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Kašnu čeká rekonstrukce

s veliteli MP a
HZS Čáslav

Libor Hlaváček, osobnost
nejen českého baletu

Dovolujeme si upozornit čtenáře, že vzhledem k situaci v ČR spojené s pandemií covid-19
mohou být akce uvedené v tomto čísle ČN přesunuty na jiný termín nebo úplně zrušeny.
Pro aktuální informace o událostech sledujte internetové stránky jednotlivých pořadatelů nebo městského úřadu.
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ÚVODNÍ SLOVO KVĚTEN 2021
Vážení a milí spoluobčané,

pojďme se spolu projít časem a z historie našeho města se
podívejme do budoucích let.
Unikátní je naše náměstí Jana Žižky z Trocnova. Zamysleli
jste se někdy, proč je tak veliké?
V 60. letech 13. století za vlády Přemysla Otakara II. vzniká
naše královské město Čáslav. Panovník založil mnoho měst,
ale rozlohou náměstí se žádné nemůže s tím naším měřit. Dokonce i kolínské hlavní náměstí Karlovo se do něj vejde bezmála třikrát.
Také mě to překvapilo, ale podívejte se na přiložené vizuální
porovnání, kde je mapa Kolína a do ní vložený rozměr našeho
náměstí.
Náměstí J. Žižky z Trocnova v Čáslavi je jedinečné!
Špalíček?
Rozloha našeho náměstí
zabírala jednu sedminu rozlohy
celého města. Vždy tomu tak
pravděpodobně nebylo. Na
starém zákresu vidíte soubor
šesti staveb, tzv. špalíček.
Proč se tento „špalíček“ nedochoval? Existuje předpoklad, že
i tento soubor staveb v roce
15 2 2 z a c h v á t i l v e l k ý p o žár, který pohltil celé město,
a k obnově již nedošlo.
Bezmála 700 let trhů
a jarmarků
Naše náměstí bylo vždy centrem obchodu a trhů a je jím
dodnes. První dekret na pořádání trhů a jarmarků jsme získali
již v roce 1341. Tento odkaz už město 700 let udržuje, čáslavské trhy jsou vyhlášené.
Zeleň na náměstí. Byla tu vždy?
Náměstí bylo po staletí holé, s udusanou hlínou bez jediného stromu. To se ale změnilo roku 1872:
„Pan radní Ferdinand Šťastný učinil v schůzi návrh na vysázení náměstí okrasným stromovím, který byl jednomyslně přijat a ještě toho jara proveden byl. Také toto usnesení potkalo
se s odporem několika nerozumných lidí, kteří nepřátelství své
proti p. Šťastnému obraceli, i hanopisy jemu posílali i vyhrožovali polámáním nasázených stromů.“
Jak vidíme, „hejtaři nerozumní“ existovali v každé době.
„Odbor“ zahradnictví po 155 letech
V dnešní době má město – po letech sucha, nekontrolované
ofenzívě kůrovce, neodborné výsadbě a péči – opět „odbor“ zahradnictví, tak jak tomu bylo již v roce 1866. Budeme ještě roky
napravovat chyby z minulých desetiletí. Aktuální kácení i výsadba je však již koncepční do dalších let, tak aby naše město
bylo v budoucnu stále zelené. Promyšlené kroky, navázané na
konkrétní projekty, tak již nebudou narážet na nahodilé jednání
a rozhodování.

Strategický plán rozvoje města

Naše město potřebuje strategický plán rozvoje, na který se
od roku 2019 připravujeme a jeho tvorba bude nyní zahájena.

Vedení města, rada a zastupitelé
Je to proces trvající jedenáct měsíců a definuje systematické kroky, potřeby našeho
města. Zavazuje tak po sobě jdoucí vedení
města ke koncepci s přesahem desítek let.

Stabilní, bezpečná Čáslav

Některé parametry jsou dané pohledem státu na velikost měst. Jedním z nich
je hranice 10 000 obyvatel. U nás žije přes
30 % lidí starších 60 let. Pokud vezmeme
jen tyto dvě veličiny, pak jednou ze základních potřeb je větší výstavba pro mladé
rodiny. Ani 34 nových bytů, které jsme
nyní dokončili, ani 10 rekonstruovaných

sociálních bytů, a dokonce ani nová rodinná výstavba 28 domů nebudou stačit.
Tohle vše si uvědomujeme a už měsíce
pracujeme na zásadním bytovém rozvoji
města v letech 2022–2026. Na to navazují další parametry: dopravní obslužnost,
demografická křivka a s tím související
infrastruktura mateřských a základních
škol, zdravotnictví, bezpečnost a další.
I to jsou zásadní vstupy do strategického
plánu rozvoje města, tak abychom ho společně rozvíjeli a s touto prací byli spokojeni.
Všem nám přeji uvědomění si, v jak
krásném a bezpečném městě bydlíme

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA, BŘEZEN 2021
Poslední tři zasedání Rady města vyplnilo celkem 90 bodů oficiálního projednávaného programu, tj. přibližně tři body
agendy na jeden každý den tohoto třetího měsíce kalendářního roku. Souběžně
s tím Radou, stejně jako celou společností, nadále rezonovala i tři setrvalá a hlavní témata současnosti, a sice další vývoj
pandemie covid-19, jež začátkem měsíce
gradovala i v našem městě ke svým dosavadním maximům, postup očkování seniorů a dalších rizikových a profesních skupin
obyvatelstva a konečně průběžné změny
ve stávajících nařízeních, případně zcela
nová vládní opatření v rámci vyhlášeného
nouzového stavu.
Hospodaření města v prvním čtvrtletí
roku 2021 se i díky velmi opatrné predikci uskutečnilo dle původního očekávání.
RM tak ZM v rámci druhého rozpočtového
opatření doporučila pouze drobné korekce
v jednotlivých kapitolách a průběžné úpravy celkových příjmů (288 330,62 tis. Kč),
výdajů (346 789,27 tis. Kč) a financování
plus (58 458,65 tis. Kč). Na udržení vyrovnaného rozpočtu města měla vliv řada
faktorů. Jako pozitivní lze určitě vnímat
udržení předpokládaných nákladů na městem realizované stavební akce, zejména
u firmou Trigema Building, a.s. prováděné
výstavby bytových domů v areálu bývalých
kasáren Prokopa Holého, kde byl aktuálně
uzavřen Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo
č. 1/2020, reflektující ukončení staveb-
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a co všechno nám nabízí na úrovni dostupné obslužnosti. Myslím na to pokaždé,
když moje 11letá dcera odjíždí s kamarády
na kole ven a já o ni v tu chvíli jako táta nemám strach.
Nejen náměstí, ale celá naše Čáslav je
jedinečná a děkuji všem, kteří mi umožňují
být na naše město hrdý.

S přáním hezkých dnů,
Martin Horský, místostarosta Čáslavi

Mgr. Filip Velímský, Ph.D., tiskový mluvčí Rady města

ních prací a zahájení předávání novostaveb. Další úsporu ve výdajích (přes 80
000 Kč) se městu podařilo získat opětovným vysoutěžením pojistných smluv.
U pojištění majetku uspěla se svojí nabídkou Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
v případě pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli Kooperativa
pojišťovna, a.s. a u pojištění vozidel Allianz pojišťovna a.s.
Příjem do městského rozpočtu by
v brzké budoucnosti měl začít generovat
také provoz radarového systému s úsekovým měřením rychlosti na silnici č. I/38
v obci Horky. Zakázku na jeho dodání,
instalaci a servis získala firma CAMEA
Technology, a.s.
Nesouhlasné stanovisko dala RM
k předloženému stavebnímu záměru společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
na výstavbu nového podzemního vedení
optických sítí k poskytování služeb vysokorychlostního internetu. Důvodem byl
především nedostatek údajů od žadatele
ohledně způsobu realizace vlastní stavby,
zejména rozsahu zásahů do stávajících
komunikací, chodníků a zeleně a následného uvedení staveniště do původního
stavu, stejně jako uvedení výhod a benefitů, které by nová stavba představovala
pro občany města za situace, kdy se zde
již uvedený typ sítí nachází.
S ohledem na existující připomínky občanů, které se týkaly především přístupu
do areálu městského hřbitova,
byl RM schválen
nový provozní řád
tohoto veřejného
pohřebiště, kte rý upravuje jeho
otevírací
dobu,
při zachování bezpečnosti a piety
místa.

Péče o stávající městský majetek
a mobiliář se týkalo také uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na kontrolu hřišť
s firmou Ing. Josef Bareš – PROKON
a sjednání dodatku ke stávající smlouvě na servis výtahů v bytových domech
v majetku Města Čáslavi s firmou Výtahy
Pardubice a.s.
S koncem zimy dochází na řadě míst
ve městě k obnově dočasně přerušených
stavebních a výkopových prací, případně
k zahájení zcela nových staveb. V souvislosti s tím bude průběžně docházet
k uzavírání vybraných komunikací a svedení dopravy na schválené objízdné trasy.
K d o č as n é m u o m e ze n í p rovozu
a parkovací kapacity aktuálně již dochází
v důsledku rekonstrukce plynovodu a kanalizace v ul. Žitenická, R. Těsnohlídka
a Havlenova. Největší rozsah budou mít
ale tato opatření v městské části Čeplov,
kde bude zahájena další etapa rekonstrukce plynovodních řadů, při které dojde
k úplné uzavírce místních komunikací
v ul. Šeříková, Jiřinová, Zahradní, Lípová,
Na Vyhlídce, Konvalinková a Květinová.
V historickém centru města naváže na
loňskou rekonstrukci kanalizace a povrchů na Komenského náměstí obdobná
oprava v ul. Jana Roháče z Dubé. Úplná
uzavírka se pak po dobu výstavby nového přemostění cyklostezky do Filipova
uskuteční i na trase městského obchvatu
na silnici č. I/38.
RM děkuje firmě BTL Medical Technologies s.r.o. za dar plicního ventilátoru BTL
606 v ceně 98 280 Kč pro Městskou nemocnici Čáslav. Současně děkuje i všem
ostatním „bezejmenným“ občanům a firmám, kteří v této nelehké době nadále nezištně pomáhají instituci a personálu naší
nemocnice, sociálním zařízením a školám
na území našeho města nebo svým nejbližším spoluobčanům – sousedům. Velmi si vaší pomoci vážíme.
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Zprávy z radnice

SKVOST NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ RENOVACE

V

e středu rozsáhlého čáslavského náměstí stojí hodnotná
klasicistní kašna z konce 18. století, která sice nepůsobí velkolepě jako třeba chrám sv. Petra a Pavla, přesto by si bez
ní spousta Čáslaváků samotné centrum nedokázalo představit.
Nedílnou součást města včetně přilehlých soch čeká restaurační
zásah.
Podrobnosti k rekonstrukci sdělila vedoucí odboru školství,
kultury a památkové péče Bc. Jiřina Kožená: „Restaurátorské
práce na kamenné kašně a čtyřech barokních sochách, které
představují jednotlivá roční období, budou zahájeny během května. Dokončení je naplánováno na září. Kašna je včetně čtyř soch
zapsanou kulturní památkou a nachází se na plošně chráněném
území městské památkové zóny města.“
Paní Kožená dále uvedla, že na základě projektové dokumentace je počítáno s náklady okolo 970 000 korun bez DPH. Zastupitelstvo města na zasedání 19. 4. (pozn. red.: v době uzávěrky ČN)

JN

projednávalo návrh na dotaci z programu regenerace MPZ ve výši
400 000 korun. Na květen je naplánováno podání žádosti o dotaci
ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek.
Restaurování kašny proběhlo naposledy v roce 2000 a k úpravě okolí došlo během roku 2004.

REKONSTRUKCE ULIC NA ČEPLOVĚ

Pro vytvoření kvalitního místa pro život musí každé město vyvinout velké úsilí
v nejrůznějších odvětvích, jako jsou například kultura, zdravotní a sociální péče,
školství, turismus, bezpečnost a další.
Nedílnou součástí úspěchu je ale také nepřetržitá péče o komunikace, kterou v současnosti vyžadují části dvou ulic v lokalitě
Čeplov.
Pod taktovkou vodohospodářských
a plynařských společností v těchto dnech
probíhá příprava na rekonstrukci částí ulic
Čeplova a Lípová.

Vedoucí odboru investic
Bc. Markéta Petrová k realizaci uvedla: „V ulici Čeplova se jedná o část od ústí
ulice Jahodová až po ulici
Květinová. Zde od začátku
dubna probíhají práce na
opravách vodovodu, plynovodu a kanalizace. Po těchto činnostech
budou povrchy chodníků přeloženy do
zámkové dlažby, dojde k položení nového
živičného povrchu na vozovce a instalaci
nového osvětlení. Rekonstrukce podobného rozsahu, mimo zásahu do vodovodů
a kanalizace, proběhne také v ulici Lípová,
a to konkrétně v části od mateřské školy
směrem ke Konvalinkové ulici. Opravy se
dočká také kratší ulice Na Vyhlídce spojující ulici Lípovou a dříve opravenou ulici
Zahradní.“

VÝJEZD ZÁCHRANNÉ SLUŽBY – SVĚTELNÉ ZAŘÍZENÍ
Při zásahu rychlé záchranné služby
jde doslova o vteřiny. Cenný čas lze tedy
získat bezproblémovým výjezdem, který
bude mít čáslavská záchranka k dispozici
během nejbližších měsíců.
Instalace závory a světelného signalizačního zařízení navazuje na již hotové stavby chodníku propojující ulice Filipovskou
a Jeníkovskou a přilehlé zdi, která odděluje garáže rychlé záchranné služby.
„Vzhledem k finanční náročnosti jsme realizaci této investice rozdělili na dvě etapy. Rekonstrukce chodníčku a stavba zdi
proběhly na přelomu let 2019/2020. Nyní
nás čeká instalace závorového systému
a světelného signalizačního zařízení, které

zkvalitní výjezd záchranné služby,“ pohovořila vedoucí odboru investic Bc. Markéta
Petrová. Dále upřesnila, že opatření bude
sloužit pouze jako výjezd výhradně pro
rychlou záchrannou službu.
Při výjezdu bude korigován provoz na
vozovce, ale i pohyb chodců. „Aby mohla
rychlá záchranná služba opravdu rychle
a bezpečně vyjet z areálu, musí být upraveno také klima na komunikaci, kde budou
instalovány semafory upozorňující motoristy na výjezd. Sanitka překonává chodník, takže nebude chybět ani chodecká
signalizace, takový přechod pro chodce na
chodníku se semaforem,“ dodává Markéta
Petrová.

JN

Markéta Petrová dále doplnila, že realizaci investice, která si vyžádá náklady
okolo 10 milionů korun bez DPH, budou
provázet nezbytná dopravní omezení vyplývající ze společné koordinace všech
zúčastněných správců technické infrastruktury. „Práce na sebe navazují. Rekonstrukci zahájila vodohospodářská společnost v ulici Čeplova, po opravě určitého
úseku se koncem dubna připojí plynaři
a na ně naváže město Čáslav s dodavatelem dalších prací. Postupně tedy bude docházet k rozsáhlým etapovým uzavírkám.
Uzavřené úseky se však dají pohodlně objet přilehlými ulicemi.“
Odbor investic momentálně organizuje
zadávací řízení pro výběr dodavatele prací
na opravu vozovek, chodníků a veřejného
osvětlení těchto ulic. Pracovní ruch by měl
utichnout před příchodem letošní zimy.

JN
Kompletní náklady by se měly pohybovat okolo 850 000 korun a realizace by
měla být dokončena do letních prázdnin.
Výběrové řízení proběhlo v době uzávěrky
aktuálního vydání Čáslavských novin.

Zprávy z radnice
Informace o prodloužení platnosti
ŘP, PZŘ a STK v souvislosti s vydáním
evropského nařízení 2021/267
Mgr. Lubomír Vilímek,, vedoucí odboru dopravy
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Vyhlášení dotačního programu
kultura, spolková činnost a cestovní ruch
Mgr. Filip Velímský, Ph. D.,tiskový mluvčí Rady města
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zásad pro poskytnutí dotací
z rozpočtu města Čáslav dojde Radou města Čáslavi
od 15. 4. 2021 k vyhlášení Dotačního programu kultura,
spolková činnost a cestovní ruch pro kalendářní rok 2021.

