kem a dalšími dřevěnými sochami, který je kaž-
doročně umístěn vedle vánočního stromu.

Instalace vánoční výzdoby na sloupech ve-
řejného osvětlení, světelných řetězů na stro-
mech v ulici Klimenta Čermáka a v ulici Jeníkov-
ská, výzdoba kašny a nasvícení Otakarovy bašty 
bude probíhat od 1. listopadu. 

                                         
                 Jiřina Kožená (ŠKP)

STOLNÍ KALENDÁŘ 2021
Město Čáslav i v letošním roce vydává 

stolní kalendář. Od druhé poloviny 
října 2020 bude k zakoupení 

v Informačním středisku Čáslav.
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První svíčka na adventním věnci, první jasný 
signál, že do Vánoc zbývají přesně čtyři nedě-
le. Adventní čas by neměl přinášet jen stres 
a shon, spíše by měl být obdobím rozjímání 
a očekávání. Proč vůbec čas do Vánoc společně 
odměřujeme? 

Letošní adventní neděle připadá na 29. lis-
topad. Pro křesťany se tak odpočítávají nejdůle-
žitější dny roku, je to období, kdy se očekávalo 
narození Spasitele. V západní náboženské tra-
dici se předvánoční období označuje za začá-
tek liturgického roku. Kalendářně se pohybuje 
v rozmezí 27. listopadu až 3. prosince. Slavnos-
tem Narození Páně dle křesťanských zvyklostí 
zkrátka čtyři neděle předcházet mají. 

Na barvách záleží
Ačkoliv v současnosti volíme barvu svící na 

věnci spíše tak, aby byly v souladu s naším inte-
riérem, křesťané na věnec nejen v kostele umis-
ťují tři svíce fialové a jednu růžovou. Na první 
adventní neděli, která bývá označována jako 
železná, a kdy se bohoslužba koná ve fialových 
tónech, se zapaluje  rovněž svíce v této barvě. 

Je to takzvaná svíce proroků. Symbolizuje pro 
věřící naději. 

Poselství druhé neděle
Druhou adventní svíci zapalujeme na 

takzvanou bronzovou neděli. V kostele se roz-
září opět ta ve fialovém tónu. Tentokrát v sobě 
nese poselství lásky i Ježíškových jesliček. Dru-
hé svíci se říká betlémská, je symbolem míru. 

Neděle stříbrná neboli pastýřská
Tak říkáme té třetí. Křesťané ji mají spoje-

nou se svátkem zvaným Gaudete. Ten úzce sou-
visí s těšením se na narození Ježíška. Kostel se 
zdobil květinami a vše kolem bylo růžové, tedy 
se zapalovala i růžová svíce, jež byla symbolem 
radosti, nazývala se svící přátelství. 

Neděle zlatá, neboli andělská
Uzavírá advent a my zapalujeme i poslední 

svíci, která na věnci zbývá. Dle křesťanských tra-
dic má být fialová. Je symbolem míru, pokoje 
a lásky.               

                             Duš

ADVENTNÍ NEDĚLE SE BLÍŽÍ: Jaké je její poselství?
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V průběhu měsíce bylo možné spatřit hasičské vozidlo V průběhu měsíce bylo možné spatřit hasičské vozidlo 
při kondičních jízdách strojníků.při kondičních jízdách strojníků.

V říjnu byla doručena nová výstroj pro část hasičů, která byla dlouho-V říjnu byla doručena nová výstroj pro část hasičů, která byla dlouho-
době očekávána. Zásahové komplety se hasičům přidělily do užívání. době očekávána. Zásahové komplety se hasičům přidělily do užívání. 

S přípravou před polepem jde vše lépe. S přípravou před polepem jde vše lépe. Cisternová automobilová stříkačka je již polepena nápisy. Cisternová automobilová stříkačka je již polepena nápisy. 

CO JE NOVÉHO U DOBROVOLNÝCH HASIČŮ?

Od 14. října 2020 město Čáslav jako obec s roz-
šířenou působností a ZŠ Sadová ve spolupráci 
s hejtmankou Středočeského kraje zajistily ne-
zbytnou péči o děti jejichž zákonní zástupci jsou 
zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní po-
licie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů 
ochrany veřejného zdraví. 
   Kateřina JetlebováKateřina Jetlebová

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI 
ZAMĚSTNANCŮ IZS



POLICIE
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ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

Požadavky na uchazeče: 
• státní občanství ČR 
• dosažení věku 18 let 
• způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost a spolehlivost • zdravotní způsobilost 
• vzdělání – min. středoškolské s maturitou 
• řidičské oprávnění (B) 

Nabízíme: 
• nástup dle dohody 
• benefi ty vyplývající z kolekti vní smlouvy 
• vhodné pro muže i ženy 
• prac. poměr na dobu určitou s výhledem změny na dobu 
neurčitou

Platové zařazení: 
strážník čekatel: 5. platová třída * strážník: 7. platová třída

Místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášky včetně povinných příloh se podávají písemně na adresu: 

Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01  Čáslav, 
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu v Čáslavi. 
Obálku označte „Výběrové řízení – strážník MěP“ a „Neotvírat“

Více na: www.meucaslav.cz  v sekci „pracovní příležitosti “

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

POŠKOZENÍ PLATBOMATU
K poškození platbomatu došlo v Čáslavi v době od 25. září 2020 do 

29. září 2020. Dosud neznámý pachatel ve vesti bulu budovy pobočky jed-
né čáslavské banky na Žižkově náměstí  poškodil panel platbomatu, který 
zamáčknul dovnitř, bez omezení funkčnosti . Tímto vznikla škoda ve výši 
25.000 Kč.

ALKOHOL ZA VOLANTEM
Dne 3. 10. kolem půlnoci došlo na tříramenné křižovatce v obci         

Čáslav k dopravní nehodě.  Čtyřiasedmdesáti letý řidič zřejmě nepřizpů-
sobil rychlost jízdy v ulici Pod Nádražím ve směru k ulici Vrchovská a nebyl 
schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou měl rozhled. V důsled-
ku toho pokračoval rovně a nejprve narazil do obrubníku záhonu, který 
vyvráti l. Dále s vozidlem vjel na parkoviště ze zámkové dlažby, na kterou 
z důvodu poškození spodní části  vozidla začaly unikat provozní kapali-
ny. Ke zranění osob nedošlo. Provedeným odborným měřením alkoholu 
v dechu přístrojem Dräger byla řidiči naměřena hlídkou Městské policie 
Čáslav hodnota 1,68 promile alkoholu v dechu. Podezřelý se k požití  al-
koholu před jízdou doznal, s naměřenými hodnotami souhlasil, lékařské 
vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu nepožadoval.  Poli-
cisté následně muži na místě zadrželi řidičské oprávnění a zakázali další 
jízdu. Technická závada jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě 
ohledáním zjištěna ani uplatněna. Na místě zasahoval výjezd HZS Čáslav, 
který vozidlo zajisti l proti  možnému vzniku požáru. Případ je v šetření.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Městská policie:  156

Tísňové volání: 112Policie: 158 Záchraná služba: 155

Hasiči:  150

POLICIE ČR INFORMUJE
ZÁCHRANA STARŠÍ ŽENY
Na tí sňovou linku MP Čáslav bylo oznámeno, že ve druhém patře 

jednoho z bytových domů zřejmě upadla starší žena, která nemůže vstát 
a otevřít sousedům, kteří se o ni starají. Přestože před příjezdem strážní-
ků žena údajně volala o pomoc, po příjezdu hlídky na bouchání na dveře 
a zvonění nereagovala. Sousedé uvedli, že mají klíče od bytu zraněné, ale 
ta ponechala klíče v zámku z druhé strany dveří. Vzhledem ke skutečnos-
tem vzniklo podezření, že žena se může nacházet v ohrožení života. 

Hlídka vyrazila dveře a v kuchyni na podlaze našla ležet ženu při vědo-
mí. Dotyčné se před pádem zatočila hlava. Vzhledem k vyčerpání a jejímu 
zdravotním stavu již neměla sílu volat o pomoc. Na místo byla přivolána 
rychlá záchranná služba, která ženu ošetřila a odvezla do místní nemoc-
nice.

Projekt BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO Projekt BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO 
najdete také NA FACEBOOKU!najdete také NA FACEBOOKU!
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ŠKOLSTVÍ

Střední průmyslová škola v Čáslavi již třetí m ro-
kem nabízí svým studentům oboru Strojírenství 
zaměření 3D modelování.  

Žáci třetí ho a čtvrtého ročníku používají při 
výuce nové 3D technologie, které v praxi mo-
hou využít v mnoha oblastech lidské činnosti . 
Studium podporuje současný trend digitaliza-
ce v nově vznikajícím směru – Společnost 4.0 
pomocí procesu Vzdělávání 4.0. Absolventi  si 
osvojují znalosti  a dovednosti  tvorby virtuál-
ních i skutečných modelů pomocí skic, náčrtů, 
kreslicích programů, 3D ti sku a 3D skenování. 
I když je zaměření 3D modelování zahrnuto ve 
studijním oboru Strojírenství, absolvent najde 
uplatnění i v dalších oblastech. 

Ve třetí m ročníku je stěžejní oblastí  Kreslíř-
ská praxe a design, na kterou ve čtvrtém ročníku 
navazuje Atelier design. Navíc v obou ročnících 
rozvíjí žáci své „ruční“ dovednosti  v oblasti  3D 
modelovacích programů na bázi CAD produktů.