Termín pro podávání žádostí je předběžně stanoven od 15. 4. 2021 do 15. 5. 2021, s návazným
vyhodnocením podaných dotačních žádostí
do 31. 5. 2021.
Řidičským průkazům, profesním průkazům a technickým prohlídkám vozidel (STK), kterým skončila či skončí platnost v období
od 1. září 2020 do 30. června 2021, se mimořádně prodlužuje platnost o dobu 10 měsíců od data konce platnosti uvedeného v každém
takovém řidičském průkazu či TK (tzn. řidičský průkaz, kterému uplynula platnost např. 5. prosince 2020, je platný do 5. října 2021).
www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicskych-prukazu-a-STK-je-prodlouzena
Mapu obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME) lze vyhledat na:
www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/
Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti.

Zásady pro poskytnutí dotace z uvedeného programu, včetně způsobu a podmínek podání žádosti a oficiálního formuláře dotační žádosti, naleznou zájemci
od 15. 4. 2021 na webu města na stránkách Komise pro
kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch v sekci Formuláře ke stažení nebo je mohou získat fyzicky na Odboru
školství, kultury a památkové péče MěÚ Čáslav.

U těch řidičských průkazů, jejichž platnost již jednou prodloužena
byla, tzn. znovu jim uplynula či uplyne v období od 1. září 2020 do
30. června 2021, se platnost považuje za prodlouženou o 6 měsíců,
případně do 1. července 2021, podle toho, co nastane později. Netýká
se to pravidelných technických kontrol. Tam už jednou prodlouženou
platnost znovu nastavit nejde. Výše uvedené prodloužení platnosti
dokladů se nevztahuje na platnost karet řidiče digitálního tachografu,
jelikož jejich platnost je primárně navázána na čip v každé jednotlivé
kartě. V případě potřeby lze řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat
kontrolu technického stavu v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou.

NA CO SE PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI NEVZTAHUJE?
• prodloužení povinných pravidelných zdravotních prohlídek
řidičů od 65 let věku
• protokoly o evidenční kontrole
• prodloužení platnosti osvědčení o technické způsobilosti
a 30denní lhůty k provedení opakované technické prohlídky
• lhůta pravidelné technické prohlídky a platnost osvědčení
o technické způsobilosti, která byla prodloužena podle Omnibus
I (tzn. lhůta skončila v období od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020,
prodloužila se o 7 měsíců – opětovně nelze)
• STK na přípojná vozidla kategorie O1 a O2
(přívěsy za osobní vozidla do 3500 kg)
• STK na motocykly kategorie L
• STK na traktory a jejich přípojná vozidla kategorie T, R, C
a OT, jejichž konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km/h
• STK na silniční vozidla kategorie Z určené k pohybu na sněhu
a ledu

ZŠ SADOVÁ SE DOČKÁ OPRAVY
ČÁSTI STŘECHY

JN

Oprava části pochozí střechy na ZŠ Sadová bude
probíhat od června do srpna. Dodavatelem prací, které
si vyžádají náklady ve výši 759 600 Kč bez DPH, bude
Stavební a realitní společnost s.r.o. Brno.
„Předmětem této zakázky malého rozsahu je oprava
části pochozí střechy základní školy. Stavba řeší zejména provedení nové skladby pochozí střechy. Stávající inverzní skladba střechy bude nahrazena skladbou s klasickým pořadím vrstev. Dojde tedy ke kompletní výměně
tepelné izolace, hydroizolační vrstvy i ostatních podružných vrstev,“ dodala vedoucí odboru školství, kultury
a památkové péče Bc. Jiřina Kožená.
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Zprávy z radnice

DOTAZNÍK PRO ČTENÁŘE ČÁSLAVSKÝCH NOVIN
Vážení čtenáři,

cílem následujícího krátkého dotazníku je zjistit, jak jste
spokojeni s aktuální podobou a obsahem Čáslavských novin.
Jaká témata čtete nejraději, jak se vám líbí nová grafika jednotlivých rubrik nebo jaké reportáže vám naopak v novinách scházejí. Vámi zaslané odpovědi nám poslouží nejen ke zlepšení komunikace s vámi – čtenáři, ale také pro výběr budoucích témat.

AJ

Vyplněný dotazník můžete zaslat zpět k nám do redakce na
e-mail noviny@meucaslav.cz či odevzdat na podatelně nebo
v IC do 15. května 2021. Formulář lze vyplnit také online na
webu www.meucaslav.cz nebo FB města s názvem
ČÁSLAV – město, které máme rádi.
Výstupy z dotazníků jsou určeny výhradně
pro interní potřeby redakce.

• sport
• kalendář akcí
• školství a vzdělávání
• dětská sekce
• kultura
• tipy na výlety v okolí
• Proustův dotazník

1. Jste muž, nebo žena?
2. Do jaké věkové kategorie spadáte?
• Do 18 let
• 18–30 let
• 30–45 let
• 45–60 let
• 60 let a více

7. Jaké konkrétní téma by vás v nejbližší době nejvíce zaujalo?
3. Jste pravidelným, nebo občasným čtenářem našich novin?
8. O jaké čáslavské osobnosti byste si rádi v jednom z dalších
		 čísel novin přečetli?

4. Jak byste popsal(a) dnešní podobu Čáslavských novin?
5. Z jakého nejčastějšího důvodu čtete Čáslavské noviny?
6. Která témata vás nejvíce zajímají? (můžete vybrat více mož
		 ností)
• informace z radnice, jednání zastupitelstva
• veřejné problémy města
• sociální tématika
• dopravní informace
• policejní rubrika
• historická témata
• rozhovory a reportáže s osobnostmi

9. Jak hodnotíte grafickou stránku novin? (1 – velmi spokojen,
		 2 – spíše spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespo		
		 kojen)
• přehlednost stránek
• členění rubrik
• grafika písma a titulků
• kvalita fotografií
• množství fotografií
10. Existuje ještě něco, co byste nám rádi sdělili?

SBĚRNÉ MÍSTO

Sběrné místo občané najdou v ulici Jeníkovská 301/74, vedle Autoservisu Nedorost s.r.o.
Každé jiné odložení odpadu mimo nádoby kontejnerů a sběrný dvůr bude řešeno
jako přestupek ve správním řízení.
Občané jiných obcí mohou na sběrném
místě předat pouze vysloužilé
elektrospotřebiče.
Svoz objemného odpadu z domácností,
jež nemají jinou možnost přepravy,
provádí Čáslavská servisní
na objednávku za poplatek 300 Kč/h.
Kontakt pro objednání svozu:
731 820 052

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:

• Separovaný odpad
• Objemné odpady
• Jedlý olej a tuk
• Vyřazené
z domácností
elektrozařízení
• Oděvy a textilní ma• Kovy
teriály
• Bioodpady
• Nebezpečné odpady • Pneumatiky

Provozní doba:

pátek
od 14:00 do 17:00
každá sobota
od 9:00 do 12:00
od 14:00 do 17:00

Další informace ohledně fungování sběrného místa poskytne vedoucí odboru
životního prostředí na tel. čísle:
725 377 184

Zprávy z radnice
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

matrika MěÚ

Vážení rodiče,
vzhledem k současným vládním opatřením jsou do odvolání
všechny nematriční obřady, tj. vítání občánků a jubilejní svatby,
zrušeny. Jakmile to epidemiologická situace umožní, jsme připraveni slavnostní vítání nových občánků našeho města opět
uspořádat. To letošní plánujeme na červen, ve venkovních prostorách zahrady Diakonie Střední Čechy.
Přivítali bychom děti s trvalým pobytem ve městě Čáslav narozené v termínu od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2021. Vzhledem k velkému počtu vítaných dětí žádáme rodiče, kteří mají zájem se této
akce zúčastnit, aby jej potvrdili vyplněním přihlášky a odevzdali
na MěÚ Čáslav, odbor vnitřních věcí, matrika, nám. Jana Žižky
z Trocnova 1/1.
Rodiče, kteří nemají zájem zúčastnit se slavnostního ceremoniálu, se mohou osobně dostavit do kanceláře matriky –
1. poschodí, MěÚ Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova –, kde obdrží
pro své děťátko malý dárek.
Termín slavnosti vítání občánků bude upřesněn během května a pozvánka vám bude zaslána na vámi sdělený kontakt.

TAXÍK MAXÍK
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ANIMA ČÁSLAV, o.p.s

Po uplynutí prvních třech měsíců vás chceme krátce seznámit
s využitím služby Taxík Maxík v ORP Čáslav. Tato dopravní služba je z velké části využívána především obyvateli města Čáslav,
např. v lednu si jízdu taxíkem objednalo 15 Čáslaváků, v březnu
jich bylo již 36. Mnoho z nich využívá tento způsob přepravy opakovaně, čehož si velmi vážíme a děkujeme za projevenou důvěru.
Taxík Maxík má své stálé zákazníky i v okolních obcích,
jmenovitě z Rohozce, Vrdů, Vodrant, Třebešic, Krchleb, Potěh
a Drobovic. V lednu taxík najel 385 km, v únoru 818 km a v březnu
917 km.
Většina zájemců se o možnosti využití dopravy „maxíkem“
dozvěděla prostřednictvím Čáslavských novin. Cílem přepravy
pasažérů je hlavně návštěva u lékaře nebo zajištění nákupů. Věříme, že v čase, kdy bude možné vzájemně se navštěvovat, bude
taxík pro mnohé velkou pomocí a umožní zajistit návštěvy svých
známých a blízkých.

PČR INFORMUJE
KRÁDEŽ KAMERY Z PRACOVNÍHO
VOZIDLA
Čáslavští policisté šetří případ krádeže kamery. K události mělo dojít v noci
na 23. března 2021 v obci Souňov, na
pozemní komunikaci. Dosud neznámý
pachatel odcizil z volně přístupného pracovního vozidla značky Dumper Ausa
D100 APG bezpečnostní kameru sloužící
ke snímání slepého prostoru před korbou
vozidla. Zloděj způsobil škodu v celkové
výši 30 000 Kč.
VLOUPÁNÍ DO STODOLY – SCHOŘOV
Čáslavští policisté šetří případ vloupání
do stodoly. Dosud neznámý pachatel vnikl
na oplocený pozemek u domu, kde se dostal do stodoly a následně odcizil bubnovou
benzinovou sekačky značky Perla, rotační
benzinovou sekačku z Mountfieldu, travní benzinovou sekačku značky Hurricane

a stolní hoblovky s protahovačkou. Vrata od stodoly uzavřel na závoru a odešel
dveřmi v pravém křídle vrat, které nechal otevřené. Zloděj pak vnikl do dílny
vedle domu, odkud nic neodcizil. Způsobená škoda přesahuje 50 000 korun.
PODVOD PŘI KOUPI PLAYSTATIONU
A MOBILNÍHO TELEFONU
Policisté varují před různými podvodníky, kteří ke svému obohacení využívají
internetových sítí.
Dosud neznámý pachatel na internetových stránkách Bazos.cz vystupující pod
smyšleným jménem nabízel k prodeji Playstation 5. Na inzerát zareagoval poškozený a 20. března letošního roku zaplatil za
nabízené zboží částku 15 000 Kč, kterou
dle pokynu prodávajícího zaslal na domluvený bankovní účet. Prodávající po zaslání
této částky s poškozeným nekomunikuje

a zboží nebylo poškozenému do dnešního
dne zasláno.
K podobnému podvodnému jednání došlo na internetovém portálu také
12. března 2021. V uvedený den osobně
oznámil mladý muž, že byl prostřednictvím
internetového portálu Sbazar.cz podveden.
Dosud neznámý pachatel na uvedených
internetových stránkách nabízel k prodeji
mobilní telefon značky iPhone 12 White,
a to za částku 14 000 Kč. Mladík po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu s prodejcem a na základě ujištění, že
se nejedná o podvod, obdržel fotografii
osobních dokladů prodávajícího a zaslal
na domluvený bankovní účet požadované
peníze. Do dnešního dne mu mobilní telefon zaslán nebyl a ani mu nebyla vrácena
peněžní částka. Inzerát je smazaný a prodejce nekontaktní.
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Policie informuje

VELITEL MĚSTSKÉ POLICIE PAVEL KRATOCHVÍL
Případy neřešíte pouze na území
Čáslavi, ale i v některých okolních obcích.
Které to jsou?
V Čáslavi zajišťujeme nepřetržitou
službu. Na základě veřejnoprávní smlouvy
města Čáslav s obcemi Vrdy a Horky působíme i v těchto obcích.

„Čáslavští občané jsou v době plné
vládních opatření ukáznění.“
První zmínky o založení čáslavské
městské policie sahají do období první
republiky. Sídlo čáslavské městské policie
se tehdy nacházelo v přízemí radnice. Služební místnosti doplňovala dokonce obecní věznice, lidově nazývaná městská šatlava. Činnost městské policie byla přerušena
v době 2. světové války a poté v roce 1948.
K obnovení služby došlo až v roce 1991.
Služebnou prošel nespočet strážníků
a sedm velitelů. Aktuálně na velitelském
postu od roku 1993 působí pan Pavel Kratochvíl, který si mezi policejními zásahy
našel prostor pro zodpovězení několika
otázek.
Pane veliteli, za téměř 30 let ve službě
čáslavské městské policii jste musel zažít
nespočet vypjatých situací. Můžete zmínit, na které zásahy nikdy nezapomenete?
Takových případů je tolik, že by na jejich
základě mohla být napsána kniha. Namátkou si vzpomínám na jeden z nočních zásahů, kdy se proti naší hlídce rozjelo vozidlo
a pokusilo se nás přejet. Pořád budu mít
také před očima mrtvé tělo, které jsme
našli v Podměstském rybníce. Z hlavy mi
také nikdy nezmizí křik popálené holčičky,
pro kterou musel přiletět vrtulník.
Z vašich slov mrazí v zádech. Naštěstí
čáslavská policie nemusí podobné případy řešit tak často. Co řešíte nejčastěji?
Nejvíce nás zaměstnává občanské
soužití, takže vztahy mezi lidmi. Typickým
příkladem jsou tedy výjezdy kvůli hlášení
porušování nočního klidu, neshody mezi
partnery, opilecké potyčky a další. Druhým
nejčastějším problémem, který řešíme,
jsou dopravní přestupky a návykové látky
za volantem.