Jak probíhá výuka v této oblasti  v současné 

době?
V rámci Atelier designu žáci navrhli design 

tzv. „maršálské věže“. Po fázi návrhu pomo-
cí ručního skicování přišla na řadu výpočetní 
technika ve formě modelování v programu 3D 
modeláři. Několikahodinová práce byla ukonče-
na pomocí ti sku fyzických modelů na našich 3D 
ti skárnách. 
             
          Ing. Bc. Vlasti mil Andrle

DESIGNOVÉ NÁVRHY NA SPŠ ČÁSLAV

Měsíc září byl v Holubníčku zaměřený na 
adaptaci dětí  na nové prostředí, ale také na 
téma: „Já a lidé v mém okolí“, kdy jsme si s dět-
mi povídali o tom, co znamená, když se řekne 
rodina a moji kamarádi. Úkolem bylo také se-
známit děti  s pravidly v dětské skupině, že se 
musíme k sobě hezky chovat a že na sebe mu-
síme být hodní. Umíme poprosit a poděkovat, 
a když si něco půjčíme, tak to také vrátí me. Dále 
také nacvičování hygienických návyků pomocí 
básničky „Paci, paci, pacičky…“

Ke zvykání dětí  a k jejich lepší adaptaci na 

nové prostředí jistě pomohly i zařazené akti vi-
ty a činnosti : přivítání v ranním kruhu, při kte-
rém se všichni pozdravíme, řekneme si, jak se 
máme, a provádíme pohybové akti vity – dět-
skou jógu a jednoduchou rozcvičku. S blížícím 
se podzimem jsme se začali učit jednoduché 
básničky a říkadla na téma podzim: „Foukej, 
foukej větříčku…“ a písničku „Prší, prší...“, kdy si 
děti  osahávají hudební nástroje a učí se vnímat 
melodii a rytmus. Zařazování výtvarných čin-
ností  bylo také nedílnou součástí  měsíce září, 
děti  se učily uchopit správně štětec, používat 
vodové barvy a lepidlo. Povedli se krásní barev-
ní draci, hrušky i jablíčka. U dětí  jsme rozvíjeli 
kreati vitu, představivost, ale také procvičování 
jemné motoriky a zvykání si na týmovou práci.

Každý den jsme vyráželi na vycházky, během 
kterých se děti  učí bezpečnému chování na uli-
ci a poznávají podzimní město. Za teplých dnů 
jsme pobývali na naší zahrádce, kde si děti  rády 
staví bábovky z písku, jezdí na odrážedle nebo 
na skluzavce. 

Doufejme, že i říjen přinese hodně hezkých 
dní plných nových zážitků a radosti .

   Za DS Holubníček chůvička Petra Jiráková

INFORMACE Z HOLUBNÍČKU

S podzimem opět přichází krásné období dýní, 
které mají své zastoupení nejen na talíři, ale 
také v podzimní výzdobě. Dají se krásně nazdo-
bit a fantazii se meze nekladou.

Paní učitelky zorganizovaly v týdnu od 5. 10. 
do 9. 10. 2020 výstavu, ve venkovním altánu na 
školní zahradě, s názvem „Veselé dýňování”.
Společně s dětmi v jednotlivých třídách zho-
tovily několik dýní. Do této akce se mohli také 
zapojit rodiče, kdy své nazdobené dýně, které 
vytvořili společně s dětmi v rodinném kruhu, 
následně přinášeli na školní zahradu.

Sešlo se více než 80 exponátů nejrůznějších 
velikostí , barev a tvarů. Ukázala se velká fanta-
zie a zručnost dětí  i jejich rodičů.

Mohli jsme spatřit například dýňového dě-
dečka, pavouka, sovu, mumii, policistu a nejrůz-
nější strašidla a strašáky.

Byli jsme překvapeni, kolika různými způ-
soby se dýně může usmívat a šklebit. Na naši 
výstavu byla srdečně pozvána všechna ostatní 
střediska MŠ Čáslav. Potěšila nás hojná účast.

Snad nám počasí bude přát a my se budeme 
ještě dlouho kochat tou oranžovou nádherou.

Všem rodičům děkujeme za spolupráci při 
zdobení dýní.

Kolekti v učitelek MŠ Čáslav 
středisko R. Těsnohlídka

VESELÉ DÝŇOVÁNÍ 
ve středisku MŠ ČÁSLAV
„U BAŠTY“



stránka 12   ČÁSLAVSKÉ NOVINY   11/2020        

Je to opravdu překážkový maraton… Již pošesté 
se setkáváme na stránkách ČN s informacemi 
ohledně oslav výročí školy. A všechno je opět 
jinak… Velkolepý plán se rozplynul v kompliko-
vané koronavirové situaci. 

Měsíc před plánovanou oslavou výročí vy-
dalo vedení školy rozhodnutí. „Termín oslav 
výročí školy byl určen již minulý rok. Den oslav 
pro nás není překážkou, ale výzvou k překo-
nání složitosti doby a nutnou rychlou reakcí 
na situaci s koronavirem.  Nechceme nikoho 
zdravotně ohrozit, proto 14. listopadu nebude 
škola otevřená veřejnosti. Ten den ve 14 hodin 
oslavíme výročí v ,kruhu rodinném‘, tedy v kru-
hu zaměstnanců školy, promítnutím filmu PŘES 
PŘEKÁŽKY v aule školy. Zároveň bude odhalena 
pamětní deska prof. Böhmovi. Tento slavnostní 
akt bude natočen a zpřístupněn absolventům   
a veřejnosti.  Pro veřejnost jsou určené projek-
ce filmu Přes překážky v KINĚ Miloše Formana 
14. listopadu a 18. prosince vždy v 17 hodin. 
Pro návštěvníky kina jsou připravené upomín-
kové balíčky k  výročí školy,“ komentuje vznik-
lou situaci ředitel Mgr. David Tichý. Film, který si 
nadělili abiturienti k oslavám, mapuje zajímavé 
osobnosti školy od 40. let minulého století do 
současnosti. Na malé fotografické ochutnáv-
ce je představen populární zpěvák Pekař, kte-
rý maturoval na PŠ jako Petr Štolba v r. 2008 
a složil a nazpíval pro film píseň. Dále nejstarší 
abiturientka, kterou jsme zpovídali, je paní Eva 
Marková, rozená Prouzová, která maturovala na 
G v r. 1944 a na počátku 50. let zde vyučovala.  
11. září oslavila paní Marková krásné 95. naro-
zeniny. Blahopřejeme!

Předvečer oslav zahájíme otevřením výsta-
vy JAKO BY TO BYLO VČERA ivaNA NAMĚKOto-
vá  v KLUBU GUMÁRNA. Vernisáž, kterou opět 
zdokumentujeme, se uskuteční v pátek 13. lis-
topadu v 18 hodin. Výstava bude přístupná 
veřejnosti do 31. ledna 2021 v otevírací době 
Klubu Gumárna nebo na základě domluvy na 
telefonním čísle 728 951 978.

Autorka vystavovaných pastelů Ivana Mě-
kotová je absolventkou čáslavské pedagogické 
školy a Katedry loutkářství pražské DAMU.  Pů-
vodní profesi učitelky MŠ vyměnila za vyučo-

vání výtvarné a dramatické výchovy na ZUŠ                    
v Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou, 
kde také žije.  Věnuje se výtvarné, ilustrační          
i spisovatelské tvorbě.  Vystavuje především       
v Praze a ve východních Čechách. Její díla jsou 
zastoupena v galeriích a soukromých sbírkách    
v ČR, SR, Holandsku, VB, Irsku a USA.  Realizova-
la knihy: říkanky Ať se ti líbí na světě (autorská 
kniha) a pohádkové vyprávění Babička Pepička, 
které se dočkalo rozhlasového zpracování jako 
čtrnáctidílný pohádkový seriál, který na dobrou 
noc vypráví Hajaja.

„Oslavy výročí školy nekončí, „rozmělní-
me“ je do průběhu celého školního roku tak, 
jak nám situace dovolí. Na webu projektu                              
140.gymcaslav.cz vás budeme průběžně infor-
movat a zpřístupníme zde natočené materiály. 
Děkujeme všem za pochopení a přijetí neob-
vyklých oslav,“ vzkazuje ředitel David Tichý, 
„zachovejte nám svou přízeň a sledujte oslavy 
v on-line podobě.“

Děkujeme všem, kteří reagovali na 
naše výzvy a poskytli nám informace na                                 
140@gymcaslav.cz. Naše díky patří prof. Ing. 
Miloslavu Pourovi, DrSc. a za cenné vzpomínky 
na prof. Böhma jsme vděčni paní Anně Bártové.
                                          
           Mgr. Jana Andrejsková

PŘES PŘEKÁŽKY… 140 let gymnázia



stránka 13   ČÁSLAVSKÉ NOVINY   11/2020  



stránka 14   ČÁSLAVSKÉ NOVINY   11/2020        

Když někde žijeme, postupem času se po městě 
pohybujeme tak trochu roboti cky a přestáváme 
se kochat. Tak to ale být nemá! O co všechno se 
ochudíme, pokud nedokážeme posunout zrak 
mimo linii chodníků a výloh, jsem se přesvědči-
la na vlastní kůži při „Dobře placené procházce“ 
městem. 

Tak se jmenoval jeden z bodů zajímavého 
programu letošních historicky prvních čáslav-
ských Dvorků. O výjimečnou a nakonec i velmi 
poutavou procházku po architektonicky i his-
toricky zajímavých místech se postaraly členky 
spolku Formanova Čáslav, architektka Radka 
Neumanová a typogra� a a výtvarnice Nora 
Procházková. Lidí přišlo opravdu hodně. Zá-
bavný i poutavý ponor do historie se nakonec 
líbil všem. Mimochodem: Nechyběl ani starosta 
města se svou ženou.