Lze jednoduše zmínit jaký je rozdíl
mezi prací a asi především pravomocemi
městských strážníků a policistů státní
policie?
Práce se od sebe příliš neliší a velmi
často úzce spolupracujeme. Městská
policie řeší místní záležitosti veřejného
pořádku, přestupky, provozuje kamerový
systém, pult centrální ochrany a vykonává
správu tržnice a parkovacích automatů.
Také zajišťujeme pomoc klientům připojených na službu tísňové péče Život+, kteří
jsou napojeni na centrální dispečink a hlídáni pomocí speciálního monitorovacího
systému. Obvodní oddělení Policie České
republiky se navíc zabývá trestnými činy.
Postihla vaši jednotku nějakým zásadním způsobem nákaza koronavirem?
A no, p os tihla , v p o m ě r n ě ve lké
míře. Do současné doby prošlo onemocněním covidem sedm strážníků. Nejvíce nemocných a nařízených karantén
jsme měli na konci března, ale podařilo
se nám zachovat nepřetržitou službu díky zvýšené spolupráci Policie ČR
a velkému nasazení zbylých kolegyň
a kolegů. Velmi si vážím jejich pomoci při
zvládnutí krize.
Zaznamenáváte v době nouzového
stavu úbytek přestupků, či nikoliv?
Ano, je to dané především dodržováním vládních opatření.
Čáslaváci tedy dodržují vládní nařízení, jako jsou nošení roušek nebo zákaz
neopodstatněných výletů mimo svůj
okres?
Čáslavští občané jsou ukáznění. Občas řešíme porušování nočního zákazu
vycházení, ale převážně se jedná o lidi
vracející se z práce nebo cestující do práce. Nejčastějším přestupkem je nenošení
respirátorů ve skupinkách dospívající mládeže.
Jak jako velitel městské policie vidíte
situace podobné těm v Ostravě nebo
Uherském Hradišti, kde policisté použili
donucovací prostředky na rodiče, kteří
u sebe měli malé děti? Každý by měl
uposlechnout zákonné výzvy policistů,

JN
ale představme si modelovou situaci, kdy
strážník ve městě potká otce nebo matku
s jejich dvouletým dítětem, na procházce,
bez roušky, bez ochoty prokázat svoji totožnost. Existuje nějaký model správného
postupu při řešení takových situací?
Tyto případy si nedovolím posoudit,
protože neznám konkrétní okolnosti. Každý případ je jiný, ale aniž bych chtěl kohokoliv soudit, obecně si myslím, že rodiče
schovávající své nezodpovědné chování
za malé děti jsou zbabělí a svým dětem
dávají hodně špatný příklad. Univerzální
návod, jak takové situace řešit, neexistuje.
V tom je náročná práce strážníků a policistů, kteří mají na rozhodnutí někdy jen
vteřiny. Média mají naopak hodiny na pitvání se v tom, zda byl ten postup správný
či nikoliv.
Změnil se nějak s příchodem koronavirového období výcvik policistů?
Základní výcvik nových strážníků se
změnil. Nový kolega byl na tomto výcviku
o dva měsíce déle. Co se týká pravidelného výcviku městských policistů, tak ten již
více než rok není možný. Díky posilovně,
kterou máme v budově městské policie,
trénujeme individuálně.

| MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE |
Strážníci MP dostali oznámení, že na
místním hřbitově došlo k nechtěnému poškození náhrobku.
Oznamovatelka sdělila, že při čištění jejich náhrobku došlo k uvolnění a ten
spadl na sousední náhrobek. Majitelka
poškozeného náhrobku se s oznamovatelkou domluvila na náhradě škody
a rodinný příslušník oznamovatelky dal
spadlé náhrobky do původního stavu. Kéž
by se v takové situaci podobně zachoval
každý z nás a nebyla mu cizí věc lhostejná.
Na základě oznámení občana vyjela hlídka MP na Velikonoční pondělí do
lesoparku Vodranty, kde se konala akce
pořádaná DDM Čáslav „Zatoulaná velikonoční vajíčka“. Strážníci provedli kontrolu
okolí lesoparku a koupaliště, zda účastníci obchůzky dodržují vládní opatření
jako rozestupy, nošení roušek a zákaz pití
alkoholu na veřejnosti. Celá akce proběhla
v pořádku a nebylo shledáno důvodné podezření ze spáchání přestupku.
Městská policie děkuje všem všímavým
a poctivým občanům, kteří při nálezu peněženky nebo hotovosti neváhají a nález
předají na služebnu MP.

Život ve městě
4. KVĚTNA SLAVÍME DEN HASIČŮ
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Svátek hasičů se v Čáslavi tradičně oslavuje dnem otevřených dveří. Tento rok je
specifický, přesto bychom tento významný den rádi připomněli.
Představíme vám člověka, jehož životním posláním se stalo pomáhat druhým. Jaké jsou jeho profesní i soukromé plány? Toužil stát se profesionálním
hasičem už jako malý kluk? Má strach
při výjezdech? Nejen na tyto otázky
nám ochotně odpověděl npor. Bc. Petr
Klatovský, velitel stanice HZS Čáslav.

Co se vám vybaví, když se řekne Den
otevřených dveří HZS Čáslav?
Máte jej spojený s nějakou zajímavou
vzpomínkou, situací?
Dny otevřených dveří jsme začali pořádat po přestěhování se do nové stanice. Ten první byl dvoudenní, uskutečnil se
8. a 9. dubna 2016. Novou stanici a techniku si přišlo prohlédnout více než 1800
návštěvníků. Kolega za mnou tehdy přivedl malého hasiče z SDH Víska. Ten nakreslil obrázek, který chtěl předat přímo mně.
Je na něm automobilový žebřík, terénní
automobil a vyprošťovací tank. To mě velmi potěšilo a obrázek mám ve vitríně vystavený dodnes.
Bylo už od dětství vaším snem stát
se hasičem? Pokud ne, co vás k tomuto
rozhodnutí přivedlo?
Mým dětským snem to nebylo. Chtěl
jsem být pilotem. Ještě tři roky před nástupem k HZS jsem byl hasičinou nepolíbený. Tehdy, po povodních v roce 2006, mě
kamarád přivedl k dobrovolným hasičům
ve Zruči nad Sázavou. Zde jsem si „odbyl“
své první výjezdy. Po začátku ekonomické
krize v roce 2008, když byl v mé bývalé
práci nejistý výhled do budoucna, jsme
dostali od tehdejšího velitele zručské stanice HZS nabídku, že bude probíhat nábor
nových uchazečů. Výběrem jsem prošel
a v červenci 2009 nastoupil. Nejprve do
Kutné Hory, o několik měsíců později jsem
přešel na zručskou stanici.
Dokážete říct, které zásahy pro vás
byly ve vaší dosavadní kariéře u profesionálních hasičů čáslavské jednotky nejzásadnější a nikdy na ně nezapomenete?
Nezapomenu na rozsáhlý požár lesa
u Kozohlod z loňského dubna. Bylo to
poprvé, co jsem u tak velkého požáru
přebíral velení v okamžiku, když se teprve hasicí práce rozbíhaly a na místě bylo
málo techniky. Nakonec z toho byl požár
ve třetím stupni poplachu, zasažená plo-

cha měla rozlohu osmi hektarů a na místě
zasahovalo 18 jednotek s 20 cisternami.
Také nezapomenu na dopravní nehodu
dvou osobních aut a cisternového kamionu ze srpna 2019.
Jak vnímá povolání profesionálního
hasiče vaše rodina?
Myslím, že rodina zvládá moji profesi
dobře. Pravděpodobně je to tím, že aktuálně již neabsolvuji tolik výjezdů jako
v minulosti. Mám možnost až dvakrát do
měsíce odsloužit se směnou celou čtyřiadvacetihodinovku, což se snažím využívat,
abych „nevypadl ze cviku“. Pak se ještě
s dalšími velícími důstojníky střídáme
v držení pohotovostí tzv. řídícího důstojníka, který vyjíždí právě k větším událostem.
Zde buď pomáhá veliteli zásahu se zajištěním různých věcí (strava, komunikace
s vedením obcí apod.), nebo velení zásahu
může sám převzít.
Míváte při výjezdech strach?
Sám se při výjezdu nebojím. Nicméně
mám respekt k práci ve výšce, kde se nesmí udělat chyba, a k zásahům na dálnici,
které mnohdy probíhají za plného provozu.
Musíte být absolutně soustředěný, dávat
pozor, jestli se na vás něco neřítí.
V jakých podmínkách působili čáslavští profesionální hasiči v době vašeho
vstupu do sboru a jaké zázemí mají dnes?
Jednotka působila ve stísněných prostorách bývalé zbrojnice dobrovolných
hasičů z roku 1937, kde od té doby žádná větší rekonstrukce neproběhla. Hasiči
měli k dispozici dvě garáže pro výjezdová
vozidla, několik místností sloužících jako
šatny, kuchyně, ložnice. Součástí byla
také posilovna a několik menších nezateplených garáží, které fungovaly jako sklady.
Složitý byl také výjezd vozidel uličkami

v centru města. Současná stanice oproti
tomu poskytuje veškeré zázemí a prostor
pro výkon služby, také výjezd od stanice je
mnohem jednodušší.
Určitě chcete mít jednotku vybavenou
kvalitní profesionální technikou. Jak se
vám v tomto směru daří?
Oproti době před deseti lety je v současnosti již peněz na investice ve sboru
relativně dostatek, a to především díky
Fondu zábrany škod a několika operačním
programům. V loňském roce se v Čáslavi
podařilo obměnit velkokapacitní cisternu
z roku 1985 za novou na podvozku Tatra
815-7. Prvovýjezdové cisterny se obměňují
častěji, v Čáslavi nyní máme Tatru Terrno
z roku 2013. Postupně se nakupuje spíše
drobnější vybavení, díky kterému je možné zasahovat efektivněji a s menší námahou. Jako příklad mohu uvést tzv. „D“ program, tedy hadice a proudnice o menším
průměru, se nimiž se hasičům při zásahu
lépe manipuluje. Dalším příkladem je mikrobruska, kterou několikrát do roka používáme k odstranění prstýnků z ruky.
Požadavky na připravenost členů výjezdové jednotky sboru se neustále mění.
Co všechno dnes musejí zvládat?
Každou směnu mají hasiči několik
hodin odborné přípravy. Jednak teoretické, kde se probírají například postupy při
různých typech událostí, nebo aktuálně
platná nařízení. K tomu patří praktický výcvik s technikou a vybavením. Dále mají
každou směnu dvě hodiny fyzické přípravy. K té slouží posilovna, víceúčelová
plocha s umělým povrchem nebo cvičná
věž s lezeckou stěnou. Z odborné přípravy
a fyzické způsobilosti jsou příslušníci každoročně přezkušováni. V poslední době
se klade větší důraz na připravenost na
zásahy s přítomností nebezpečných látek
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nebo u osob s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci.

k vyhodnocení. V současnosti, pokud vím,
funguje ve Středočeském kraji jeden.

Náš rozhovor může inspirovat
nové zájemce o práci ve sboru. Daří
se vám plnit potřebné stavy? Na koho
se případně mohou obrátit?

Když se podíváme na současnou
situaci, vykonávají vaši lidé především odběrovou činnost, nebo máte
možnost dělat i klasickou „hasičinu“?

V současnosti máme stavy na stanicích v okrese téměř naplněné, ale zájemce
o naše povolání rádi přivítáme. Každý rok
od sboru několik příslušníků odejde a je třeba stavy rychle naplnit. Proto čas od času
na stanici v Kutné Hoře probíhá předvýběr, kdy se u zájemců zkoušejí fyzické
a další předpoklady. Pokud uspějí, následují psychotesty a zdravotní prohlídky. Pokud projde zájemce i těmi, bude při uvolnění místa vyzván k nástupu. Všechny
předpoklady jsou uvedeny na stránkách
HZS ČR v záložce Kariéra. Zájemci se
mohou hlásit buď na sekretariátu stanice
v Kutné Hoře, nebo kontaktovat přímo velitele stanic.

Zásahová činnost je pro nás stále prvořadá, proto tu jsme především. Máme
nastavena taková opatření, aby se co nejvíce omezila možnost přenosu koronaviru
mezi hasiči na stanici a nemuseli jsme
řešit problémy s akceschopností jednotky,
tedy omezení výjezdové činnosti. To se
naštěstí daří. Odběrová činnost je specifikem jen některých stanic ve Středočeském kraji, kde mají hasiče se zdravotnickým vzděláním, standardní početní stavy
vyšší, a mohou tedy několik hasičů pro
tuto činnost uvolnit.

Co vám profesně udělalo doposud
největší radost a co se vám naopak
nepodařilo realizovat podle vašich
představ?
Vzhledem k tomu, že jsem do Čáslavi
přišel až těsně před dokončením stavby
nové stanice, nemohu moc přesun do nových prostor považovat za svůj úspěch,
ale vyzdvihl bych asi toto. Jako neúspěch
mohu jmenovat oslavy k 50. výročí vzniku
profesionálního požárního útvaru v Čáslavi, které se měly uskutečnit v loňském
roce, ale vzhledem k situaci musela být
akce odložena na neurčito.

Co je to MOT a k čemu je určen?
Kdo v tomto týmu pracuje a jak často
vyjíždí konkrétně v Čáslavi?
Mobilní odběrové týmy hasičského
záchranného sboru byly vytvořeny na pomoc českému zdravotnictví. Jeden je tvořen dvěma příslušníky z vybraných stanic,
přičemž alespoň jeden z nich má zdravotnické vzdělání. Příslušníci jsou proškoleni
na odebírání vzorků pro testování obyvatelstva na přítomnost viru SARS-CoV-2,
který způsobuje onemocnění covid-19.
Původně byly ve Středočeském kraji vytvořeny dva týmy, v Kladně a Příbrami. Ty
jezdily odebírat vzorky na žádost Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje
do domovů seniorů, ubytoven a pečovatelských domů na území kraje, kde bylo
riziko výskytu onemocnění. Příslušníci
odeberou vzorky a předají je do laboratoře

Jaké jsou vaše soukromé i profesní plány do budoucna? Kde byste rád
viděl váš HZS?
Osobně nyní nějaké dalekosáhlé plány
nemám. Volný čas mi vyplňuje především
rodina. Svoji profesní budoucnost zatím
vidím zde v Čáslavi, kde jsem si zvykl
a jsem tu spokojený. Změnit se ale samozřejmě může všechno. Co se týká naší
stanice, na velké posuny, co se například
specializací týče, není na tak malé stanici
mnoho možností. Již nyní je předurčena
pro zásahy u rozsáhlejších ropných havárií, pro ně zde máme dislokovaný kontejnerový automobil s vybavením na tyto
zásahy a separátor ropných látek z vody.
HZS je zde především pro bezpečí občanů
a každý hasič je rád, když vědí, že se na
něj mohou v nouzi obrátit a on jim dovede
pomoct.

Za celou redakci Čáslavských novin
děkujeme panu Klatovskému za
inspirující a zajímavý rozhovor.

Máte nápad
či námět na článek?
Chcete se podělit
o zajímavou událost?
Neváhejte nás
kontaktovat na:
noviny@meucaslav.cz

Pohyb centrem města
zpříjemňují tóny pianina
JN
Do historie Čáslavi se nesmazatelným písmem zářícím daleko za hranicemi města
zapsaly osobnosti nejen z oblasti sportu,
kosmonautiky, filmu, scénografie, literatury, ale také hudby. V rodném městě skladatele a klavíristy Jana Ladislava Dusíka
je tedy téměř povinností poskytnout veřejnosti příležitost hudebního vyjádření se.
Od druhé poloviny března proto ve vestibulu radnice stojí pianino. Amatérskými muzikanty je hojně využíváno a jeho tóny se
příjemně rozléhají po rozsáhlém prostoru
náměstí.
„Rád sbírám nápady po výletech
po okolních městech. Nenucená pohoda
vyvolaná znějícím pianinem ve veřejných
prostorech jako jsou náměstí se mi vždy
velmi líbila. Když za mnou přišel Jan Šulc
z oboru investic, že jsme dostali nabídku
daru v podobě pianina, neváhali jsme,“
uvedl místostarosta Martin Horský.
Pianino je veřejnosti k dispozici ve vestibulu radnice, kde je chráněno před vlivy
nepříznivého počasí, každý den od 9:00 do
21:00.
Pianino městu daroval pan Ladislav
Dvořák. O jeho údržbu se starají ladiči ze
Základní umělecké školy Jana Ladislav
Dusíka.
Za dar a ochotu pomoci s údržbou
město velmi děkuje.
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ORLI, SOKOLI I JESTŘÁBI
NA BEZPEČÍ ČÁSLAVSKÝCH STÍHAČEK DOHLÍŽÍ 16 DRAVCŮ

S

tíhačky patří ve výzbroji každé armády k tomu nejcennějšímu. Nejde jen o finanční hodnotu, ale také o prestiž. Proto si vzdušné síly své stroje hýčkají a střeží je doslova
jako oko v hlavě. Pomáhají jim v tom i stanice biologické ochrany se svými svěřenci: ta čáslavská funguje už od roku 1984
a v současné době zde pro armádu „pracuje“ 16 dravců.
„Střet ptáka s letadlem může znamenat velké nebezpečí nejen pro samotné letadlo, ale také pro osádku. Nebezpečí střetů
prudce stouplo s rozvojem proudových letadel: pro představu,
při rychlosti 900 km/h představuje náraz dvoukilového opeřence
energii cca 25 tun. Celosvětově se škody po srážkách s ptáky odhadují řádově na stovky milionů dolarů ročně,“ vysvětluje hlavní
důvod vzniku těchto středisek velitel 21. základny taktického letectva Čáslav, plukovník generálního štábu Jaroslav Míka.
V Čáslavi momentálně
chovají šestnáct dravců.
Jsou zde káňata Harrisova, orli, jestřáb, sokoli
a rarozi. „Káně Harrisovo
a orli se používají na srstnatou zvěř, sokoli a rarozi
na létající kořist, což jsou
například holubi a špačci. Univerzální jestřáb loví
oboje,“ říká rotmistr Jiří
Rybář, velitel stanice biologické ochrany. Probíhají-li letové akce a dravce nelze nasadit, odhání se nechtěná zvěř
šrapnely, v krajním případě výstřely z brokovnic.
Největší nebezpečí pro letadla představují ptáci, kteří žijí
v hejnech – například špačci, kvíčaly, havrani nebo čejky. „Dravci pomáhají vymezovat letecké teritorium. Ostatní ptáci se naučí
sem nelétat, což znamená větší bezpečnost pro letadla a jejich
osádky,“ doplňuje Rybář s tím, že pro sokolníky a jejich svěřen-

kapitánka Hana Havrdová

ce je nejnáročnější vždy začátek jarního tahu, v případě havranů
pak tah podzimní. Problematické je také období vyvádění a osamostatňování mláďat. „Proto úzce spolupracujeme s okolními
mysliveckými spolky, které nám pomáhají ve své honitbě vytlačit
zvěř od perimetru letiště a při plašení nám povolují vstup na jejich
pozemky.“

Sokolníci znají letiště i okolí

Sokolníci musejí mít velmi dobré znalosti o ptácích v okruhu
okolo letiště v průměru přes 10 kilometrů. Dále o seřadištích,
hnízdištích, nocovištích velkých ptáků, jako jsou čápi bílí, čápi
černí nebo velcí vodní ptáci a dravci, aby mohli každý den před
letovou akcí podávat pilotům přehled o ornitologické situaci. Ve
vnitřním ornitologickém pásmu, což je těsné okolí vzletové a přistávací dráhy, musejí takzvaní bolkaři
držet volně žijící ptáky co nejdále od
dráhy.