Vzrušující etapa
O koncepci procházky, ale i architektonicky 

zajímavých čáslavských objektech, prozradila 
více Radka Neumanová. „Při zvažování, který 
kousek města bychom chtěly ukázat, jsme se 
rozhodly vybrat jednu – pro nás – fascinující 
etapu. A to období cca 100 až 150 let nazpá-
tek, kdy město zažívalo velký rozvoj, stavěly 
se v rychlém sledu výrazné a velkorysé budo-
vy a „bujel“ spolkový život. Pro představu – od 
roku 1890 do roku 1930 vzrostl počet domů z 
541 na 1029, tedy téměř na dvojnásobek!“ vy-
světlila, proč bylo toto období jednoznačně vý-
jimečné i pozoruhodné.

Co byste neměli minout ani vy
Procházka, která měla být setkáním nejen 

s lidmi, ale i s městem samotným, odstartova-
la na náměstí  Jana Žižky z Trocnova. Už tady 
si, během své soukromé návštěvy, můžete dát 
první zastávku u pomníku Jana Žižky z Trocnova 
(1880), za nímž stojí nejvýznamnější český so-
chař přelomu 19. a 20. století  – Josef Václav My-
slbek. Ačkoliv Čáslav monument dle slov obou 
zasvěcených průvodkyň neopusti l od samotné-
ho počátku, válečné období musel přečkat na 
dvoře radnice. 

Jednou z důležitých zastávek bylo samo-
zřejmě i Dusíkovo divadlo. Jak paní architektka 

Neumanová všechny přítomné informovala, jde 
o čtvrté nejstarší kamenné divadlo v Čechách. 
A vůbec první venkovské. Otevřelo se v roce 
1868. Nedávno zesnulá ředitelka a členka spol-
ku Formanova Čáslav Eva Albrechtová o něm 
prý s láskou pronášela větu: „Když v Praze te-
prve klepali na základní kámen, v Čáslavi již vr-
cholily stavební práce.“ Až tak dobře na tom po 
kulturní stránce město bylo!

Malý kousek od divadla nejde pak minout 
ani Sokolovnu. Vybudována mohla být prý až 
v roce 1911 podle plánů architekta Jana Vejry-
cha. Dříve, jak jsme se dozvěděli, se nedostáva-
ly fi nanční prostředky. Přesto se Čáslav dočkala. 
„Nebyla jen sportovním stánkem, kromě plesů 
zde sídlilo i druhé čáslavské kino Bio Sokol,“ 
zmínila jednu ze zajímavostí  Sokolovny archi-
tekta Radka Neumanová spolu s Norou Pro-
cházkovou. 

I vaše procházka se dále může ubírat k syna-

goze v Masarykově ulici. Tušili jste, že za ní stojí 
vídeňský architekt Wilhelm Sti assny, který na-
vrhl i slavnější Jubilejní jeruzalémskou synago-
gu v Praze? Ale i ta čáslavská údajně patří mezi 
přední stavby tohoto typu. 

Další zajímavé objekty je pak možné obdivo-
vat také v Husově ulici. „Kromě dvojice krásných 
domů – polikliniky a jednoho nájemního domu
– od architekta Emila Jecha s výrazně plasti cký-
mi kubizujícími fasádami zde za pozornost stojí 
i stavba muzea z roku 1885, které patří mezi ta 
nejstarší venkovská v Čechách,“ uvedla k tomu-
to místu Radka Neumanová. Nasát se toho dá 
ovšem nejen na tomto místě ještě mnohem víc, 
stačí mít oči dokořán!

Více o spolku Formanova Čáslav a nejen o pro-
jektu Dvorky najdete na formanovacaslav.cz
               
              duš

PO STOPÁCH FASCINUJÍCÍ ČÁSLAVSKÉ ÉRY:
Aneb „Dobře placená procházka“ městem

ŽIVOT VE MĚSTĚ
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SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

V důsledku rapidního nárůstu nakažených ko-
ronavirem čáslavská nemocnice opět otevřela 
odběrové místo, kam se mohou místní nechat 
přijít otestovat, aniž by museli za odběrem jez-
dit do přilehlých měst. Zprovozněno bylo v po-
sledním zářijovém týdnu a je umístěné v mo-
bilní buňce naproti  hlavní bráně do nemocnice. 

Nemocnice ale upozorňuje, že odběr je 
možno provést jen předem objednaným kli-
entům, kteří si domluví termín na telefonním 
čísle 731 441 055 v pracovních dnech mezi               
7:00 a 14.30. Aby byly testy hrazeny pojišťov-
nou, je nutné mít na odběr vystavenou žádanku 
od lékaře nebo pracovníka hygieny. Objednat se 
ale mohou i samoplátci. Cena samopláteckého 
testu je 1 756 Kč, vystavení mezinárodního cer-
ti fi kátu o negati vitě je pak za poplatek 244 Kč. 
Platby jsou možné pouze v hotovosti ! Odběro-

vé místo je personálně obsazené nemocničními 
sestrami, jak uvedl ředitel nemocnice Ing. Ru-
dolf Bubla. 

Více info najdete na stránkách nemcaslav.cz

AKTUALITY Z NEMOCNICE
Odběrové místo na test covidu-19 je zase v provozu

Čáslavská nemocnice se s předsti hem připravila 
na léčbu pacientů s těžším a těžkým průběhem 
nemoci covid-19. Z části  interního oddělení 
vzniklo to, které se specializuje výhradně na pa-
cienty s koronavirem. 

Podle slov ředitele nemocnice Ing. Rudol-
fa Bubly oddělení, které v Čáslavi funguje od 
30. září, tvoří pět pokojů spolu s infekční ambu-
lancí. Má také samostatný výtah. „Při obsazení 
pěti  pacienty je tak zajištěna jejich úplná izo-

lace. Zdravotnický personál zde používá kom-
pletní ochranné pomůcky, tj. ochranný plášť, 
čepice, rukavice, respirátor FFP2 nebo FFP3, 
ští t, boty. Teoreti cká kapacita je až 13 lůžek, 
všechna lůžka mají podporu oxygenoterapií,“ 
vysvětluje s tí m, že pokud je to třeba, může jim 
personál podat i  lék remdesivir. „Toto oddělení 
je personálně zatí m obsluhováno zdravotníky z 
interního oddělení, úprava si vyžádala snížení 
lůžkové kapacity interny asi o třeti nu,“ dodává 
ředitel s tí m, že pokud by kapacita infekčního 
oddělení nestačila, je v záloze připraven další 
projekt na rozšíření infekčního oddělení až na 
přibližně 25 lůžek. „Tento krok by již ale vedl k 
omezení provozu nemocnice, zejména z perso-
nálních důvodů,“ připouští  Ing. Rudolf Bubla.                      
               duš

V nemocnici vzniklo COVID infekční oddělení

DĚKUJI
všem pracovníkům 

chirurgického oddělení a JIPu, 
nemocnice v Čáslavi, za veškerou péči, 

kterou mi věnovali 
po dobu mé hospitalizace 
a za krásné lidské jednání 

s pacienty!  
Marie Hurtová

Čáslav
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Na prachati cké radnici se v rámci Dnů otevře-
ných dveří, Týdne sociálních služeb a výměny 
dobré praxe uskutečnilo setkání zástupců komi-
se sociální a prevence kriminality RM Prachati -
ce a zástupců komise pro zdravotnictví a sociál-
ní služby v Čáslavi.

Komise pro zdravotnictví a sociální služby 
v Čáslavi má obdobou náplň jako ta naše. Při-
pravuje návrhy pro radu města ohledně přiděle-
ní bytů zvláštního určení, spolupracuje s odbory 
městského úřadu, příspěvkovými organizacemi 
města zabývajícími se sociálními službami a ne-
ziskovými organizacemi působícími v regionu, 
např. na přípravě žádostí  o dotace, sbírá a po-
suzuje podněty od členů komise a veřejnosti , 
zpracovává je a navrhuje řešení radě města, pro 
veřejnost organizuje akce týkající se zdravotnic-
tví a sociálních služeb.  

Do Prachati c z Čáslavi přijela předsedkyně 
komise a zároveň radní města Čáslavi pro oblast 
sociálně zdravotní MUDr. Michaela Mandáková, 
a další členové komise MUDr. Lukáš Tichý, Mgr. 
Eva Medková, Marcela Havránková, DiS., Mgr. 
Markéta Dvořáková, za Prachati ce se jednání 

zúčastnily vedoucí odboru sociálních věcí Svět-
lana Růžičková a Hanka RH+ Rabenhauptová. 

Tématy při jednání bylo poskytování             
sociálních služeb, granty, provoz Taxíku Maxíku, 
sociální zařízení, zdravotnictví. Byly představe-
ny služby jak z naší strany, tak ze strany hostů, 
např.: domov pro seniory, pečovatelská služba 
Amina, charita, Alzheimercentrum Filipov a dal-
ší. Pochopitelně, že se projednával i systém jed-

nání komise, jejího významu, zaměření. Někte-
ré věci u stejně velkých měst jsou realizovány 
obdobně, nicméně daleko více fi nančních pro-
středků jde na sociální služby ve městě Čáslav 
a také na granty a projekty v sociálně zdravot-
ní oblasti , oblasti  volnočasových akti vit, které 
hodnotí  právě komise pro zdravotnictví a soci-
ální služby. 
                                   Hanka RH+ Rabenhauptová

ŽIVOT VE MĚSTĚ

KOMISE PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY V PRACHATICÍCH

TAXÍK MAXÍK 
přeprava pro osoby 65+

Netradiční výstavu v netradičních prostorách 
čáslavské Komerční banky opět po roce uspořá-
dal technický kroužek Sedmička, nadační fond 
sídlící v Golčově Jeníkově pod vedením Mgr. Pe-
tra Ko�  nga. Jedná  se  o výrobky z 3D ti skárny, 
které pomáhají v době koronaviru. Výstavu mů-
žete navští vit do konce listopadu.   