Trénink se speciálním drakem

Při výcviku především sokolovitých
dravců používají čáslavští sokolníci
nové metody s využitím draků (na jiných letištích používají nově i drony).
Vypustí draka, pod nímž je připevněný
kousek masa jako návnada, na kterou
dravec zaútočí. „Začíná se ve výšce pár
metrů, později třeba i víc než půl kilometru. Výcvik se samozřejmě koordinuje s řídicí věží,“ zdůrazňuje
Rybář. Tato metoda je podle něj výhodná ze dvou důvodů: poletující drak zastraší ostatní volně žijící ptáky a zároveň pomáhá
dravcům rychle si zlepšit kondici.
Při výcviku orlů a káňat pak sokolníci používají automobil, za
nímž na provaze tahají atrapu lišky nebo zajíce, která představuje
kořist.

K. H. Mácha a Čáslav?
„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval
ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj…“
Slavnou báseň od Karla Hynka Máchy určitě všichni dobře znáte. A jelikož první
květen tradičně slavíme jako svátek zamilovaných, rozhodli jsme se zapátrat v historii a najít mezi naším městem a jedním
z nejvýznamnějších českých básníků souvislost.
Mácha nikdy Čáslav nenavštívil. Dokonce i na své tzv. „třetí cestě“ na Bezděz
(20. 8. – 6. 9. 1833), kterou sám nazval
„skutečnou poutí“, naše město minul.
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Byť navštívil například Krkonoše (Svoboda
nad Úpou, Sněžka), Trutnov, Dvůr Králové,
Hradec Králové, Kunětickou horu a Pardubice, Lichnice, Semtěš, Kutnou Horu, Poděbrady, Český Brod nebo Kostelec nad
Černými lesy. Cestu ukončil v Praze.
Jedním z míst, které odjakživa lákalo
básníky, spisovatele i malíře, byla nedobytná pevnost Kumburk. Prokazatelně na
něj vyšel i K. H. Mácha, což dokládají zápis
i kresba v jeho deníku.
A přesně v tomto bodě bychom
mohli najít nepřímou souvislost s Čáslaví. Hrad Kumburk totiž patřil mimo jiné

i Janu Krušinovi z Lichtenburka (1406),
jednomu ze zemských vladařů zvolených na Čáslavském sněmu ve dnech
3.–7. června 1421.
Pokud tedy budete chtít navštívit
místo, které je úzce spjato s Karlem Hynkem Máchou, vydejte se na zříceninu
tohoto hradu. Naskytne se vám možnost
prohlédnout si pamětní desku informující
o básníkově návštěvě, umístěnou v horní
věži hradu. Využít k tomu symbolicky můžete třeba právě den oslav Prvního máje.
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OSLAVTE EVROPSKÝ DEN PARKŮ, KTERÉ V ČÁSLAVI MĚNÍ SVŮJ VZHLED

JN

24. květen se nese ve znamení Evropského dne parků. Ideální den pro procházku
v parcích Čáslavi, které prochází rozsáhlou proměnou či menší úpravou.
Největší změnu město plánuje v parku
Vala, který díky své atraktivní lokalitě vybízí k procházce pod historickými hradbami
u Podměstského rybníka. Město již disponuje architektonicko-krajinářskou studií
od společnosti Land05, s.r.o. Ta počítá
s kompletní revitalizací, jejíž součástí bude
zakomponování konceptu odkazujícího na
významného scénografa a čáslavského
rodáka Josefa Svobody. Další úpravy směřují zejména k rozšíření stávajících cest,
doplnění mobiliáře, zvýšení bezpečnosti
díky novému osvětlení a možností užít si
blízkost vody, ať už umístěním dřevěných
mol na březích nebo přímo možností přejít přes hladinu rybníka a dostat se tak na
druhý břeh. Z mola si díky tomu budeme
moci užít dosud nepoznaný pohled na panorama města. Předpokládaná realizace
projektu je plánována na rok 2022.
Významnou proměnou prochází také park
na náměstí poblíž sochy Jana Žižky z Trocnova. Zde na podzim loňského roku došlo
k výsadbě vysokokmenných lip, jerlínů
a solitérního vzrostlého tisu. V těchto
dnech probíhá 2. etapa zahrnující vysazení květinových záhonů a také instalaci automatického závlahového systému. Posezení v parku zpestří pohled na 5 000 nově
vysázených květin. Květinové záhony jsou
navržené tak, aby jednotlivé druhy roz-

kvétaly postupně a těšily tak naše oči co
nejdelší období v roce. Konec zahradních
prací je naplánován na květen.
Pro sport a dlouhé procházky přírodou ve
městě je často využíván lesopark Vodranty, který je pro tyto aktivity přímo stvořený.
V areálu v rámci projektu „Jedlá Čáslav“
díky spolupráci odborů správy majetku
města a životního prostředí došlo vedle rybníka Medenice k vysazení stromků
a keřů s jedlými plody především pro ptáčky a zvěř. Na podzim letošního roku je dále
naplánována výsadba listnatých stromů,
jako jsou dub, buk, habr, třešeň, lípa a další.
Z jehličnanů odbor správy majetku uvažuje o jedlích a douglaskách.
Proměnou s největší pravděpodobností projde také park v Mahenově ulici mezi
ZŠ Masarykova a gymnáziem. Prostor by
měl korespondovat s atmosférou, kterou sem přináší právě studenti přilehlých

škol. Chybět tedy nebudou například odpočinkové zóny a místo pro studium. Podrobnosti si však necháme pro některé
z dalších vydání, až bude mít celý projekt
jasnější obrysy.

Víte, že?

Historie chráněných území ve světě
se začala psát v roce 1872, kdy byl
americký Yellowstone vyhlášen jako
první národní park světa. V Evropě byly
první národní parky vyhlášeny ve Švédsku v roce 1909. Evropský den parků
jsme začali slavit o 90 let později díky
organizaci EUROPARC. V průběhu celého měsíce května probíhají speciální oslavy, komentované prohlídky
a další akce pro veřejnost v národních
parcích a chráněných oblastech Evropy.

Tak hurá do přírody!

V RÁMCI AKCE UKLIĎME ČESKO ČÁSLAV SESBÍRALA 3 TUNY ODPADU
Do celorepublikové akce s názvem
Ukliďme Česko se zapojila také Čáslav.
Ve spolupráci odboru životního prostředí
a střediska Zálesák se ve dnech od 27. do
28. března podařilo zlikvidovat černé skládky a další nepořádek v některých místních
lokalitách. Zúčastnilo se více než 50 dobrovolníků, kteří sesbírali 3 tuny odpadu.
Všem patří velké DÍKY!
Hlavním cílem úklidu se staly ulice
lokalit V Břízkách a Hejdof. Dobrovolníci
z řad střediska Zálesák se poblíž Břízek
kromě jiného potýkali s kuriózními nálezy,
jako byl výfuk s katalyzátorem nebo kuchyňská linka. V jednom místě dokonce
objevili 20 injekčních stříkaček, které zajistila Městská policie Čáslav. Část okolí
si vzala na starost kočárková hlídka, která
posbírala dva pytle odpadu a jeden barel
s ropnou látkou. Z Břízek bylo odstraněno
1,7 tuny odpadu včetně 15 pneumatik.

Děti ze Zálesáku a jejich vedoucí také
využili vypuštěného Podměstského rybníka a věnovali se úklidu jeho okolí a především jeho dna, kde se hluboko v blátě skrývaly odhozené pneumatiky. Z těchto míst
bylo odklizeno 11 pneumatik, čtyři pytle
odpadu, dva televizory nebo třeba tříkolka.
„V hustě zarostlém terénu často nebyl
odpad na první pohled vidět, až při samotném úklidu dobrovolníci zjistili, kolik ho
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tam vlastně je. Některé kusy jsme museli
ze země doslova vydolovat,“ uvedl jeden
z vedoucích střediska Zálesák.
Ani parta zajištující úklid v lokalitě
Hejdof pod vedením městského úřadu,
který pro celou akci zajistil ochranné pomůcky a odpadkové pytle, se nad nálezy
a množstvím sesbíraného odpadu nestačila divit. Jak uvedla Ing. Gabriela Kacanová Benešová z odboru životního prostředí: „Celkové množství i druh sesbíraného
odpadu byl pro všechny zúčastněné velmi
překvapující. Mimo jiné jsme objevili například pneumatiky, autodíly, použité seniorské pleny a uhynulá zvířata. Měli jsme
v plánu vydat se cestou směrem na Lochy a uklidit více plochy, ale na to bychom
vzhledem k množství nepořádku potřebovali více času. Nezbývá nám nic jiného než
společně věřit, že nové generace se takového chování vyvarují.“

Život ve městě
FARÁŘ ZDENĚK SKALICKÝ:
„Víra je světlo, které nám výrazně
pomáhá nést všechny nesnáze života,
a epidemie je pouze jednou z nich.“
Stejně jako všechny sféry lidského života jsou ovlivněny současnou pandemií
i církve. Po celé republice se musejí vypořádat s vládními restrikcemi. O zdejší situaci jsme si povídali s čáslavským farářem
Zdeňkem Skalickým, který nás před vyvrcholením velikonočních svátků přivítal na
své farnosti.

Kristus je při obřadu podstatně přítomen, což si žádá i naši
přítomnost
Během bohoslužeb je zakázaný hromadný zpěv věřících, kterých v čáslavském kostele může být přítomno pouze
dvacet pět. Účastníci bohoslužeb si dále
nemohou podávat ruce během pozdravení pokoje. To jsou poměrně velké zásahy
ovlivňující zvyklosti křesťanských obřadů. Některé farnosti proto zahájily online
přenosy svých bohoslužeb. Z čáslavského
kostela vysílány nejsou. Čáslavský kněz si
ale pro jedny z nejdůležitějších křesťanských svátků připravil několik videí. „Online bohoslužeb z celé České republiky je
velké množství. Nesmyslím si, a ani jsem
o to nebyl nikým požádán, že by bylo užitečné rozšiřovat tuto nabídku o vysílání
z čáslavského kostela. Navíc například
o letošních Velikonocích biskupové požádali věřící, aby nesledovali přenosy z farních kostelů, ale přenosy z katedrál, aby se
tím zdůraznilo společenství diecéze. V neposlední řadě jsem přesvědčen, že přenos
bohoslužby není plnohodnotnou náhradou
fyzické přítomnosti v kostele. Věříme, že
Kristus je při obřadu podstatně přítomen,
což si pochopitelně žádá i naši fyzickou
přítomnost. Jistě ale můžeme přenášet
výklady, prosté slovo, pozdravení, případně poučení, tak jak jsem za naši farnost
učinil během doby postní a Velikonoc,“ vysvětlil pan Zdeněk Skalický.

S nahráváním videí počítá
i v budoucnu
Čáslavský kněz začal na YouTube nahrávat videa, v nichž přiblížil význam postní doby, která trvá 40 dní (kromě nedělí).
Přivedla ho k tomu žádost o nahrání komentářů k daným pasážím z Bible od společenství z Přelouče. Podle jeho slov poté
byl už pouze krůček od toho, aby s nahráváním pokračoval i pro farnost v Čáslavi.
Díky kladným ohlasům bude Zdeněk Ska-

lický s občasným nahráváním pokračovat
i po zařazení života do běžných kolejí, tedy
bez krizových opatření. „Nejedná se o kázaní, ale jakýsi rozbor textů. Výhodou je,
že vyprávění může být o maličko delší než
v kostele a mohu se mu více věnovat. Dostal jsem několik kladných ohlasů od lidí,
kteří mi pověděli, že tu neděli po zhlédnutí
videa prožili daleko lépe, takže bych v tom
rád pokračoval i v budoucnu.“
Jak vypadá z pohledu věřících 40 dní
předvelikonočního půstu? Má postní doba
jasně specifikované, co se může a co nikoliv? Farář odpovídá: „Jasně definované
jsou dva dny. Popeleční středa, kterou jsou
zahájeny přípravy na Velikonoce, a Velký
pátek, připomínka utrpení a smrti Ježíše
Krista na kříži. V tyto dny je vyhlášen půst
zdrženlivosti a půst újmy, zkráceně přísný
půst, což znamená, že by křesťané neměli
jíst maso a pouze jednou za den se mohou
najíst dosyta. Jinak celé postní období je
dobou vážnou, takže by se v kostele neměly pořádat svatby, neměly by se zpívat
veselé písně, varhany hrají na ‚půl plynu‘.
V minulosti byly také zahalovány obrazy,
což vedlo k jakémusi půstu pro oči, který
dnes můžeme vztáhnout na omezení televize nebo jakékoli jiné obrazovky včetně
mobilního telefonu. Ušetřenou dobu by
věřící měli věnovat modlitbě, četbě Bible,
duchovní literatuře a případně charitě.“
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kou. Musíme tuto skutečnost ‚obejmout‘
a nést jako všechny ostatní. Jistě, mnohým silně sáhla do soukromého života,
slyším o problémech v domácnostech,
a tady je nezbytné vést k trpělivosti, zklidňovat situaci a učit se čerpat z naší duchovní síly a prosit o ni. Hlavní síla leží
v našem srdci, vše, co je vidět a slyšet
kolem nás, je pomíjivé. Je také důležité si
uvědomit, že nejde jen o nás, že zde nežijeme pouze sami pro sebe a je vhodné vyjádřit solidaritu a zájem o druhé lidi, kteří se
mohou trápit daleko více než my. Možná
i k tomu jsme Prozřetelností vedeni.“

Hlavním problémem věřících je
únava z vládních omezení, nikoliv
strach ze smrti
Mezi hlavní obavy, které v době koronavirové do značné míry ovlivňují daleko
více lidí než obvykle, může patřit strach ze
smrti. To však dle faráře neplatí pro věřící křesťany. „Věřící lidé mají tu výhodu, že
smrti se neděsí tolik jako nevěřící. Dá se
říci, že my se na smrt připravujeme celý
svůj život.
Navíc třeba ve velmi oblíbené a rozšířené modlitbě Zdrávas Maria zní: ,Pros
za nás nyní i v hodinu smrti naši‘, takže
my si smrt připomínáme každý den. Více
než strach ze smrti vnímám, že lidé mají
strach z toho, co nám přinášejí restriktivní
opatření, strach z toho, že nemohou normálně žít, že se nemohou naplno věnovat
své vzdálenější rodině a známým, že se
nemohou plně účastnit veřejných bohoslužeb. Dokonce to někteří vnímají až jako
cosi ďábelského. Ale to je extrém.
Víra je světlo, které nám výrazně pomáhá nést všechny nesnáze života, a epidemie je pouze jednou z nich, i když specific-

Na konci vyprávění jsme nemohli opomenout požádat pana Skalického o slovo
závěrem: „Už naši předchůdci říkali, že
každou epidemii lze brzy zvládnout v případě, že budou fungovat tři složky. V první řadě jsou to lékaři, kteří dle mého pro
zvládnutí současné situace dělají vše, co
je v jejich silách. Poté se jedná o politická
rozhodnutí. Nechám na uvážení každého
z nás, jak politici tuto dobu zvládají. A do
třetice je to náboženský aspekt, hledání
hlubšího smyslu. Tady musím vyslovit
uznání svým kolegům, protože ti se v jednotlivých farnostech velmi snaží být lidem
nablízku. Podrobujeme se testům a docházíme za lidmi, abychom jim vyjádřili lidskou, ale samozřejmě i boží blízkost. Víte,
komplexně bych řekl, že celá epidemie nás
změní, musí nás změnit, a to k lepšímu. Nikoliv ve smyslu ekonomické prosperity, ale
tak, jak napsal papež František: globalizací bratrství.“
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Život ve městě, školství

ŘEKNĚTE SVÉ „ANO“ NA MÍSTĚ,
KDE SE BUDETE CÍTIT JAKO V POHÁDCE

V

d u b n ové m v ydá ní Č áslavs k ýc h n ov in js m e se
zaměřili na aktuální pravidla a zabezpečení vztahující se
k plánovanému svatebnímu obřadu. V následujícím článku vám
představíme první tři místa z okolí Čáslavi, která v sobě snoubí
krásu s historií. Dodají tak vašemu velkému dni nádech romantiky
a dokonalosti.