Když koronavirus ze dne na den zavřel školy, 
družiny i kroužky, děti  ze Sedmičky začaly oka-
mžitě přemýšlet, jak mohou pomoci. Zaměře-
ní kroužku na techniku bylo velkou výhodou. 
Všichni okamžitě začali komunikovat přes inter-

net a mobilní telefon, aby si domluvili postup 
pro vytváření pomůcek prostřednictvím 3D 
ti sku, které následně pomáhaly těm, kteří byli 
nejvíce ohroženi. V dílně Sedmičky se tak začaly 
ti sknout rámy ochranných ští tů pro zdravotníky, 
sponky k rouškám pro prodavačky a pro šva-
dlenky jednoduché pomůcky pro skládání šňů-
rek k rouškám, ale také i bezkontaktní dávkovač 
dezinfekce, váleček pro nanášení dezinfekce na 
ruce nebo bezkontaktní teploměr.                                      

      
                 JN

SEDMIČKA VYROBILA OCHRANNÉ POMŮCKY 
PROTI KORONAVIRU, KTERÉ VYSTAVUJE V ČÁSLAVI

Již začátkem ledna příští ho roku bude v celé 
ORP Čáslav zajištěna přepravní služba Taxík 
Maxík určená pro osoby starší 65 let nebo dr-
žitele průkazu ZTP či ZTP/P. Pořízení této služby 
by mělo těmto občanům usnadnit cesty k lé-
kaři, na úřad, nebo k zajištění jejich osobních 
potřeb a podobně. 

Vozidlo určené pro tuto službu dostalo 
město Čáslav darem od Nadace Charty 77. Pře-
dání Taxíka Maxíka proběhne 7. prosince toho-
to roku. Provozovatelem přepravní služby bude 
společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.
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V neděli 4. října odpoledne byla v Čáslavi slav-
nostně otevřena nově zrekonstruovaná bašta za 
evangelickým kostelem. Jsme moc rádi, že jsme 
baštu otevřeli ještě před nouzovým stavem. Re-
konstrukce byla dokončena v pátek a v neděli 
byl ten pravý čas na oslavu, na vyjádření vděč-
nosti a radosti. Sluníčko svítilo, zazněla slova 
poděkování, slova paní architektky i pana sta-
rosty, byl představen Dobročinný spolek Marta, 
který má v baště své sídlo a jeho aktivity, např. 
fairtrade, bylo možné si zakoupit. A jelikož ba-
šta bude sloužit především k setkávání dětí, byl 
právě jim svěřen důležitý úkol – přestřihnout 
mašli, a to se povedlo díky jejich báječné spolu-
práci. Pro děti i dospělé jsme připravili také kvíz 
se zapeklitými otázkami o historii i současnosti 
bašty a jako odměna pro všechny bylo loutko-
vé divadlo dvojice Drak N‘Roses ze Soběslavi a 
fairtradové pohoštění. Slavnostního otevření se 
zúčastnila skoro stovka lidí a budeme jen rádi, 
když bašta bude i v budoucnu sloužit ke kultur-
ním akcím i komorním setkáváním.

Nápad opravit baštu se zrodil někdy v roce 
2016. Nejprve jsme strhli chátrající přístav-
ky, a drobná budova bašty se najednou zjevila 
v celé své kráse, jen ji bylo potřeba opravit, aby 
se dala využívat také k setkávání. V následují-
cím roce jsme oslovili paní architektu Radku 
Neumanovou a architektonické studio Kubla & 
Architects, aby nám vypracovali architektonický 
návrh, a moc jsme si přáli, aby se stal skuteč-
ností. V roce 2019 přišla dotační výzva od Stře-
dočeského kraje pro památky se společenským 
využitím, říkali jsme si, že to je přesně výzva pro 
nás, a byli jsme úspěšní. Letos v březnu, když 
vypukl nouzový stav poprvé, započala rekon-
strukce bašty vedená firmou Merenus a výsle-
dek dnes můžete vidět sami, když procházíte 
ulicí Jana Karafiáta a zpoza kostela na vás vyku-

kuje a září zrekonstruovaná bašta. 
Celý projekt obnovy jsme nazvali trochu 

dvojsmyslně „Bašta pro všechny“. Bašta, která je 
útočištěm, i bašta, která chutná. A je pro všech-
ny, protože Ježíš Kristus přišel také pro všechny, 
to je základ křesťanství. Doufáme tedy, že ta 
naše nově zrekonstruovaná bašta bude oprav-
du otevřená všem a stane se místem setkávání 
nejen pro evangelický sbor a jeho členy, ale také 
pro sousední Diakonii a celou veřejnost. 

Rádi bychom vyjádřili poděkování a vděč-
nost všem sponzorům a dárcům, předně Stře-
dočeskému kraji, městu Čáslav, Nadačnímu 
fondu Věry Třebické-Řivnáčové, grantům Čes-
kobratrské církve evangelické a všem jednot-
livcům, kteří darovali peníze buď jednorázově, 
nebo i pravidelným trvalým příkazem či při růz-
ných koncertech. Velké poděkování patří paní 
architektce Neumanové, která velmi pečlivě 
a obětavě dohlížela na to, aby se návrh stal sku-
tečností, dále děkujeme grafičce Noře Procház-
kové za některé grafické návrhy (např. branka) 
a za návrh pozvánek, děkujeme panu Homolko-
vi za fotodokumentaci celé rekonstrukce, firmě 
Merenus za provedení rekonstrukce a všem, 
kdo se starali o získání grantů i zdárné dokon-
čení projektu. 

Bašta č. p. 158 je sídlem Dobročinného 
spolku Marta, budou se v ní scházet skupiny 
dětí i dospělých, všechny generace. Věříme, že 
to bude opravdu bašta pro všechny, a prosíme 
o Boží požehnání pro všechny akce a setkání, 
které se v baště budou konat. Více o Dobročin-
ném spolku Marta se dočtete v prosincovém 
vydání Čáslavských novin.

Za evangelický sbor v Čáslavi, farářka Dra-
homíra Dušková Havlíčková               DĚKUJEME!

„BAŠTA PRO VŠECHNY“
Slavnostní otevření nově zrekonstruované bašty v Čáslavi
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ROZHOVOR

CHOVAT SE KE SVĚTU S OSOBNÍ ZODPOVĚDNOSTÍ
A NEČEKAT, ŽE „TO“ UDĚLÁ NĚKDO ZA MĚ

V roce 1912 Václav Losenický založil v Čáslavi 
slévárnu šedé liti ny. Prosperující fi rma fungova-
la do roku 1949, ale již pod vedením jeho syna 
– také Václava, kdy byla komunisty násilně ode-
brána. V roce 1991 se Ing. Jaroslav Losenický, 
profesor na SPŠCH v Pardubicích, rozhodl opus-
ti t své presti žní působiště, neboť se nedokázal 
smířit s tí m, že bývalý rodinný majetek chátrá. 
Pusti l se do složitého úkolu znovu postavit na 
nohy fi rmu, která se nacházela v dezolátním 
stavu. O rok později se ke svému otci přidal           
i syn Aleš a později vedení fi rmy posílila také 
Alešova žena Alena. Dnes zaměstnává Slévár-
na Losenických 27 pracovníků a je prosperující 
značkou ve slévárenském odvětví. Pole působ-
nosti  Losenických však nekončí v jejich fi rmě. 
Alena byla jednou z hlavních iniciátorek a pro-
ducentek čáslavských Dvorků, pořádaných spol-
kem Formanova Čáslav.

Aleno, když jsi byla malá, jaké jsi měla sny?
Pravděpodobně bujné a neuvěřitelné. Ne-

pamatuji si jejich obsah, ale vím, že jsem je čas-
to zapřádala do svých myšlenek a vyprávění.

Někdy se i ty nepravděpodobné sny změní   
v realitu. Koupili jste bývalou továrnu a přetvá-
říte ji do podoby akti vního společenského cen-
tra.

Dali jsme nový život objektu, který se na-
chází téměř v centru města, přesto byl opuště-
ný a zničený. Postupně ho obnovujeme a snaží-
me se, aby prostor klubu byl příjemně vkusný    
a hlavně smysluplně využitý. 

4. srpna to byly tři roky, kdy jste Klub Gu-
márna otevřeli. 4. září letošního roku se zde    
otvíraly první čáslavské Dvorky. Události  nabí-
rají rychlý spád. Co vše Klub Gumárna nabízí?

Ano, máš pravdu. 6. října 2017 jsme zaha-
jovali první výstavu obrazů Terezy Trynerové, 
letos na Dvorcích jsme zahájili výstavu již dva-
náctou. Zpočátku pomalý rozjezd vystřídal trysk 
akcí letošního roku. Tempo je umocněno ruše-
ním a následným obnovováním některých pro-
gramů. Není to jednoduché. Všichni, kteří se na 
chodu Gumárny podílíme, máme i svá plnohod-
notná zaměstnání.

Pořádáme výstavy umělců z daleka i z blíz-
ka; kurátorský dohled a výběr zašti ťuje Michal 
Strach. Poprvé jsme také pro veřejnost zapojili 
zadní industriální prostor, ve kterém se usku-
tečnila unikátní výstava Kostky. V letošním roce 
jsme plánovali první hudební festi val, k němuž 
bohužel nedošlo. Kompenzaci jsme nalezli ve 
velmi úspěšných Dvorcích, které svou návštěv-
ností  předčily naše očekávání. 

Snažíme se vytvořit kulturní centrum s růz-
norodými podněty a nabídkami – ať sportovní-
mi, nebo společenskými. Nabízíme prostředí,     
v němž lze poslouchat živou hudbu, hrát vědo-
mostní kvízy, účastnit se turnajů Magic, navští -
vit festi val mockumentárních fi lmů MockUp, 
nakupovat či prodávat na adventních trzích, 
hrát bowling, poslouchat přednášky z kapitol 
psychologie či současného umění...

Ale také sem může kdokoli přijít a jen tak 
posedět, přečíst knížku, dát si dobré kafe, za-

hrát Člověče, nezlob se, popovídat si s přáteli.
Jak se zrodil nápad vytvořit multi funkční 

společenské centrum v Čáslavi?
Vše započalo v roce 2012, kdy nás oslovila 

Kateřina Tichá s prosbou o pomoc při realizaci 
projektu „Šperky o ničem“, jež byl součástí  její-
ho studia na AVU. Následovala spolupráce s je-
jím pozdějším manželem Michalem Strachem 
– s ním jsme realizovali projekt městského 
mobiliáře s účastí  na Designbloku 2014. Ve stej-
ném roce jsme koupili zchátralý objekt bývalé 
protektorovny. Michal nám hodně pomáhal 
s designem budovy a vnitřních prostor. Areál je 
tak rozsáhlý, že umožnil vybudování Fitcentra, 
jež pronajímáme od roku 2017 – a posléze i Klu-
bu Gumárna. Od samého počátku jsme chtěli 
vytvořit prostory se širokým spektrem využití , 
které by vyřešily absenci místa pro setkávání 
mladých lidí v Čáslavi.

Filantropie a fi lantropové – bez nich by ne-

Na návštěvě u Losenických v Klubu Gumárna
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vznikla velká díla, mnoho staveb, obrazů, ti síce 
cenných kulturních počinů. Vždycky jsem  měla 
úctu a obdivovala na svých pracovních cestách 
po Evropě, jak se malé fi rmy, živnostníci a míst-
ní podnikatelé hrdě hlásí ke kulturním hodno-
tám svého města a podporují společenská se-
tkávání, drobnými částkami spolufi nancují či se 
organizačně podílí na výstavách, koncertech, 
festi valech... Proč to děláte?

Proč to děláme? Já pro pocit uspokoje-
ní z toho, že přináším do Čáslavi mnohé, co 
mi zde chybělo. Setkávám se s lidmi, kteří mě 
obohacují a inspirují. Manželovi, myslím, sta-
čí, když mě vidí spokojenou (smích). Syn Ond-
řej se připojil do již rozjetého vlaku a vypadá 
to, že mu směr vyhovuje. Dcera, nyní Brňačka,                                     
se do Čáslavi vrací zřídka, většinou na gumáren-
ské akce, kterých se akti vně účastní. Gumárna 
nás vlastně i spojuje a je častým tématem na-
šich hovorů a plánů.

Někdy si s manželem říkáme: „Co by tomu 
asi říkal děda?“ Manželův otec Jaroslav Losenic-
ký, původem Čáslavák, měl k Čáslavi stále blízko, 
přestože jeho předkové zde za komunismu ne-

měli lehké žití . Když po resti tuci slévárny začal 
podnikat, měl velikášské plány (v tomto jsem 
mu podobná) – co všechno pro Čáslav udělá. 
Věnoval se hlavně fotbalu, ale i tak si myslíme, 
že by byl s našimi počiny nadmíru spokojen. 

Aleno, v dokumentárním fi lmu o slévárně jsi 
řekla: „Moje práce je pro mě důležitá, protože 
vím, že jsem užitečná na světě.“ Jak jsi k takové-
mu životnímu postoji dospěla?

Tato věta byla v celém dokumentu jediná, 
kterou bych nejraději vystřihla. Připadalo mi 
nevhodné chvástat se svou užitečností . Ale 
mně skutečně přináší větší uspokojení radost 
druhých než materiální požitky. Od dětství jsem 
raději dárky dávala, než přijímala. Těší mě, když 
vidím, že jsem někoho potěšila nebo mu umož-
nila zažít, vidět či dokázat něco nového. Pokud 
je to v mých silách a možnostech, pokusím se 
o to. Asi mi to bylo dáno do vínku. Nemyslím 
si však, že je to neobvyklé, mám kolem sebe 
spoustu lidí, kteří se chovají stejně. 

Prožíváme složité období plné různých 
změn, mění se paradigmata. Něco, co bylo ješ-
tě nedávno obvyklé, dostává úplně jinou váhu. 

Myslím tí m třeba i to, že když člověk otočí ko-
houtkem a pouští  pitnou vodu, je soustředěný 
na to, aby jí odtočil co nejméně. Kdyby se měl 
skácet strom, zvažuje se, zda je to opravdu nut-
né. Někteří lidé tyto změny velice nelibě nesou 
a trvají na tom, že se má například tráva sekat 
stejně často a na krátko jako před několika lety. 
Jak se s těmito neblahými změnami vyrovná-
váš?

Je to logickou součástí  vývoje. Nemůžeme 
po celý svůj život trvat na tom „jak to  bylo 
vždycky“, je třeba věci a okolnosti  vnímat a učit 
se s novými podněty a zjištěními pracovat, od-
měnou je nám osobní růst a rozvoj. Možná čas 
plyne poněkud rychleji, než bychom si přáli, ale 
tak to prostě je a bude.

Co je potřeba si v dnešní náročné době uvě-
domovat nejvíc?

Nejdůležitější je nemyslet jen na sebe, ale 
počítat i s tí m, že po nás tu budou žít naše děti . 
To znamená chovat se ke světu s osobní zodpo-
vědností  a nečekat, že „to“ udělá někdo za mě.           

        Rozhovor zaznamenala Kamila Ženatá

KULTURA

Sedmé pokračování cyklu besed a přednášek se 
zajímavými a významnými osobnostmi ze světa 
společenských a přírodních věd, umění a dal-
ších pozoruhodných oborů lidského počínání. 

V úterý 10. listopadu 2020 vystoupí v 19 ho-
din na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi 

akademický malíř Jiří David, vizuální umělec 
a pedagog zabývající se malbou, tvorbou objek-
tů, instalacemi, fotografi í, videoartem; zasahuje 
také do oblasti  kriti ky a publicisti ky. Během stu-
dií na AVU v Praze spoluorganizoval Konfronta-
ce – sérii neofi ciálních skupinových výstav. Od 

druhé poloviny 80. let výrazně spoluvytváří po-
dobu i atmosféru českého umění. V roce 1987 
založil s umělci své generace skupinu Tvrdohla-
ví. Svými malbami s volným využíváním znaků 
a politi ckých symbolů významně formoval post-
moderní program na přelomu 80. a 90. let, kdy 
se také začal věnovat instalacím objektů a psaní 
textů refl ektujících pozici umělce a umění ve 
společnosti .

K jeho nejznámějším fotosériím patří (první 
polovina 90. let) „Skryté podoby“ – dvojice por-
trétů pořízené spojením dvou pravých a dvou 
levých polovin tváří známých osobností . Násle-
doval fotografi cký cyklus Bez soucitu (počátek 
roku 2002), v němž „nechal“ rozplakat 17 pre-
zidentů světa. Velký ohlas vzbudily neonové ob-
jekty „Záře“ a „Srdce“, umístěné do veřejného 
prostoru.

Jiří David vystavuje pravidelně nejen v Čes-
ké republice a je zastoupen v mnoha sbírkách 
u nás i v zahraničí. V Čáslavi jsme se s ním již 
potkali na zahájení Dvorků, neboť byl jedním 
z účastníků výstavy Kostky v čáslavské Gumár-
ně.                           Setkání uvede Kamila Ženatá

BESEDA S UMĚLCEM A PEDAGOGEM JIŘÍM DAVIDEM 
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V DUSÍKOVĚ DIVADLE BUDE ZAHÁJENA 
ROZSÁHLÁ VÝSTAVA JANA PIŠTĚKA
V pátek 6. listopadu v tradičních 6:36 večer 
bude na Nové scéně Dusíkova divadla Čáslav 
zahájena další velká výstava organizovaná kaž-
doročně v těchto prostorách spolkem Třiatřicet. 
Tentokrát se zde v rámci projektu nazvaného 
KOSMOLOGICKÉ THEATRUM – TERRA před-
staví prostřednictvím svého díla akademický 
malíř Jan Pištěk. Kurátorem výstavy je – rovněž 
tradičně – Petr Svoboda, zakladatel a emeritní 
ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě. Vý-
stava a s ní spojené aktivity jsou letos poprvé 
součástí oficiálního doprovodného programu 
festivalu Formanova Čáslav. 