AJ

s pohledem na zámecký park. Cena za hodinový pronájem prostor je stejná jako u zámecké kaple, tedy 7000 Kč. Nejkrásnějším
a nejmystičtějším místem celého zámku je bezpochyby Chotkovská knihovna. Doporučený počet hostů je maximálně 100, cena
za hodinový pronájem prostor činí 16 000 Kč. Pokud preferujete
venkovní prostory, zámecký park si zamilujete na první pohled.
Zde se dostanete na částku 4000 Kč.

STATEK U NÁS v obci Okřesaneč

Pokud nechcete přejíždět z místa na místo, toužíte mít „vše
pod jednou střechou“ a seznam vašich hostů nepřesahuje číslo
50, prostory statku jsou pro vás ideální volbou. Obřad můžete mít
na zahradě s výhledem na kostel či v kamenné stodole, kde je
obřad možný i za nepříznivého počasí. Novomanželé se mohou
těšit na novomanželské apartmá s vlastním vstupem, ostatní svatebčané se mohou ubytovat ve standardně zařízených pokojích
v hlavní budově.

Paběnický mlýn

Nově zrekonstruovaný mlýn s vlastním rybníkem se nachází
v malebném údolí, obklopen krásnou přírodou. Toužíte-li strávit
svůj velký den v ryzí přírodě nerušené civilizací, lepší místo byste těžko hledali. Čekají vás krásné venkovní prostory, v případě
nepříznivého počasí můžete využít cca 108 m2 zastřešeného prostoru. Chalupa poskytuje ubytování pro 50 osob v 9 ložnicích.

Zámek Kačina

Toužíte po svatbě na zámku? Potom těžko najdete dokonalejší místo. Jedna z nejkrásnějších empírových staveb s výjimečným parkem nabízí pro váš svatební obřad hned několik variant.
Nedostavěná zámecká kaple je vhodná především pro civilní
obřad. Doporučuje se pro svatby s maximálním počtem 70 osob.
Cena za hodinový pronájem prostor je 7000 Kč. Plánujete-li větší svatbu, můžete využít prostory tanečního sálu (max. pro 130
osob). Výhodou tohoto místa je propojení nádherného interiéru

Přestože na ZÁMKU ŽLEBY jsou aktuálně svatební obřady do
odvolání zrušeny, rádi bychom se o tomto místě alespoň krátce
zmínili.
Nádherný exteriér s kouzlem renesančních nádvorních arkád
je vhodný pro velmi romantický svatební obřad. Běžně je tento
prostor součástí všech prohlídkových tras zámku. Maximální kapacita míst k sezení je 20 osob, ke stání maximálně 60 osob.

BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM
zející se přírodě po letošní dlouhé zimě.
Nevynechali jsme ani poznávání známých
jarních kytiček, které jsme také v rámci
našich vycházek pozorovali vykukovat
z předzahrádek domů.

Březen – za kamna vlezem, rčení, které
určitě neplatilo pro DS Holubníček. I když
nás omezila vládní nařízení o uzavření
školek, zůstali jsme otevření alespoň pro
děti zdravotníků a pracovníků v sociálních
službách.
V rámci březnového tématu „Jarní příroda rozkvétá“ jsme si povídali o probou-

Březen se také nesl ve znamení blížících se svátků jara – Velikonoc a nejrůznějších tradic s nimi spojených.
Děti byly nadšené z vyrábění tzv. Vlasatce, panáčka ze staré silonky, do
které nasypaly hlínu, semínka osení,
a silonku zavázaly. Hlavu Vlasatce poté
ozdobily očičky a pusinkou, každý den ji
pilně zalévaly a pozorovaly, jak panáčkovi rostou zelené vlásky. Setí děti zaujalo,
a tak si ještě vypěstovaly osení v prázdných skořápkách od vajec, které posloužily jako malé květináčky – to se nám to ve
školce pěkně zazelenalo!

DS Holubníče
Tematickou písničkou pro toto jarní období se stala lidová Šel zahradník do zahrady s motykou, kterou si děti velmi oblíbily. Vítání jara pokračovalo také Motýlí
výzvou: soutěží o nejkrásnějšího motýlka
pro všechny, kdo chtějí přivítat jaro. Motýlci jsou vyvěšeni na plotě naší školky, kde
si práci dětí můžete prohlédnout i vy.
Už se nemůžeme dočkat, až se všichni
zase společně setkáme!

Školství
VEČERY S KNIHOU NA ZŠ ČÁSLAV NÁMĚSTÍ

Ž
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Jana Havránková, Markéta Ryšánková,
Markéta Klvaňová
sledné práce s textem. Naše škola chce
nejen probudit v žácích lásku ke knihám,
ale také rozvíjet jejich jazyk, myšlení, obrazotvornost a posilovat jejich sebevědomí.
Naše čtení doprovázejí různé metody, které žáky učí přemýšlet o knize a pracovat
s příběhem. Snaží se je vtáhnout do děje
a nechává je být zúčastněnými, tichým pozorovateli, kteří vnímají a cítí to samé jako
hlavní postavy příběhů.
Pravidelné předčítání je spolehlivý
způsob, jak se čtení může stát pro žáky
přitažlivé a důležité. Čtenářem se člověk
nerodí, čtenářem se člověk stává, a my
mu ukazujeme do tohoto kouzelného světa cestu.

áci Základní školy Čáslav náměstí
se v průběhu letošního roku pravidelně zapojují do školního projektu Večer
s knihou, který je provází světem dětských
hrdinů a seznamuje je s knižními novinkami současné literatury pro mládež.
Na Večery s knihou se mohou žáci a jejich rodiče či sourozenci připojit dvakrát týdně přes platformu Google Meet. V jednom
týdnu se tak předčítá ze dvou různých knih
– posluchači si mohou vybrat, která je pro
ně zajímavější. Program čtení najdou vždy
v učebně Google Classroom a nově také
na Instagramu, což je pro účastníky jistě
příjemným zpestřením.
Projekt je založen na podpoře čtenářské gramotnosti, jinými slovy čtení a ná-

Zápis dětí do Mateřské školy Čáslav
na školní rok 2021/2022 se s ohledem na epidemiologickou situaci uskuteční ve dnech od 3. 5. do 14. 5. 2021
Žádost o přijetí bude možné doručit těmito způsoby:

Kritéria pro přijímání dětí:
• povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do
1. do datové schránky školy (ID DS pgtxif3),
31. srpna 2021 pěti let, s trvalým pobytem v Čáslavi (pro
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze
děti s trvalým pobytem v Čáslavi není nutný výpis z evidence
jen poslat prostý e-mail!),
obyvatel)
3. poštou,
• děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 tří let, s trvalým pobytem
4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti záv Čáslavi (Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek), u cizinců mimo
konným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem
EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů,
žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu
• povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do
osob v prostorách mateřské školy – předem telefonicky
31. srpna 2021 pěti let, s trvalým pobytem mimo Čáslav,
kontaktovat příslušné středisko mateřské školy:
• ostatní mladší děti s trvalým pobytem v Čáslavi (Filipov,
• ul. Jahodová 1454, telefon 724 395 327
Lochy, Vrcha, Kalabousek), u cizinců mimo EU doložit právo
• ul. R. Těsnohlídka 1628, telefon 725 911 405
pobytu na území ČR delší než 90 dnů,
• ul. Masarykova 224, telefon 601 233 848
• věk dítěte.
• ul. Husova 526, telefon 601 233 845
K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přiložte:
• ul. Bojovníků za svobodu 1547, telefon 601 233 842
• vyplněný a od lékaře potvrzený Evidenční list dítěte (pro děti,
pro které není předškolní vzdělávání povinné, nutno potvrzeMateřská škola Čáslav je jeden samostatný právní subjekt, který
ní o pravidelném očkování),
vykonává svou činnost na výše uvedených jednotlivých pracoviš• u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné
tích, proto není určena spádovost.
vyjádření školského poradenského zařízení,
• prostou kopii rodného listu dítěte,
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list
• trvalý pobyt dítěte v Čáslavi bude prověřen na základě podítěte si může zákonný zástupce od 1. 4. 2021:
daných přihlášek v evidenci obyvatel přímo zřizovatelem, tj.
• stáhnout z webové stránky www.mscaslav.cz
Městem Čáslav, u cizinců doložit právo pobytu na území ČR
• vyzvednout na podatelně MěÚ, nám. J. Žižky z Trocnova 1,
na dobu delší než 90 dnů					
Čáslav v čase 9:00–10:00.
		
TĚŠÍME SE NA VÁS! Mateřská škola Čáslav

M

ateřská škola Čáslav byla 1. března spolu s ostatními mateřskými
školami nařízením vlády uzavřena. Již na
podzim jsme z důvodu vysoké absence
dětí spustili i formu distančního vzdělávání, tudíž pro nás nebyl problém v podstatě
okamžitě poskytovat vzdělávání tímto způsobem. Otevřeno zůstalo pouze středisko MŠ Čáslav, R. Těsnohlídka, které bylo
rozhodnutím hejtmanky Středočeského
kraje pověřeno vykonávat nezbytnou péči
o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci pracující ve složkách IZS nebo

které se do projektu zapojily, namalovasociálních službách, zaměstnanci
ly učitelkám i kamarádům obrázky
bezpečnostních sborů, přísluša společně s rodiči napsaly vzkazy.
níci ozbrojených sil a dalších
Obrázky pak byly vyvěšeny na plot
vybraných profesí. Přihlášestřediska. Do projektu se zapojilo
no bylo 20 dětí, proto byla
i středisko Bojovníků za svobodu,
v provozu jedna třída, ve ktekde děti malovaly pohádkové postaré se v pravidelných intervavičky, a středisko Masarykova, kde
lech střídal personál ze všech
děti malovanými vajíčky zdobily velikoostatních středisek MŠ.
Protože se najednou v ostatních škol- noční strom. Myslím, že tím udělaly radost
kách rozhostilo zvláštní ticho a prázdno, nejen nám v mateřské škole, ale i všem kovymyslely paní učitelky ze střediska Ja- lemjdoucím. Děkujeme!
hodová projekt „Rozveselme školku“. Děti,
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Školství

REKONSTRUKCE ŠKOLY
Pomalu si začínáme zvykat na rozlišení doby předkovidové, kovidové a pokovidové. Ta sice ještě nenastala, ale všichni doufáme, že už se blíží.
V době předkovidové se na SOŠ a SOU dopravní
Čáslav udála rozsáhlá rekonstrukce školy po materiální stránce – nová zateplená fasáda, výměna oken,
nové topení, rekuperace atd. Byla to po logistické
stránce velice náročná akce, neboť prioritou bylo co
nejméně omezit standardní chod školy. Operace proběhla úspěšně, a tak v prvním pololetí školního roku
2019/2020 došlo k „normalizaci“ a pedagogové i žáci
se mohli bez jakýchkoliv překážek věnovat výuce.
Avšak neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, a tak s příchodem roku 2020 mezi nás
vkráčela (spíše vtrhla) doba kovidová. Co to znamenalo, znamená a určitě bude znamenat pro
celou společnost, školství nevyjímaje, není třeba
rozpitvávat. SOŠ a SOU dopravní Čáslav se k této
nenormální situaci postavila čelem, stejně jako
všechny školy v ČR. Distanční výuka a online výuka
sice nemohly a nemohou stoprocentně nahradit výuku
prezenční, avšak přece jen naznačily nové možnosti.
Až tedy nastane doba pokovidová, přistoupí naše škola
k další rekonstrukci, tentokráte po stránce duchovní. A to tak,
aby se opravdu stala školou 21. století. Nové možnosti představují širší využívání všech možných programů a audiovizuálních
technik. Vedle samotného výkladu učitele budou probíhat disku-

M.K.

se, debaty, rozhovory atd. S tím souvisí třeba i tvorba
nových školních vzdělávacích programů tak, aby z nich
zmizel balast a důraz se kladl na věci podstatné. V neposlední
řadě budeme dále rozvíjet dobře nastartované vztahy žák–učitel–rodič v oblasti komunikace, aby byla konstruktivní, motivující
a „lidská“.
Duševní rekonstrukce školy by měla napomoci k tomu, aby
naše LIDSKÁ společnost začala opět fungovat.

DVA CHARTERY PRO VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV
V prvních měsících roku 2021 naše škola dokázala získat dva
důležité klíče, aby si jimi otevřela dveře do nového období programu Erasmus+, které má trvat do roku 2027.
Prvním klíčem je úspěšné prodloužení Erasmus Charteru pro
vysokoškolské vzdělávání. Naše VOŠ tak zůstává v klubu evropských vysokoškolských institucí a může s nimi i nadále spolupracovat. Prolongaci vysokoškolského charteru velmi napomohlo
aktivní zapojení našich pedagogů a studentů do programu Erasmus+ v období let 2014–2020. Z mnoha tehdy realizovaných mobilit a projektů bych rád zmínil například tvorbu učebních materiálů
společně s kolegy z Turiba University, Verslo Kolegija Vilniaus,
Sapientia University a VSŠ Murska Sobota nebo zajištění odborných stáží pro studenty ve spolupráci s VSŠ Slovenj Gradec.
Právě projekt propojující naši a slovinskou vyšší odbornou školu
a místní podniky s cílem umožnit studentům absolvovat své odborné stáže v zahraničí byl Domem zahraniční spolupráce oceněn jako jeden ze šesti nejlepších projektů v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
Druhým klíčem – charterem pro odborné vzdělávání a přípravu – si chceme odemknout přístup ke stabilnímu financování krátko- i dlouhodobých odborných stáží pro žáky naší SPŠ
a OA. Tento charter je pro naši školu sice úplně nový, ale při jeho
akreditaci jsme se již mohli opřít o zkušenosti s několika jednoletými projekty Erasmus+ VETPRO. Díky schválení charteru nyní
máme jistotu, že odborné stáže našich žáků ve španělské Malaze,
irském Mallow a severoirském Belfastu, o které jsme dříve museli
s větším či menším úspěchem pro každý školní rok žádat, se stanou trvalou součástí jazykového a odborného vzdělávání na škole
až do roku 2027.

Mgr. Pavel Kluh, koordinátor Erasmu+

Pevně věřím, že naši žáci a studenti i jejich pedagogové opět
plně využijí rozsáhlý prostor, který se jim díky získaným charterům v programu Erasmus+ otevírá.