Jan Pištěk patří k významným českým auto-
rům, kteří se na výtvarné scéně začali etablovat 
ve druhé polovině 80. let minulého století. V 
letech 1980–1986 studoval na Akademii vý-
tvarných umění v Praze a od roku 1987 pravi-
delně představuje svá díla veřejnosti v rámci 
samostatných i skupinových výstav pořádaných 
jak doma, tak v zahraničí. V roce 1990 se stal 
odborným asistentem v ateliéru malby profe-
sora Bedřicha Dlouhého. V letech 1993 a 1994 
pobýval na tvůrčích stipendiích ve Spojených 
státech. V roce 1995 ukončil svou pedagogic-
kou činnost a od té doby se plně věnuje vlast-
ním projektům. Svými díly je zastoupen ve sbír-

kách Národní galerie v Praze, Galerie Hlavního 
města Prahy, AJG Hluboká nad Vltavou, Galerie 
Behémót, Kunsthalle Praha a v dalších domá-
cích i zahraničních soukromých sbírkách. 

Výstava v Čáslavi se zaměřuje zejména na 
autorovu tvorbu z posledních let a některé z vy-
stavených prací jsou veřejně prezentovány vů-
bec poprvé. Součástí výstavy jsou vedle volné 
tvorby i ukázky dalšího důležitého segmentu 
autorova díla, vzniklého v rámci jeho výtvarné 
spolupráce s divadlem; Jan Pištěk je totiž auto-
rem mnoha kostýmních a scénografických ná-
vrhů, mimo jiné pro Miloše Formana či Divadlo 
bratří Formanů. Expozice je doplněna výběrem 
z prací Theodora Pištěka, vytvořených v rámci 
jeho spolupráce s režisérem Milošem Forma-
nem.

 Výstava Jana Pištěka potrvá do konce roku 
2020 a bude z ní vydán reprezentativní katalog 
coby čtvrtý svazek edice uměleckých publikací 
Picturis.

Akce je pořádána pod záštitou čáslavské-
ho starosty Vlastislava Málka a koná se díky  
finanční podpoře ze strany města Čáslavi, 
Středočeského kraje, soukromých společností 
a individuálních dárců, kteří si přáli zůstat ne-
poznáni.                       David Novák, Třiatřicet, z.s

V sobotu 19. 9. 2020  se v Čáslavi na náměstí 
Jana Žižky z Trocnova uskutečnila v rámci tra-
dičních Čáslavských slavností Sluníčková sbírka 
Nadace pro transplantace kostní dřeně, kterou 
ve spolupráci pořádají Městský úřad Čáslav 
a ZŠ Masarykova. 

Děvčata z devátých ročníků ZŠ Masarykova 
obětavě oslovovala návštěvníky slavností a za 
finanční příspěvky do zapečetěných kasiček roz-
dávala ručně vyrobená sluníčka, která byla krás-
nými originálními výtvory žáků téže školy.

Někteří účastníci slavností dokonce příspě-
vek na sbírku plánovali s předstihem, jako na-
příklad členové motorkářského klubu Freedom 
Čáslav, kteří společně do sbírky vložili 5 000 Kč.

V letošním roce se tak podařilo do kasiček 
nashromáždit neuvěřitelných 15 799 Kč, které 
byly po rozpečetění odeslány na konto nadace.

Finanční prostředky jsou využívány na pod-
poru dobrovolného dárcovství a transplan-
tace kostní dřeně, na pomoc pacientům po 
transplantaci, na vzdělávání v hematologii, on-
kologii a transplantační medicíně a na rozvoj 
transplantačních center v ČR.

Je potěšující, že i v této době, kdy všichni 
více či méně vnímáme neobvyklou situaci ko-
lem nás, myslíme na ty, kteří jsou v ohrožení 
života v důsledku závažných onemocnění a po-
třebují pomoc.

Poděkování tedy patří Městskému úřadu 
Čáslav a ZŠ Masarykova za dlouhodobou pod-
poru a také všem, kteří přispěli finančními dary.

                                                                                              
                                       Jana Závůrková  

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVKY 
PRO SLUNÍČKOVOU SBÍRKU



stránka 21   ČÁSLAVSKÉ NOVINY   11/2020    

Čáslavský hudebník a básník Marcel Kříž vydává 
v těchto dnech svoji druhou knihu poezie s ná-
zvem V plátěných stěnách barvy petroleje. 

V běžném životě poziti vní a veselý člověk, 
v uměleckém světě autor temných a smutných 
textů. 

Od vydání debutového sbírky básní s ná-
zvem Jen ať řvou kolejnice uplynuly dva roky. 
Ačkoliv to vypadalo, že jako dalšího počinu se 
z pera Marcela Kříže dočkáme prózy, autor si  
s tí mto žánrem dává na čas. „Po vydání první 
sbírky poezie s názvem Jen ať řvou kolejnice, 
jsem si pohrával s myšlenkou, že dám na chvíli 
přednost próze, ale verše opět zvítězily. Podoba 
mé prózy se sice pomalu také rýsuje, ale potře-
buji ještě nějaký čas pro její úplné dotažení,“ 
doplnil Marcel Kříž.

Vydávaná sbírka poezie obsahuje nové , 
zatí m nezhudebněné texty, psané po vydání 
„Kolejnic“. Jedná se o jakýsi zápis jednoho ho-
rečnatého snu, během něhož se odehrává asi 
60 různých příběhů, které člověku uprostřed 
horečky mohou probíhat hlavou. „Najdete tam 
texty inspirované příběhy různých lidí a auto-

biografi cké básně. Snažil jsem se, aby sbírka 
byla kompaktním celkem,“ upřesňuje autor. 

Ústřední postavou sbírky je muž, jehož sen 
ovlivňuje horečka. Jsou to střípky různých pří-
běhů a představ. V průběhu noci se mu v my-
sli zjevuje vše, co prožil, nad čím přemýšlí, ale 
i věci, které v sobě má podprahově, které mož-
ná kdysi viděl, ale zapomněl na ně nebo mu v tu 
chvíli nepřišly podstatné.

O ti tulní básni nesoucí stejný název jako 
kniha V plátěných stěnách barvy petroleje, au-
tor říká: „Báseň vznikala na základě jedné čás-
ti  divadelní hry, kterou mám rozepsanou. Měl 
jsem představu kulisy, která je tvořená plátny 
v barvě petroleje, na níž se míhají stí ny. Může-
me si představit fi lmové scény Davida Lynche, 
kdy se rozevře opona a nejednou se ocitneme 
v místě, které nemusí být usazené v konkrétním 
prostoru a čase. Nevíme, jestli jsme v uzavřené 
místnosti , kolem nás pouze plátna, na kterých 
se začne odehrávat děj.“ 

A jaká je Marcelova nejoblíbenější báseň? 
„Je to těžká otázka, protože jsem o tom takto 
nikdy nepřemýšlel. Většinou poezii čtu během 
koncertů a básně vždy vybírám podle toho, 

která je mi nejbližší v ten daný okamžik. Ale je 
pravda, že některé z nich se opakují. V ,Kolejni-
cích‘ je to určitě ,Neviděli jste Viktorii?‘ a z nové 
sbírky je to určitě ti tulní báseň.“ 

Knihu čeká křest, který se uskuteční v době 
po zklidnění situace kolem covid-19 a násled-
ném zmírnění vládních nařízení. Informace 
o případné koupi knihy a zmiňovaném křtu na-
jdete na FB profi lu s názvem: Kříž Marcel.

Hudebnice a výtvarnice Sonja Kröhn z ka-
pely Kill the Dandies! o novém počinu Marcela 
Kříže napsala: „Tahle poezie je jako záběry z na-
pínavýho fi lmu. Někdy mám na Marcela vztek, 
protože potřebuju vědět, jak to bude dál. Ně-
kdy se mi uleví, že to dál není. Kocovinové verše 
plynou rychle, rytmicky a přesně. Ani se nena-
dechneš. Lehkost Marcelova slova je jak švihnu-
tí  bičem, a když se otočíš, usmívá se na tebe: 
,Nee, to jsem nebyl já.‘ Marcel vás nevtáhne do 
svojí hlavy. Marcel se usídlí ve vaší hlavě a bude 
mluvit vaším jazykem. Buďte ve střehu.“

                                                                        
                 
                JN

MARCEL KŘÍŽ VYDÁVÁ SVOJI DRUHOU SBÍRKU POEZIE
V plátěných stěnách barvy petroleje

v kulisách druhá scéna
z ostrých světel

plátěné stěny barvy petroleje
tanec dvou postav

jinak ti cho
ona tak průsvitná

a on se chvěje
už takřka na dotek

mihnou se tváře
vystouplé žíly

a srdce víc než buší
věčnost

skrz prsty
nad plachtí cí paže
překřehké pohyby

co chvíli blíž
než blízko

těkavá
nervně

pulzující záře
v plátěných stěnách barvy petroleje

míjí se
tančí

rozpouští  se

V plátěných stěnách 
barvy petroleje
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Spolek Formanova Čáslav si vás v sobotu 28. lis-
topadu dovoluje pozvat na adventní dílnu, která 
se bude konat od 14:00 do 18:00 na Malé scéně 
Dusíkova divadla. Můžete přijít kdykoli během 
odpoledne a vytvořit si závěsný vánoční vě-
nec, kterým svátečně ozdobíte vchodové dveře 
svých domů, bytů či obchodů. 

Společnou tvorbou věnců chceme přispět 
k atmosféře Vánoc jako období radosti , pohody, 
naděje a také lidské sounáležitosti . Proto vás 
srdečně zveme: Pojďme si svátečně vyzdobit 
svoje příbytky, a tí m i celé město. 