Sociální oblast a zdravotnictví
„SKUTEČNOU NÁPLNÍ NEMOCNICE JE PEČOVAT.“
V sobotu 1. května uplyne přesně 14 měsíců ode dne, kdy byly
na území České republiky diagnostikovány první případy onemocnění covidem-19. Jsem přesvědčená, že tehdy nikdo netušil, jak
přirozenou součástí našeho každodenního života se od té doby
stanou respirátory.
Nechci teď psát o tom, do jaké
míry ovlivnila koronavirová krize každého z nás. Ráda bych hovořila o těch,
jejichž posláním a každodenní prací
se stala péče o druhé.
Jaká je realita dnešních nemocnic? I na to jsem se zeptala pana
Ing. Rudolfa Bubly, ředitele nemocnice čáslavské.
Jak vnímáte současnou situaci
v čáslavské nemocnici?
Režim s covidem trvá velmi dlouho, nic není normální, personál je z toho velmi unavený a vyčerpaný. Obávám se momentu, až
vše skončí a uvolní se atmosféra, zda někteří neopustí zdravotnictví úplně.
Očkování rozhodně není funkcí nemocnice, její role je úplně
jiná.
Jakou funkci by nemocnice měla plnit a odpovídá tomu
dnešní stav?
Očkování rozhodně není funkcí nemocnice, její role je úplně
jiná. PEČOVAT, poté očkovat a testovat. Zde bohužel stát zvolil
nevhodné řešení. Již vyčerpané nemocnice zatížil očkováním,
aniž by jim zajistil hladkou logistiku a dostupnost vakcín. Zavedl tzv. centrální registrační systém Reservatic. Ten má však řadu
problémů a ty jsou odstraňovány s velkým zpožděním. Ukázalo
se to především při rozdílných termínech druhých dávek přeočkování. Přestože je u každé vakcíny jiný termín, systém uměl jen jeden „kalendář“.

Vedle poskytování akutní péče léčíme pacienty s covidem,
očkujeme, testujeme a snažíme se udržet vyčerpaný personál na pracovišti.
Jak se podle vás mělo v tomto případě postupovat?
Daleko lepší variantou by bylo od počátku pověřit očkováním
síť praktických lékařů, každý občan je přece u někoho registrován. K tomu několik velkých očkovacích center. Roli organizátora
mohly převzít zdravotní pojišťovny, kde jsou občané přihlášeni ke
zdravotnímu pojištění a jsou zde dostupná všechna jejich data.
My je musíme od očkovaných pacientů znovu získávat a zavádět
do systému. Pokud by stát zajistil dostatek vakcín, mohli jsme být
do června naočkováni všichni. Jsou to jednoduché počty. Takto
to bude trvat neodhadnutelně dlouho. Tak to je, vedle poskytování akutní péče léčíme pacienty s covidem, očkujeme, testujeme
a snažíme se udržet vyčerpaný personál na pracovišti.

Na péči o covidové pacienty se podílí personál napříč
všemi odděleními.
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Jak v současné situaci fungují ostatní oddělení? V jakém
režimu?
Celkem normálně fungují pouze LDN a porodnice, všechna
další oddělení jsou ovlivněna péčí o pacienty s covidem-19. Některá úplně, některá částečně. Interna více než polovinou svého
oddělení pečuje o covidové pacienty, pediatrie se musela přestěhovat na chirurgii, celé jejich oddělení bylo reprofilováno pro covid. Chirurgie nemá JIP pro operované pacienty, je zde Covid JIP,
a tak bych mohl pokračovat. Na péči o covidové pacienty se podílí
personál napříč všemi odděleními.
Je nemocnice aktuálně schopna řešit i projekty, které úzce
nesouvisejí s covidem, ale přesto by bylo vhodné se o nich
zmínit?
Omezeně. Nejvíce se současně věnujeme projektu REACT-EU,
novému evropskému investičnímu nástroji, který umožní čerpat
další prostředky v oblasti zdravotnictví, zejména na vybudování
tzv. urgentního příjmu. Výzva měla být otevřena v březnu letošního roku.
V roce 2020 byl realizován projekt „Zkvalitnění ošetřovatelské a paliativní péče v Městské nemocnici Čáslav“.
V rámci tohoto dotačního projektu jsme od Středočeského kraje obdrželi dvě nová lůžka pro naše geriatrické oddělení
a v návaznosti se bude v letošním roce náš personál z LDN dále
vzdělávat v poskytování paliativní péče. Současná omezení to
však doposud neumožňují.

OBROVSKÉ DÍKY PERSONÁLU CELÉ NEMOCNICE!
I přes krizový stav čáslavská porodnice funguje

Určitě je na místě zmínit, že i přes krizovou situaci napříč nemocnicemi, porodnické oddělení čáslavské nemocnice poskytuje
i nadále všem rodičkám vysoce kvalitní péči. Možná to někomu
může připadat jako samozřejmost, ale jsem si jistá, že jakmile se
situace uklidní a dostaneme možnost detailněji nahlédnout, jak
personál nemocnice fungoval, oceníme jeho práci ještě mnohem
více.

Redakce Čáslavských novin si tak za všechny Čáslaváky
dovoluje všem lékařům i ostatnímu personálu nemocnice
poděkovat za jejich obětavost, nasazení a profesionální
péči, díky níž se i v takto nepříznivé době cítíme v našem
městě bezpečně!
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RODÁK Z ČÁSLAVI, KTERÝ VÝRAZNĚ OVLIVNIL SVĚT BALETU
Přestože je dnes považován za jednu
z nejvýraznějších osobností nejen českého baletu, zůstává člověkem pokorným
a skromným.

Libor Hlaváček (10. 5. 1966)
• emeritní sólista baletu Jihočeského
divadla v Českých Budějovicích
• trojnásobný držitel Jihočeské Thálie
za nejlepší výkon roku
• držitel Jihočeské Thálie za významný
přínos baletu JD 20. století
• mezinárodní porotce WADF 1. třídy

Narodil se v Čáslavi a až do svých 15 let žil
v malé vesničce jménem Filipov.
„Prožil jsem tam krásné dětství, na které dodnes rád vzpomínám. Tanec jsem si
zamiloval už v pěti letech, a to díky mamince, protože velmi ráda tancovala.“
Odmalička ho fascinoval pohyb všeho
druhu, od uměleckého tance až po gymnastiku. Protože však pocházel z malé
vesnice, neměl možnost absolvovat baletní
přípravku. Nastoupil tedy na gymnázium,
kde se již od prvního ročníku věnoval společenskému tanci (standardu a latině). Na
jedné ze soutěží si ho všimla profesorka
Konzervatoře Jaroslava Ježka, paní Milena
Moravcová. Když ho oslovila s nabídkou,
Libor neváhal ani minutu. V 16 letech se
přestěhoval do Prahy a na konzervatoř k ní
nastoupil.
V roce 1986 získal své první angažmá
v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Zde měl tu čest setkat se osobně
s paní Hanou Čáslavskou. Jeho další kroky směřovaly do Národního divadla v Brně,
kde rok působil. Za absolutní milník považuje své působení v ústeckém Severočeském divadle opery a baletu. Do angažmá
zároveň s ním nastoupila pedagožka Elita
Erkina z Estonska, pod jejímž pětiletým vedením si osvojil naprosto odlišnou, ruskou
formu baletu, což bylo pro jeho další působení zásadní.

Cesta od baletu ke krasobruslení

Ke krasobruslení se dostal díky slovenskému mistru tohoto sportu Marcovi
Klepochovi, jehož tatínek si na Libora sám
sehnal kontakt a neváhal ho oslovit. Netrápila ho synova technika, ale především
umělecké podání.
„Nedílnou součástí tréninku nejen krasobruslaře, ale vlastně jakéhokoliv sportovce by měl být balet. Není to jen o ladnosti
pohybu, ale především o dokonalém naladění těla.“
Libor aktuálně žije v Bratislavě, kde působí jako baletní mistr Interklubu Bratislava

a oficiální trenér Slovenského krasobruslařského svazu. Je stálým hostem prestižních
mezinárodních soustředění krasobruslařů.
Zajímalo mě proto, jak probíhají tréninky
baletu v současné situaci.
„Samozřejmě dodržuji všechna nařízení, prakticky nevycházím ven z bytu. Hodiny probíhají online, a to individuální formou
u posluchačů konzervatoře a skupinovou
formou u krasobruslařů. V tomto režimu
budu pokračovat až do chvíle, než se stav
uvolní.“
Jaké mají studenti výsledky a jak
takový online trénink vypadá?
„O výsledcích se příliš hovořit nedá.
Tréninky jsou spíše udržovací, opakujeme
vše, co již studenti znají. Chci se takto vyvarovat chyb, které by si mohli z online výuky odnést. Samotný trénink vypadá tak, že
prostřednictvím kamery zadám studentům
kombinaci cvičení a poté kontroluji správnost provedení.“

Návrat do Čáslavi

Díky baletu procestoval téměř celý
svět. Jako představitel hlavní postavy ďábla v představení Carmina Burana (kantáta
od německého skladatele Carla Orffa složená na motivy stejnojmenného souboru
středověkých náboženských, satirických,
moralistických, milostných, pijáckých a jiných básní a písní) měl možnost vystupovat v mnoha zemích. Premiéra se konala
v Mnichově na náměstí Königsplatz před
44 000 diváky. Mezi další zajímavé destinace, které díky tomuto představení navštívil, patří například Brazílie, konkrétně
město Rio de Janeiro (Copacabana), kde
vystupoval před 150 000 diváky. Přesto se
rád a pravidelně vrací do svého rodného
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města. Co je tím pravým důvodem?
„Čáslav jsem naposledy navštívil před
pandemií na podzim 2019, když jsem byl
spolu se ženou a synem pogratulovat svému tatínkovi k narozeninám. Tatínek žije
ve Filipově v domě, kde jsem se narodil
a strávil dětství. Takže když to čas a situace dovolí, rád se sem vracím.“
Jaké místo považuje v Čáslavi za
nejromantičtější a pojí se s ním nějaká
konkrétní vzpomínka?
„V Čáslavi je mnoho míst, které mám
moc rád a pojí se k nim krásné vzpomínky. Především z dětství, raného mládí
a prvních lásek. Mezi mé oblíbené patří
okolí kostela Petra a Pavla, mimochodem
sousedící se základní školou, kterou jsem
navštěvoval. Velice rád vzpomínám na Vodranty, kam jsem se chodil dívat na tréninky
naší nejlepší atletky a držitelky nejstaršího
světového rekordu v atletice, paní Jarmily
Kratochvílové. Mimochodem, chodila na
obědy do restaurace mé maminky. Dále
vzpomínám na dnes již zbouranou restauraci Na Baště, kde jsem si vyzkoušel, co
obnáší práce číšníka.“
Na které místo v Čáslavi by rád vzal
přátele, kteří sem zavítají poprvé?
„Přátele bych určitě pozval na náměstí,
které patří po stránce architektury k nejhezčím v Čechách. Následovala by procházka
kolem Podměšťáku.“
Pro jakou chybu má největší pochopení?
„Chápu a vždy omluvím chybu lidskou,
neplánovanou, náhodnou. Takovou, která
není zákeřná.“
Pokud by nebyl tím, čím je dnes, kým
by chtěl být?
„Mám spoustu zájmů. Podle mého syna
bych měl být kuchařem, protože takový guláš a svíčkovou, jako dělám já, prý nikdo
jiný neumí. To mám asi po mamince, kterou Čáslav zná jako vynikající kuchařku. Miluji umění a neumím si představit, že bych
dělal něco jiného. Takže to, kde jsem dnes,
mě maximálně naplňuje. Mám obrovské
štěstí, že mě živí to, co mám rád.“
Co považuje za největší úspěch v tom,
co dělá?
„Za největší úspěch považuji to, že pomáhám lidem plnit si své sny.“
Kde vidí sám sebe za 10 let?
„Pokud mi to zdraví dovolí, rád bych pokračoval v práci, kterou dělám. Pomalu se
asi budu chystat na důchod a těšit se na
vnoučata.“

Historie
OSOBNOSTI ČÁSLAVSKA NAROZENÉ V KVĚTNU
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Eva Pavelková (rozená Marková) (12. 5. 1952)

nací. Na scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni
odehrála nespočet hlavních a velkých rolí
českého i světového operetního repertoáru a strávila zde neuvěřitelných dvacet let
(1979–1999). Zakotvila zde natrvalo poté,
co se provdala za operetního dirigenta Iva
Pavelku.

Přestože neznala žádnou operetu,
stala se operní subretou

Slavná operní
a operetní zpěvačka
narozená v Čáslavi.

Operní a operetní zpěvačka
a pedagožka

Eva Pavelková vystudovala operní
zpěv původně jako mezzosopranistka
a své první angažmá našla po konzervatoři v operním sboru Národního divadla
v Praze, kde zpívala první alt. Jako subreta patřila k ozdobám operetních insce-

„Nastupovala jsem do plzeňské operety na základě konkurzu, jehož součástí byl zpěv,
tanec i mluvené slovo, ale paradoxně jsem si nepřipravila ani
jednu operetní píseň. Vlastně
jsem se stala operetní subretou
(v operách je to sopránová nebo
mezzosopránová ženská postava, která je mladá, živá, komická
a často i zamilovaná), aniž bych
vlastně nějakou operetu znala.“
–Eva Pavelková

Zúčastnila se konkurzu na uvolněné místo sólistky v Plzni. Zazpívala části
partů Lauretty z Pucciniho jednoaktovky
Gianni Schicchi, Rusalky a Mařenky z Prodané nevěsty, načež byla přijata do angažmá.
Po ne zcela dobrovolném odchodu z divadla, kdy klasickou operetu postupně vytlačoval do ústraní muzikálový boom, vystupovala Eva Pavelková
koncer tně. Spolupracovala zejména
s Plzeňským smyčcovým orchestrem
a Plzeňským orchestrálním sdružením, za
jejichž doprovodu interpretovala známé
písně i operetní, operní a muzikálové árie.

V rodné Čáslavi

Své rodné město naposledy navštívila
12. 4. 2018 jako host Kavárničky (Kavárna
Diakonie) při příležitosti připomenutí výročí 50 let od atentátu na Martina Luthera
Kinga.
My přejeme Evě všechno nejlepší k jejím 69. narozeninám a doufáme, že se
brzy naskytne příležitost opět ji přivítat
v našem městě.

Jan Kašpar (20. 5. 1883 – 2. 3. 1927)
Dne 21. května 1911 uskutečnil Jan
Kašpar v Čáslavi veřejný vzlet, při kterém
byla pořízena pravděpodobně jediná jeho
barevná fotografie. Poté provedl přelet
z Čáslavi do Pardubic.

Poprvé se proletěl vzduchem v
baloně

Po absolvování reálné školy zahájil
roku 1901 studia na české vysoké škole technické. Dokončil je v roce 1907.
O rok později nastoupil u německé firmy,
která mimo jiné vyráběla součásti pro
vzducholodě. Zde se poprvé ocitl ve vzduchu – podnikl let balonem.

Ve stejném roce začal pracoval v mladoboleslavské automobilce Laurin & Klement,
kde se sešel se svým bratrancem Evženem
Čihákem. Ale ani zde dlouho nezůstal
a roku 1909 on i jeho příbuzný automobilku
opustili. Koncem roku 1909 začal pracovat
na letadle a letadlovém motoru. První zprávy o Kašparových leteckých pokusech se
objevily v roce 1910.

První Čech, který vzlétl

Kašpar ale brzy uznal, že letadlo, které vyrobil, není pro létání vhodné. Ukázala
se řada potíží plynoucích z nezkušenosti, ale hlavně ze značné hmotnosti letadla a malé výkonnosti motoru. Překonal
v sobě konstruktérskou ctižádost a rozhodl se, že si vhodný letoun zakoupí. Odjel do
Paříže, kde se mu to podařilo.
V Pardubicích poté do letadla
namontoval motor (Anzani),
rovněž zakoupený ve francouzské metropoli. S tímto strojem
12. dubna provedl dva velké
skoky do vzduchu a 16. 4. 1910
jako první Čech skutečně vzlétl.
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Základní milník české aviatiky

Dne 19. června 1910 se uskutečnil
Kašparův první veřejný vzlet v Pardubicích. Další následovaly i na jiných místech republiky. O necelý rok později,
13. května 1911, uskutečnil první dálkový
let Pardubice–Praha. Letadlo, kterým letěl,
daroval Kašpar po dvou letech do sbírky
Technického muzea Království českého,
dnešního Národního technického muzea
v Praze. Zde je jedním z nejvýznamnějších
exponátů dokumentujících dějiny letectví
v Českých zemích. Letoun byl roku 1966
kompletně zrenovován. Tento den lze bez
nadsázky označit za základní milník české
aviatiky. 6. prosince téhož roku se uskutečnil první přelet s pasažérem na trase Mělník–Praha.
Kašparův poslední veřejný let se datuje do roku 1912. Tehdy s létáním skončil,
k čemuž ho donutila řada okolností. Nejpodstatnější zřejmě byla skutečnost, že
po smrti svého otce, který ho podporoval,
měl nedostatek finančních prostředků na
nákupy letadel a jejich součástí. Po skončení první světové války pracoval krátce jako státní úředník, poté podnikal se
dřevem. O letectví zájem neztratil, ale už
v něm nehrál aktivní roli.
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Vladimír Remek (* 26. 9. 1948, České Budějovice):
„Aby se člověk dostal ke hvězdám, musí
překonat celou řadu překážek.“
V pondělí 12. dubna jsme si připomněli Mezinárodní den letectví a kosmonautiky. Symbolem tohoto dne se pro nás zcela jistě stal Vladimír Remek, jediný český
kosmonaut, který měl možnost vidět svět
z úplně jiné perspektivy. Z vesmíru.