Vše potřebné pro tvorbu vánočních věnců 
bude k dispozici na místě, veškerý základní ma-

teriál – slaměné korpusy a přírodniny – zdarma, 
nákladnější dekorační prvky za drobný popla-
tek. Případnou radu či pomoc vám poskytnou 
přítomné fl oristky. Přijďte si užít sváteční at-
mosféru umocněnou vůní svíček a nezbytného 
horkého punče.      Těšíme se na vás
         Vaše Formanova Čáslav 

ČÁSLAVSKÁ ADVENTNÍ DÍLNA:
Pojďme si vánočně vyzdobit naše město

Na prvních čtyřiadvacet prosincových dní se 
čáslavská radnice promění v monumentální 
adventní kalendář. Ve všech oknech jejího prů-
čelí se v průběhu adventu postupně rozzáří            
čtyřiadvacet sněhových vloček. Rozsvícení kaž-
dé z nich doprovodí hra světel a vánoční hudba 
speciálně komponovaná pro tuto událost. 

Abychom pocti li příchod Vánoc coby svátků 
setkávání, pospolitosti  a vzájemného obdarová-
vání, požádali jsme čáslavské školy, spolky, klu-
by a další insti tuce, aby si „adoptovaly“ jedno 

z oken a k jeho slavnostnímu rozsvícení připra-
vily jako dárek nám všem krátké vystoupení. 

Čáslavský adventní kalendář se rozezní 
a projasní zšeřelé prosincové podvečery každý 
den od 1. do 24. prosince vždy přibližně v pět 
hodin.  

Program pro jednotlivé dny (včetně časově 
mírně proměnlivých začátků vystoupení) a jeho 
případné změny reagující na aktuální opatření 
zveřejníme v dalším čísle  Čáslavských novin, na 
webu FormanovaCaslav.cz a na facebookových 

stránkách Formanova Čáslav a Čáslav – město, 
které máme rádi.    

Spolek Formanova Čáslav chce letošním ad-
ventním kalendářem navázat na instalaci sně-
hových vloček v oknech radnice, kterou v roce 
2013 pro předvánoční Čáslav vytvořili desig-
nér Michal Strach, zakládající člen Formanovy       
Čáslavi, a jeho žena, sochařka Kateřina Strach 
Tichá.

                                                   
                          Formanova Čáslav, z.s. 

ČTYŘIADVACET OKEN ADVENTU 
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Petra Schönbeková je čáslavská rodačka, jejímž 
životním posláním je předávání energie tance, 
který může mít daleko větší dosah než jen v 
kulturní nebo sportovní oblasti . Petra se věnuje 
tanečně pohybové terapii, která lidem dokáže 
pomoci po fyzické, ale především po psychické 
stránce.

Jaký taneční obor máte vystudovaný?
Vystudovala jsem magisterský obor sociál-

ní pedagogiky v Hradci Králové a tudy jsem se 
dostala k volnočasové pedagogice. V součas-
nosti  studuji HAMU (Hudební a taneční fakulta 
Akademie múzických umění) na katedře tance 
v programu celoživotního vzdělávání, což je 
dvouletý kurz v oboru Taneční a pohybová pří-
prava, dále jsem ve výcviku tanečně pohybové 
terapie.

Petro, jako malá jste začínala v čáslavské 
ZUŠ?

Zdejší ZUŠ je moje „srdcovka“. Začínala jsem 
zde v pěti  letech jako malá mažoretka a téměř 
dalších dvacet let jsem se zde tanečně formo-
vala. Z mažoretek se stal „twirling“, ve kterém 
najednou bylo více tance, prošla jsem také 
hodinami aerobiku, a nakonec jsem zakotvila 
v tanečním oboru Art pod vedením Hanky Lo-
senické, takže když mi před rokem a půl přišla 
nabídka, abych vedla soubory Tanečního studia 
ART ZUŠ Čáslav, ráda jsem ji přijala.

Kromě výuky v ZUŠ a tanečního projektu 
„Tančím“ Vás může veřejnost znát jako taneč-
nici ze skupiny B-Mine, která vystupuje na nej-
různějších společenských akcích. Můžete nám 
B-Mine blíže představit?

Naše skupina B-Mine je složena z absolven-
tek Artu, které se znovu spojily, aby vymyslely 
a zatančily choreografi i ve videoklipu zdejší 
kapely Big S. Díky tomu jsme zjisti ly, že nám 
společné vystupování a vymýšlení nových cho-
reografi í chybí, tak spolu pokračujeme dodnes 
a kromě toho, že jsme členky skupiny, jsme i 
kamarádky.  Každá máme svůj styl a v choreo-
grafi ích je tedy esence každé z nás. Tímto bych 
chtěla holkám moc poděkovat, protože jsem 
ráda, že je mám.

Co nám můžete povědět o projektu Tančím?

Tančím je taneční projekt, který jsem založi-
la v roce 2017. Vedu kurzy tanečků pro děti  od 
tří do sedmi let, pravidelné kurzy spontánního 
a moderního tance pro dospělé a různé taneční 
workshopy. V Čáslavi se konal např. workshop 
Flamenco. Kurzy jsou pro veřejnost a může si je 
přijít vyzkoušet opravdu každý, do kurzů nepro-
bíhají žádné konkurzy, zdali chcete pokračovat, 
se můžete rozhodnout po první zkušební lekci. 
Heslem tohoto projektu je ,,Protančit se k ra-
dosti !‘‘.

 Není těžké vycíti t, že tanec je Váš život, ale 
máte i jiné koníčky, kterým byste se chtěla třeba 
věnovat po profesní stránce? 

Nikdy jsem o jiné profesi nepřemýšlela, ale  
přestože tanec miluji od malička, moje cesta 
k němu nebyla tak přímočará, jak by se mohlo 
na první pohled zdát. Když byl čas na rozhodo-
vání, zda se přihlásit na konzervatoř, vlastně mě 
to ani nenapadlo, a potom už bylo pozdě. Na 
tanci je ale dobré, že ho nemusíte dělat s výbor-
nou fyzičkou a podávat výkony. Tanec můžeme 
použít také jako terapeuti cký nástroj. V budouc-
nu bych v Čáslavi ráda otevřela tanečně pohy-
bovou terapii, kterou studuji již čtvrtým rokem. 

O co konkrétně se v tanečně pohybové te-
rapii jedná?

V tanečně pohybové terapii jde o celkovou 
harmonizaci naší tělesné a duševní stránky, 
o akti vaci vědomí našeho těla a jeho hranic. 
Tanečně pohybovou terapii můžeme aplikovat 
nejenom individuálně, ale i skupinově. Může-
me pracovat s dětmi, s dospělými, pracujeme 

s handicapovanými klienty, s traumaty. Škála 
využití  terapie je tedy široká. Tanec je v terapii 
velmi účinným nástrojem, protože naše tělo má 
větší paměť než hlava. 

V tanečně pohybové terapii není důležitý je-
nom pohyb, ale také verbální složka formou sdí-
lení, kde se odhalují a pojmenovávají témata, se 
kterými můžeme pracovat v pohybu. 

Hovořila jste také o spontánním tanci...
Ano, stejně jako tanečně pohybová terapie 

je o svobodném pohybu a o jeho vědomém vní-
mání. Pohyb je vlastní každému z nás, protože 
i dech je pohyb a je pro nás nesmírně důležitý. 
Proto na spontánní tanec může přijít každý, kdo 
chce na sobě pracovat, kdo se potřebuje uvol-
nit, být sám se sebou a prostě tančit bez výuky 
techniky a tanečních kroků. 

Jak hodina spontánního tance vypadá?
Lekce má svou strukturu. Nejprve nás čeká 

takzvaný warm up, během něhož se zahřejeme 
a rozdýcháme. Účastníci se tak učí vnímat své 
tělo, svůj střed, ale i nejmenší a nejvzdáleněj-
ší části  svého těla, jako jsou konečky prstů. Ve 
druhé fázi věnujeme pozornost prostoru, kde si 
účastníci najdou místo, kde se cítí  dobře, a poté 
se můžeme odebrat k samotnému tématu lek-
ce, které mám předem připravené, nebo které 
vyplyne z potřeb účastníků, a začínáme tančit. 
Na závěr přichází zklidnění a verbální či pohy-
bové sdílení všeho, co je potřeba.                 

Více o Petře na FB profi lu s názvem: Tančím
                 JN

Rozhovor s PETROU SCHÖNBEKOVOU, učitelkou
Tanečního studia ART ZUŠ Čáslav a dalších projektů:

ROZHOVOR 

„Vaše tělo si pamatuje mnohem více než hlava.“
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SPORT

První říjnový víkend proběhl v Kralupech nad Vltavou 19. ročník judisti c-
kého závodu Kralupy Cup. Čáslavský oddíl vyrazilo reprezentovat  v obou 
dnech celkem 20 závodníků, kteří se snažili proměnit svou tréninkovou 
píli v poslední šanci na nominaci na republikový závod, který se konal 
koncem října. 

Pro čáslavský oddíl to byl velmi pěkný turnaj, neboť v jednotlivcích 
vystoupalo na stupně vítězů 15 čáslavských judistů. V soutěži družstev 
Středočeského kraje dokonce starší žáci v sobotu zvítězili. Zlatý návrat 
domů bohužel poznamenalo zranění Prause, který odjížděl se zlomenou 
klíční kostí . Všem patří velká gratulace a Víťovi přání brzkého uzdravení. 