V roce 1966 maturoval na střední
škole v Čáslavi. Jak dnes na tuto dobu
vzpomíná?

„Čáslav vnímám jako jeden z významných pilířů své pozdější kariéry. V tomto
městě jsem nabyl potřebné vzdělání, zejména v oblasti fyziky a matematiky. Velmi
významnou roli při budování mého vztahu
k fyzice sehrál pan profesor Miloš Vavřička. Díky jeho odlišnému přístupu, plnému
lidskosti, jsem si ji zamiloval. Schopnost
absolutní koncentrace a dostatečné vytrvalosti jsem získal mimo jiné díky pravidelným tréninkům ve Vodrantech, kde
jsem měl tu čest osobně trénovat s panem
Miroslavem Kváčem, pozdějším trenérem

Jarmily Kratochvílové. Pravidelné páteční praxe v Československé automobilové
opravně mi umožnily získat výuční list automechanika, a položily tak základy pro
mou další práci s technikou.“
V lednu 1978 absolvoval výcvik ve Středisku přípravy kosmonautů v SSSR, který
byl slavnostně zakončen státní zkouškou. Za jeho absolutní vrchol je dodnes
samozřejmě považován okamžik, kdy se
stal jako jediný nesovětský a neamerický
kosmonaut součástí posádky letící dne
2. března 1978 do vesmíru. Stal se tak
87. kosmonautem světa, prvním z jiné
země než Sovětského svazu nebo USA,
což bylo velkým úspěchem československé kosmonautiky.

Ve vesmíru prožil 7 dní, 22 hodin
a 17 minut. Jak hodnotí s odstupem
času tuto neopakovatelnou zkušenost a kde by rád viděl dnešní českou
kosmonautiku?

„Samotný let do vesmíru mi dal mnohem větší nadhled při hodnocení běžných
situací. Dodnes si sám sobě kladu otázku,

TENIS JAKO SPORT PRO ŽIVOT

TK Čáslav

Opět zdravíme všechny příznivce sportu, a tenisu zvlášť. Tentokrát již s větší dávkou optimismu. Všech pět tenisových kurtů máme
již po zimě v provozu a zahájili jsme tréninky členů TK Čáslav, jak
dětí, tak i dospělých. Vrcholem sezony je pro náš klub bezesporu
soutěž smíšených družstev, která začíná již v sobotu 1. května.
A hned na úvod přivítá naše A družstvo dospělých favorita skupiny,
družstvo LTC Kolín. Zápas slibuje atraktivní podívanou a určitě stojí
za to se v sobotu aspoň na chvíli přijít do Vodrant podívat. O ostatních zápasech našich družstev se dočtete na webových stránkách
Tenisového klubu Čáslav.
V rámci programu „Tenis jako sport pro život“ pořádáme, tak jako
loni, tenisový turnaj dětí. Termín je stanoven na 22. května od 9:00.
Turnaje se mohou účastnit děti ve věku 6–16 let. Je určen nejen členům TK Čáslav, ale i pro ostatní zájemce. Účastníci budou rozděleni podle
věku a výkonnosti do pěti skupin, kde
každý odehraje několik zápasů. Půjde
především o radost ze hry, výsledky
nebudou až tak důležité. Pro všechny
máme připraveny drobné ceny. Vloni
jsme na kurtech přivítali přes 30 dětí
a věříme, že letos nás bude ještě víc.
Na turnaji také představíme veřejnosti
svého nového partnera, který pro náš
klub bude zajišťovat sportovní vybavení hráčů a trenérů. Předem jeho
jméno neprozradíme. Snad některým
napoví, že s jeho míčky se hrál první
grandslam sezony v Austrálii.
Nadcházející tenisový program je prostě nabitý. Zbývá si přát pěkné
počasí a především být a zůstávat tenisově-pozitivní.

AJ
jak je možné, že zrovna já jsem se dostal až
„ke hvězdám“. Potenciál české kosmonautiky je mnohem vyšší než aktuální účast
v mezinárodním kosmickém výzkumu. Rád
bych se tedy dožil okamžiku, kdy se další
český kosmonaut vypraví do vesmíru.“

Obce ORP
SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO ŽLEBŮ A OKOLNÍCH OBCÍ NA
„ŽLEBSKÉ PUTOVÁNÍ“
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Zdeňka Nová

S

rdečně vás zveme do Žlebů a okolních obcí na „Žlebské putování“.
Myšlenka na vybudování naučné stezky a bodových informačních panelů v místních částech naší obce vzešla v roce 2018
od našich nynějších zastupitelek, které
inspirovala facebooková stránka nadšence do žlebské historie Karla Slavíka, který později poskytl i základní informace
o historii obce a část obrazového materiálu.
Záhy se stezka stala i jedním z bodů volebního programu Sdružení nezávislých
kandidátů obce Žleby a okolí. Po volbách
byl vypracován projekt a podána žádost
o dotaci. Dotace získána nebyla, ale záměr
zastupitelstvo podpořilo a obec jej zafinancovala ze svých zdrojů. Následovala práce
na finální podobě tabulí. Pan Petr Vašíček
ve spolupráci se zastupitelkou Zdeňkou
Novou dopracovali textovou část, posbírali
a doplnili obrazové materiály, dali tabulím
grafickou podobu. Výtvarnice Pavla Jonáková nakreslila pro ekologickou část naučné stezky půvabné obrázky. Celkem stezku
tvoří 12 tabulí ve Žlebech, po jedné v místních částech (Kamenné Mosty, Markovice
a Zehuby) a u zehubského hřbitova je umístěna panoramatická fotomapa Železných
hor. Většina tabulí ve Žlebech informuje
nejen o historii obce, málo známých nebo
dokonce zaniklých žlebských památkách,

Obec Brambory

pověstech a zajímavostech, ale zároveň
poukazuje i na ekologické aspekty, seznamuje občany s dopadem života v obci na
okolní přírodu. Cílem vybudování naučné
stezky bylo seznámit obyvatele obce i turisty s obcí Žleby v širším záběru, ukázat,
že zde je nejen nádherný zámek, a zároveň
povzbudit jejich ekologické cítění. Tabule byly instalovány na začátku roku 2021
a počítá se s tím, že se stezka bude nadále

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.
Pro občany je k dispozici obchod se smíšeným zbožím, pohostinstvím, sportovním volejbalovým hřištěm a dětským koutkem. Obcí vede zelené turistické značení spojující Týnec nad
Labem se Semtěší.
V obci je zaveden plyn a na konci roku dobudovala vodovod
s vodovodními přípojkami k jednotlivým rodinným domům. Náklady na vodovod a přípojky k domům činily 4,5 mil Kč.
V současné době probíhá osazování vodoměrných šachet
měřicím zařízením. K úplnému základnímu vybavení obce je potřeba ještě udělat kanalizaci odpadních vod s čističkou. Brambory mají na tuto akci zpracovanou projektovou dokumentaci
a schválené stavební povolení, ale zatím nemají zajištěno finanční krytí.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, můžete naši krásnou obec v letních měsících navštívit, případně alespoň zhlédnout naše webové stránky a fotodokumentaci z akcí, které se
u nás uskutečnily.

vyvíjet. V dubnu 2021 na její trase v lipové aleji přibylo „broukoviště“, do budoucna
je v plánu vytvoření lapidária s artefakty
zaniklé hrobky u Sv. Anny, rádi bychom
stezku doplnili městským mobiliářem atd.
V plánu je také postupné doplňování její internetové části, kam se návštěvníci dostanou přes QR kódy na jednotlivých tabulích,
propagační materiály a podobně.

Revitalizace mokřadu na Dolcích

Jan Jiskra, starosta obce Starkoč

Mokřad na Dolcích se dočká revitalizace. Jejím cílem není
jen vybudovat zde tůně, ale celý prostor upravit a zpřístupnit
ho tak veřejnosti jako lokalitu pro možné procházky. Záměr byl
schválen odborem životního prostředí a obci se následně podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve
výši 644 tisíc korun, bez nutné spoluúčasti obce. Obec by tak
měla hradit pouze náklady na kácení stromů, jehož rozsah ještě
bude předmětem diskuze. Kvůli tůním by mělo padnout pouze
sedm stromů, k revitalizaci celého prostoru to ale zřejmě stačit
nebude. Část pokácených stromů by pak nahradila nová výsadba.
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ŽIVOT V OBCI HORUŠICE
Obec Horušice i přes nepříznivou situaci danou pandemií
covid-19 udělala nemalý kus práce. Na poště Partner Horušice
se podařilo zřídit novou službu Balíkovna, kterou mohou využívat nejen naši občané, ale i ti z okolních obcí. Jedná se o jednu
z nejlevnějších možností přepravy zásilek. V obci se dále podařilo
dokončit nové asfaltové povrchy na třech místních komunikacích.
Momentálně běží rekonstrukce dvora u budovy OÚ. Nový povrch
bude tvořit zámková dlažba. Aktuálně probíhají také práce na
novém územním plánu obce, na který se podařilo získat dotaci.
V tomto roce je ještě v plánu rekonstrukce kulturního sálu v prostorách budovy obecního úřadu. Budou se pokládat nové parkety
a nainstalován bude nový systém topení.
Nepříznivý vývoj pandemie bohužel zasáhl do několika tradičních kulturních akcí. Obvyklé rozsvěcení vánočního stromečku
muselo být vzhledem k zákazu shromažďování zcela zrušeno,
také tříkrálová sbírka nemohla být provedena klasickým koledováním. Alespoň se podařilo za pomoci Oblastní charity Kutná
Hora umístit pokladničku na poště, do které mohli obyvatelé přispívat v týdnu 11.–16. 1. 2021. Vybraná částka nám udělala velkou
radost a našim občanům patří za jejich štědrost velký dík.

Vlastimil Šálený, starosta obce

Kultura
DIVADLO ZAPLNILI PAPÍROVÍ DIVÁCI

P

řibližně dvacet tisíc. Tolik diváků
ročně navštíví Dusíkovo divadlo.
Jenže pandemie covid-19 způsobila, že
loni jich byla pětina. Plný byl sál naposledy
17. září 2020 při představení Caveman.
„Máme za sebou 151. divadelní sezónu
a ani za války nebyla omezení tak fatální jako nyní,“ má jasno ředitelka Dusíkova divadla Lada Bartošová. Prakticky
jedním dechem ovšem líčí, co všechno
se navzdory nelehké situaci podařilo
a nadále daří.

IM

Přes veškeré komplikace v Dusíkově
divadle – za dodržení přísných hygienických opatření – pokračují ve streamování
přednášek i divadelních představení.
Z Nové scény se nejprve streamovaly
přednášky Včely Čáslavské, později se
začalo s živými přenosy nedělních pohádek. Malí diváci tak mohli vidět například
Putování do Betléma či Maxipsa Fíka.
A na pohádku Příběhy včelích medvídků se vedení rozhodlo do divadla dostat
i obecenstvo, byť symbolicky.
Vymysleli v ý tvarnou soutěž pro
děti Zaplňte s námi divadlo. „Poprosili
jsme děti, aby nakreslily svůj autoportrét, a my jsme jejich obrázky „usadili“
v sále jako opravdové diváky. Hned nám
tu s nimi bylo veseleji,“ uvedla Lada Bartošová.
Do soutěže dorazilo celkem 60 dětských autoportrétů a stream sledovalo více než 500 diváků, což přesahuje
maximální možnou kapacitu divadla.
„Streamování je pro nás mnohem náročnější než živé divadlo. Cokoli se může
pokazit, a jak se jednou začne hrát, není
cesty zpět. Před každým streamem pravidelně nespíme,“ směje se ředitelka divadla.

VÝTVARNÁ UDÁLOST NOVA FORMA 1 V GUMÁRNĚ
Výstavu NOVA FORMA 1 zahájí její kurátorka Zdenka
Švadlenková komentovanou prohlídkou 22. května 2021
od 18:00 v industriálním prostoru Gumárny, ulice Karla
Pazderského 2045.
Výstava proběhne ve dnech 23. května – 5. září 2021, otevřeno bude v květnu a červnu: ve středu a sobotu od 14:00
do 18:00, v jiné dny – a v červenci a srpnu – po domluvě na
telefonu 728 951 978.

Výstava NOVA FORMA 1 je už druhým projektem v industriálním prostoru čáslavské Gumárny. V loňském roce se zde
objevily práce několika předních českých výtvarníků, symbolicky uzavřené v ocelových kostkách. Mezi umělci oslovenými
pro letošní ročník se rovněž představí osobnosti právem patřící
mezi ty nejrenomovanější na tuzemské i zahraniční scéně, ale
i zástupci mladší generace a výtvarníci spjatí s městem Čáslav.
Vzniká tak tradice setkávání výtvarných umělců – významných
a etablovaných osobností s talentovanými výtvarníky nejmladší
generace –, propojování našeho regionu s galeriemi a aktivitami
nadregionálními.
Účast na výstavě přijali tři vítězové ceny Jindřicha Chalupeckého: Jiří Černický (1998), Petr Nikl (1995) a Michal Pěchouček
(2003). Tvorba Jiřího Černického, profesora na VŠUP v Praze
v Ateliéru malby, je plná formálních proměn a humoru. Každé jeho
dílo přináší silný příběh a je zpracováno originálním způsobem.
Petr Nikl je všestranným umělcem, zakládajícím členem
umělecké skupiny Tvrdohlaví. V roce 2000 inscenoval velkou
kolektivní výstavu Hnízda her v pražském Rudolfinu; její obdoba
pokračovala v české expozici na Světové výstavě v Aiči (2005)
a na výstavě Orbis Pictus v Paříži (2006). Petr Nikl provede na
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„Je neskutečné, že se díky našim divákům
podařilo vyprodat divadlo i v době pandemie. Všem moc děkujeme,“ dodala. Pokud
brzy nedojde k rozvolnění epidemiologických opatření, bylo to patrně na dlouhou
dobu naposledy, kdy se prostor zaplnil
diváky. Dusíkovo divadlo je totiž před rekonstrukcí historického divadelního sálu,
po níž by se mělo slavnostně otevřít v lednu 2022.
Autoři nejkrásnějších obrázků, momentálně v divadle vystavených, vyhráli vstupenky a abonentky na dětská představení
a další drobnosti.