Umístění: 
U15 ve svých váhových kategoriích:
1. Anna Zrucká, 1. Vítězslav Praus, 1. Rudolf Špačinský, 2. Milan Dlou-

hý, 2. Lukáš Veselý, 3. Oliver Huber, 3. Jan Hruška
U13 ve svých váhových kategoriích:
1. Václav Radimský, 1. Anna Vodrážková, 1. Felipe Huber, 1. Michal 

Malina, 2. Johana Pilcová, 2. Jan Odvárka, 3. Jakub Váňa, 3. Václav Lhot-
ský                

             TZ

              

MEDAILOVÉ TAŽENÍ 
ČÁSLAVSKÝCH JUDISTŮ V KRALUPECH

23.08.2020 1. kolo FC Hlinsko - FK Čáslav  2:0

30.08.2020 2. kolo FK Čáslav - Sokol Libiš  3:1

05.09.2020 3. kolo Horky nad Jizerou - FK Čáslav 3:4p

13.09.2020 4. kolo FK Čáslav - Dvůr Králové  3:0

19.09.2020 5. kolo SK Kosmonosy - FK Čáslav  5:2

27.09.2020 6. kolo FK Čáslav - FK Náchod  1:4

04.10.2020 7. kolo SK Poříčany - FK Čáslav 2:3p

11.10.2020 8. kolo FK Čáslav - SK Vysoké Mýto  2:1p

17.10.2020 9. kolo Sparta Kutná Hora - FK Čáslav odloženo

25.10.2020 10. kolo FK Čáslav - Polaban Nymburk odloženo

ODEHRANÉ ZÁPASY FK ČÁSLAV 
(A-Tým Divize C)                         www.� caslav.cz

ODEHRANÉ ZÁPASY HC ČÁSLAV 
(A-Tým KLM SCK)                                           www.hc-caslav.cz

12.09.2020 17:00 BK Mladá Boleslav B - HC Čáslav 2:5

19.09.2020 16:00 HC Žabonosy - HC Čáslav  3:5

27.09.2020 17:00 HC Čáslav - SK Sršni Kutná Hora 9:4

03.10.2020 16:30  SK Černošice - HC Čáslav  Odloženo

03.10.2020 17:00  HC Poděbrady - HC Čáslav  6:3

10.10.2020 17:00 HC Čáslav - HC Spartak Žebrák 10:1

17.10.2020 17:30 HC Rytí ři Vlašim - HC Čáslav  Odloženo

25.10.2020 17:00 HC Čáslav - SC Kolín B  Odloženo
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KULTURA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
MARTINA KNOBLOCHOVÁ: S láskou a úctou k dávným časům
KDY: 6. 10. – 27. 12. 2020
KDE: výstavní síň, náměstí  J. Žižky z Trocnova 
Otevřeno: út–ne 10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

DR. ALEŠ POSPÍŠIL: KUTNOHORSKÉ PRVOREPUBLIKOVÉ VILY 
přednáška Muzejního a vlasti vědného spolku „Včela Čáslavská“
KDY: 24. 11. 2020 od 17:00
KDE: Nová scéna Dusíkova divadla

ADVENTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
zároveň budou zpřístupněny expozice v 1. patře muzea
KDY: 29. 11. 2020 ve 14 – 16:00
KDE: muzeum, Husova 291
Vstupné: 20 Kč

Galerie, Jeníkovská 222, změna otevírací doby mimo sezónu.
Otevřeno: 1. 11. 2020 – 31. 3. 2021

po–pá 9:00–11:00, 12:00–16:00 

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

DIVADLO A KINO

7. 11. 2020 – SEMINÁŘ: „Jóga pro posílení imunity“  
sobota – určeno pro dospělé účastníky – od 9:00 do 14:00 – účastnický 
poplatek 450 Kč –  seminář vede pí. Helena Růžičková, DiS.

15. 11. 2020 – SOVÍ TVOŘENÍ - výroba dóz, soviček ze šišek – náhr. termín
neděle – určeno pro děti  od 1. tříd – od 15:00 do 17:00 – pro přihlášené 
z původního termínu 11. 10. 2020
                     
20. 11. 2020 – KLUB INSPIRACE 1 
pítka pro ptáky – náhradní termín – pátek – určeno pro SŠ + dospělé – od 
17:00 – pro přihlášené z původního termínu 9. 10. 2020

21. 11. – 22. 11. 2020 – DÍVČÍ POHÁDKOVÁ PYŽAMOVÁ NOC 
náhradní termín – sobota/neděle – pro dívky od 1. tříd – v sobotu od 
15:00 do neděle do 10:00 – zábava, vyrábění, lakování nehtí ků, spacá-
kové kino, pizza – pro přihlášené z původního termínu 17. - 18. 10. 2020

21. 11. 2020 – KERAMICKÉ VÁNOČNÍ TVOŘENÍČKO PRO PŘEDŠKOLÁKY
sobota – určeno pro předškoláky – od 9:30 do 11:00 – účastnický po-
platek: 50 Kč – přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 18. 11. 2020 
v kanceláři DDM Čáslav

22. 11. 2020 – ZIMNÍ OBRÁZEK Výroba dřevěného obrázku, kombinace 
přírodnin a malovaného kamínku 
neděle – určeno pro děti  od 9 let – od 15:00 do 16:30 – účastnický po-
platek 50 Kč – přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 16. 11. 2020

27. 11. 2020 – VÝROBA ŠPERKŮ PRO MAMINKU
pátek – určeno pro děti  od 2. tříd – od 14:00 do 15:45 – účastnický po-
platek: 150 Kč – přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 16. 11. 2020

28. 11. 2020 – KLUB INSPIRACE 2 – pítka pro ptáky - náhradní termín
sobota – určeno pro SŠ + dospělé – od 8:30 – pro přihlášené z původního 
termínu 10. 10. 2020
  
28. 11. – 29. 11. 2020 – POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ LTT TANEČNÍ – náhr. ter-
mín
sobota/neděle – pro účastníky letního tanečního tábora – v sobotu od 
15:00 do neděle do 10:00 – promítání fotek a videí, taneční lekce, hry 
a zábava - pro přihlášené z původního termínu 24. - 25. 10. 2020
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 29. 10. 2020 uplynou 3 roky
ode dne, kdy nás opusti la naše milovaná 

maminka a manželka,
paní 

Stále vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami. 

Dne 10. 11. 2020 uplyne již rok 
od úmrtí  našeho milovaného tatí nka,

pana

S láskou a vděčností  vzpomínají manželka, 
syn Leoš a dcera Liběna s rodinami.

Na podzim 2020 slaví naše maminka, 
paní

Marta Vališová
úctyhodné narozeniny. Hodně zdraví, 

spokojenosti  a neutuchající 
obdivuhodný elán přejí do dalších let 
dcera Marti na a syn Jan s rodinami.

Ludmila Pytelková

Dne 1. listopadu 2020 uplyne devět let od 
chvíle, kdy nás navždy opusti l 

pan

Ladislav Leška 
S láskou stále vzpomíná manželka, 

dcera a syn s rodinou.

V září roku 2020 se v čáslavské porodnici 
narodilo celkem 59 dětí , z toho 7 do čáslavských rodin. 

Ve stejném období zemřelo 6 místních občanů. 
Bylo uzavřeno 5 sňatků.

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

Žižkovo nám. 1, 2. patro, nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz.
Cena inzerce ve společenské rubrice je stanovena na 3 Kč/cm².

Ing. Drahomíra Dostála
plk. v. v.

Je smutné bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za každý den, který jsi pro mě žil.

Dne 11. října 2020 to bude
neuvěřitelných 5 let, co odešel 

náš milovaný a starostlivý 
tatí nek, dědeček 

a pradědeček, 
pan 

Miloslav Kopřiva

Dne 2. října to bude 
18 měsíců plných bolesti  

od chvíle, kdy odešla za tatí nkem 
naše milovaná a starostlivá 

maminka, babička a prababička,
paní

Sonička Kopřivová

Naši milovaní maminko a tatí nku, děkujeme za to, čím jste pro nás v 
životě byli. 

Děkujeme za každičký den, který jste pro nás žili, za nezapomenutelné 
chvíle, které jsme s Vámi prožili. 

S láskou a nesmírnou bolestí  v srdci vzpomínají a nikdy 
nezapomenou Vaše dcery Jára a Alena s rodinami.

Dne 28. listopadu 2020 by se dožil 83 let 
milovaný manžel, otec a dědeček, 

pan

Josef Sedláček 
z Vlačic

S láskou a velikou bolestí  v srdci stále 
vzpomíná manželka Jarča.

Dne 1. listopadu  uplyne 7 let od chvíle, kdy 
nás navždy opusti la naše milovaná 

maminka, babička a prababička, 
paní 

Ivonna Duchečková
Stále vzpomínají 

synové Ivo a Franti šek s rodinami.

Jen na chviličku Vás obejmout 
a pohladit Vaši milou tvář,

jen na chviličku sevřít Vaši dlaň
 a pošeptat slůvka, 

jak moc chybíte nám...

Dne 5. listopadu uplyne 10 smutných let 
od chvíle, kdy nás navždy opusti l

pan

Josef Mareš
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka a synové s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.
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INZERCE

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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Inzerci do Čáslavských novin 
přijímáme osobně nebo písemně 

na adrese redakce: MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 
nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

více informací na www.meucaslav.cz/noviny
nebo na tel.: 327 300 228
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Pronájem „ ošetřovny praktického lékaře 
„19 m2 , Čáslav , ul. Pod Nádražím 1608 
Zkolaudované jako zdravotnické zařízení:
  

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

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

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

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

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

Tel: 327 311 048
Fax: 327 315 468
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V souladu s usnesením vlády ČR č. 392/2020 
ze dne 30. 9. 2020 s účinností  od 5. 10. 2020 

je Klub důchodců v ul. Přem. Otakara II. čp. 86 uzavřen. 

KLUB DŮCHODCŮ UZAVŘEN

Drobné