Kamila Ženatá

vernisáži performanci, během níž vznikne dílo, které se stane
součástí expozice. Michal Pěchouček působí mimo svou výtvarnou činnost jako režisér ve Studiu Hrdinů v Praze nebo v brněnském HaDivadle. V Čáslavi se představí ve dvojici s Rudi Kovalem,
nedávným absolventem AVU, jako umělecká dvojice „unconductive trash“. Mladší generaci umělců zastoupí autorská dvojice
Barbora Fastrová a Johana Pošová; spolupracují od roku 2004,
věnují se otázkám vztahu přírody a kultury. Další z vystavujících
Richard Loskot se stal třikrát finalistou ceny J. Chalupeckého, má
za sebou desítky uměleckých instalací v galeriích po celé Evropě,
vyučuje na Technické univerzitě v Liberci. Nejmladší umělkyní je
Karíma Al-Mukhtarová, která ukončila studia na AVU před třemi
lety a velmi rychle se zařadila mezi respektované výtvarníky nejmladší generace. Čáslavské umělce zastoupí svými site-specific
instalacemi Kamila Ženatá a Michal Strach.
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Kultura

Vzácným hostem výstavy bude Viktor Pivovarov, malíř, který
je dnes pokládán za jednoho z čelních představitelů tzv. moskevské konceptuální školy. Narodil se v Moskvě, od roku 1982 žije
v Praze. Národní galerie představuje do konce letošního listopadu jeho velkou retrospektivní výstavu nazvanou Moskevská gotika. Viktor Pivovarov vystavuje po celém světě a je jedním z nejžádanějších výtvarných umělců současnosti.
Vernisážový podvečer na gumárenském nádvoří rozproudí
temperamentní jazzová skupina Brass Avenue. Akce bude zakončena after party, hudbou k poslechu i tanci, kterou vybere Tea Jay
Ivo – Ivo Pospíšil, zakladatel a kytarista legendární kapely Garáž.
Další komentovaná prohlídka se Zdenkou Švadlenkovou se
uskuteční hned v sobotu 23. května od 14:00.
K výstavě jsou připraveny doprovodné akce: workshopy, plenér, přednášky, autorské čtení. Dernisáž výstavy proběhne během 3 DNŮ V GUMÁRNĚ od 3. do 5. září 2021.

Výstavu pořádá platforma NOVA FORMA za podpory
Schrödingerova kočka, z. s., Klubu Gumárna
a Slévárny Losenický, produkci výstavy zajišťuje
Alena Losenická.
V případě zákazu shromažďování – či jeho omezení –
bude připraven náhradní streamovaný program,
přenášený na stránkách www.novaforma.art.

FOTOSOUTĚŽ „ČAS BÝT SPOLU“
Blíží se 15. květen a s ním Mezinárodní den rodiny.
Pojďme jej oslavit společně.
Ukažme, že rodina je a vždy bude místem,
odkud pocházíme a kam se vracíme.
Zázemím a nenahraditelným prostředím
pro rozvoj náš i našich dětí.

KVĚTEN V GUMÁRNĚ
S PLATFORMOU NOVA FORMA

Kamila Ženatá

Naše chování, pozornost, paměť i emoce se dají snadno
změnit několika slovy. Nevěříte? Nejlepšími odborníky na oklamání sebe sama jsme my, náš mozek a naše emoce. Jak nás klame vlastní mozek? Jak lze ovlivnit paměť, emoce a pozornost?
Jak trénovat kritické myšlení?

Cyklus Úvod do neštěstí přináší čtvrtou
přednášku na téma Kritické myšlení
ve středu 5. května 2021 od 18:30.
Tak jako předchozí díly Odolnost, Emoce, emoční inteligence
a Spánek ji můžete sledovat prostřednictvím webových stránek
www.novaforma.art na kanálu YouTube. Cyklus připravil psycholog Mgr. Jan J. Ženatý, lektor a zkušený leader se 14letou praxí
v práci se skupinami různého zaměření
.
Kdo je Dáša van der Horst? Občanská aktivistka, jednou nohou v Česku a druhou v Nizozemí. Profesně působila v Izraeli,
Palestině, Číně a Belgii jako diplo/matka, dobrovolnice ve feministickém knihkupectví, ředitelka místní pobočky Amnesty International atd. V současné době pracuje v Prague Civil Society
Centre, které se zaměřuje na podporu občanské společnosti
v zemích východní Evropy, Kavkazu a Střední Asie. Hovoří čínsky, anglicky, hebrejsky, rusky, německy, anglicky, holandsky
a rozumí francouzsky.
Jak vnímá naši současnou realitu? Odpověď nejen na
tuto otázku uslyšíte v Klubu Gumárna ve středu 19. května
od 18:30. Pokud nebude možné setkání uskutečnit živě, můžete
se ho zúčastnit na streamu prostřednictvím stránek www.novaforma.art.

JAK NA TO?
Zašlete nám do redakce fotografii vaší rodiny,
a to poštou na adresu:

Městský úřad Čáslav,
Čáslavské noviny,
nám. J. Žižky z Trocnova 1,
286 01 Čáslav
noviny@meucaslav.cz
Vybrané fotografie uveřejníme
v některém z příštích vydání ČN.
Autor fotografie, která následně získá
nejvíce vašich hlasů, obdrží speciální dárek.
Hlasování bude probíhat na facebookové stránce

mestocaslav

Těšíme se na vaše fotografie.

První letošní
beseda
se zajímavou
osobností
bude
setkání s

Dášou
van der Horst.

Volný čas
TENTOKRÁT NÁM ODPOVÍDAL:
Jan Dobřický, jednatel Čáslavské servisní s.r.o.

Proustův dotazník
AJ

sebelepší místo, bez správných lidí to bude
jenom místo.

Jaké místo považujete v Čáslavi za
nejromantičtější?

Dnes na tuto otázku nedokážu přesně
odpovědět, v dřívějších dobách bylo možné za ty nejvíce romantické části města
označit například lesopark Vodranty, popřípadě třešňovou alej. Snad již v blízké
době budeme moci za nejromantičtější
místo v Čáslavi označit zrevitalizovaný
park Vala, který k tomu vybízí.

Na jaké místo v Čáslavi byste
vzal přátele, kteří jsou v tomto městě
poprvé?

Na kterém místě byste chtěl žít
a proč?

Osobně preferuji přírodu nad betonem,
ale se správnými lidmi nám může být krásně kdekoliv. Ať pro sebe najdeme k žití

NOVINKY V KNIHOVNĚ
V březnu nakoupila knihovna do svého fondu
83 knih. Několik z nich vybíráme a dospělým
doporučujeme k přečtení.
Šestý případ bestsellerové série s kriminalistou Martinem Servazem.
Předchozí díly: Mráz, Kruh, Tma, Noc, Sestry

Kniha, poprvé vydaná v roce 1957, vyšla
v novém překladu a bez původních
cenzurních zásahů. Polská spisovatelka sepsala své vzpomínky na život v Osvětimi krátce po skončení druhé světové války, a právě
proto jsou plné syrových emocí a nepřikrášlených popisů.
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Přes den určitě na procházku historickým centrem našeho města a parkem
u Podměstského rybníka. Večer do některého z místních barů nebo restaurací.

Pokud ne tím, čím jste, kým byste
chtěl být?

Již někdy na základní škole jsem si
říkal, co bych jednou chtěl dělat, a od té

doby se to moc nezměnilo. Jak se říká, „jdu
si za svým“ už pěknou řádku let. Povedlo
se mi skloubit koníčky a práci, a to považuji
za osobní a profesní vítězství. Tudíž bych
aktuálně nic neměnil.

Co považujete za největší úspěch
v tom, co děláte?

Za největší úspěch považuji, když jsem
s danou věcí spokojen i já sám. Vždy jde
převážně o to za co nejméně získat co nejvíce, kvalitní produkt nebo službu. Samozřejmě je pro mě důležité i to, jak výsledek
hodnotí okolí.

Kde vidíte Čáslav za deset let?

Přál bych si, aby naše město bylo
za deset let zdravé, moderní, přátelské
a uznávané pro své hodnoty a osobnosti. Aby Čáslaváci měli možnost volby jak
v kultuře, vzdělání, zdravotní péči, tak
v profesním životě. Aby zde zůstávali mladí
lidé a těm starším se zde pořád dobře žilo.
Deset let není příliš mnoho času, ale věřím,
že společnými silami budeme k takové vizi
každým dnem blíž a blíž.

Městská knihovna
Autor ve své knize zkoumá řadu z největších záhad vesmíru i potenciální problémy, kterým čelí
nebo může čelit lidstvo na naší domovské planetě.
Kniha je rozdělena do čtyř oddílů: Proč jsme tady?
Přežijeme? Zachrání nás technologie, anebo zničí?
Jak zajistit, aby se nám dařilo...

Také něco pro děti:
Alva je brýlatý kluk – rozcuchaný neposedný zrzek. Je nadán nezměrnou fantazií
a tvořivostí, ale je také trochu zmatkař.
Bohatě ilustrované vtipné příběhy.
Pozor děti – Společně proti virům
Obrázkové vysvětlení dětem od 4 let, proč a jak
udržovat hygienu.
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Volný čas

DEN MATEK, NEBO MDŽ?

AJ

Gerbery

„Mateřská láska! Ach, ta nezná hranic!
Je jako fontána, jejíž pramen nikdy nevyschne.“
		
–Marguerite Gardiner
Den matek je jedním z nejkrásnějších
svátků, a ačkoliv je rozšířený po celém
světě, kvůli rozdílným kořenům se slaví
v různé dny. U nás připadá vždy na druhou
květnovou neděli. Přestože byl tento svátek po dlouhých 50 let upozaďován zprofanovaným Mezinárodním dnem žen, od
roku 1989 je zpět. Za předchůdce dnešního Dne matek se považuje tzv. Mateřská
neděle, která se slavila již v 16. století.
A jak takové oslavy vypadaly? Sloužící dostávali volno, aby mohli navštívit své matky. Slavilo se vždy čtvrtou postní neděli,
tedy v předvelikonočním čase. Ostatně
ve Velké Británii se toto datum dochovalo
dodnes.
V Československu je za ženu, která prosazovala Den matek, označována Alice Masaryková, dcera prvního československého prezidenta. První oslavy tohoto dne se
datují do roku 1923. Během studené války
však byl v rámci sovětského bloku potlačo

Díky své hravosti a pestrosti barev jsou
označovány za nejoptimističtější květiny
vůbec. A co sdělují obdarované mamince?
Přeji ti do života jen to nejlepší. Užívej si
plnými doušky vše, co přichází!

ván a místo něj byl mohutně slaven právě
Mezinárodní den žen (8. března).
Na Den matek nosívají děti svým maminkám kytičky a ručně vyrobené dárky
nebo píšou a recitují básničky. Dospělí nejen že nezapomínají na vlastní maminky,
ale přejí také těm z blízkého okolí. A víte,
které květiny se v tento den darují nejčastěji a jakou nesou symboliku?

Růže

Pokud darujete mamince tuto kytičku,
sdělujete jí, jak moc si vážíte její laskavosti
a podpory. Žádná jiná květina nesymbolizuje mateřství, ženství a lásku tak zřetelně
jako růže. Co se týče barev, za nejvhodnější jsou považovány růžová, oranžová nebo
žlutá.

Pokud chcete maminku potěšit tím
nejhezčím, co jarní příroda nabízí, sáhněte po kosatci, šeříku nebo konvalinkách.
Všechny tyto květiny neodmyslitelně patří k rozkvetlé květnové přírodě. Maminky
milující vůni květin si zaručeně přijdou na
své!
Víte, které kytičky se staly symbolem
Dne matek? Červené karafiáty. Ty byly totiž oblíbenými květinami paní Jarvisové,
matky Anny Reeves Jarvisové, která se
zasloužila o to, že se tento svátek stal oficiálně slaveným dnem.
Ať preferujete MDŽ, nebo Den matek,
nezapomínejte, že každý z těchto svátků
připomíná jinou stránku života žen. Pozornost si zaslouží oba.

My za naši redakci přejeme všem
maminkám krásný Den matek.

ZAHRÁDKAŘENÍ V KVĚTNU
Duben přinesl typicky aprílové počasí. Vytrvalost doznívajícího zimního počasí na pár dní
přemohlo jarní slunce, které bylo záhy narušeno
sněhovými vločkami. Práce na zahrádkách jsou
v každém případě v plném proudu. Které jsou v kurzu během května, nám přiblížila zahradnice městského úřadu, paní Olga Smetanová.

Květen ve znamení venkovních zeleninových záhonů

Před výsadbou zeleniny je nutné záhon zkypřit
a odplevelit. Dle druhu zeleniny zvolíme také případné přihnojení. Následuje samotná výsadba
či výsev. Podle druhu zvolené zeleniny dbáme na
vhodnou vzdálenost sazenic či semen od sebe
a jejich hloubku.Nezapomínáme na průběžné zalévání, odplevelování, kypření půdy.

Pozor na mrazíky

Spoustu prací v zahradě lze provádět už v březnu či dubnu, jsou to právě přípravy záhonů, výsevy
mnoha druhů zeleniny, shrabání a provzdušnění
trávníku, řez ovocných stromů a keřů, příprava sadby, předjarní ošetření ovocných stromů proti přezimujícím škůdcům atd.
Uspěchat ale nelze výsadbu teplomilných
rostlin, jako je předpěstovaná sadba rajčat, paprik, okurek, lilků, či venkovní výsadba letniček
a truhlíkových květin. V těchto případech čekáme

JN
na poslední jarní mrazíky, obvykle spojené s dobou
tzv. „ledových mužů“, a tyto choulostivější druhy
vysazujeme na venkovní stanoviště až po tomto
období čili přibližně po 14.květnu. Pokud se přesto stane, že mrazíky přijdou a my už venku máme
vysazené choulostivější druhy, raší brambory
nebo kvetou jahody, vhodnou ochranou je přikrytí
rostlin netkanou textilií nebo podobným materiálem, klidně ve více vrstvách. V ovocných sadech
a vinicích se používají různé jiné metody, jako je rozprašování vody, zapalování ohňů nebo dýmování.

Řez keřů

V tuto dobu jsou odkvetlé některé druhy raně
kvetoucích druhů keřů, např. zlatice nebo tavolník.
Po odkvětu, před růstem nových výhonů, je vhodný
čas na jejich řez.

Letnění

Během května můžeme také začít s letněním
pokojových rostlin, ale je potřeba je zpočátku nevystavovat přímému slunci. Z pokojových podmínek
na to nejsou zvyklé a mohlo by dojít k popálení listů. Vhodnější je dát je do stínu nebo polostínu a postupně přivykat.

Volný čas

PŘÁNÍČKO KE DNI MATEK
Co potřebujete:
- nůžky
- barevné bavlnky
- šídlo
- molitan

Dárek od srdce vždy potěší.
Vyrobte originální přáníčko s vyšívaným
srdíčkem pro maminku ke Dni matek.
Za dozoru rodičů zvládnou vyrobit přáníčko také děti. Barevnou kombinaci
bavlnek můžete zvolit dle své fantazie.
1) Vystřihneme šablonu srdce a překreslíme
ji na tvrdý papír.
2) Papír s obkreslenou šablonkou položíme na
molitan. Pomocí šídla uděláme dírky po celém
obvodu srdíčka i celého přáníčka.
3) Nyní můžeme začít vyšívat – volíme barvy
dle své fantazie.
4) Přáníčko s vyšívaným srdcem máme hotové.
Na přání můžeme napsat své věnování.

1.
2.

3.
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Společenská rubrika

Utřete slzy a opět se smějte, takto si to přeji,
s láskou vzpomínejte.
Dne 5. 5. 2021 vzpomeneme šesté
smutné výročí, kdy nás opustil

Josef Kůrka
ze Souňova

Kytičku květů na Tvůj hrob dám, se slzami v očích stále
vzpomínám.
Dne 6. dubna 2021 uplyne 5
smutných roků ode dne, kdy nás
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan

Josef Sedláček
z Vlačic

Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi.

S láskou rodina

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci tichá
bolest a vzpomínání.

Dne 27. 4. 2021 uplynuly 4 roky ode
dne, kdy nás navždy opustila
paní

Jaroslava Haškovcová

S úctou a láskou, velikou bolestí
v srdci stále vzpomíná
manželka Jarča

Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou milou tvář,
jen na chviličku sevřít Tvoji dlaň a pošeptat, jak moc chybíš nám.

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

Rudolf Netál
Stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami

a dne 9. 5. 2021 uplyne 7 let ode
dne, kdy nás navždy opustil pan

Jiří Haškovec
S láskou na ně stále
vzpomínají syn Jiří a dcera Naďa
s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou vyjádřili vděk za příkladnou péči o naši maminku Růženu Netálovou,
která byla hospitalizována v naší nemocnici
na oddělení Interna JIP.
I v této nelehké době si zachovávají empatii
a spoustu trpělivosti.
Děkujeme.
Rodina Netálova
Anténní, satelitní a zabezpečovací
technika
Telly
sport online

OBJEDNÁVKY KOMERČNÍ INZERCE
I SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
(vzpomínky, gratulace, poděkování)
PŘIJÍMÁ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
327 300 265 info@meucaslav.cz

|Březen 2021|

†

40, z toho Čáslav 36
55, z toho Čáslav 11

Ing. Stoček Zdeněk
J. Jungmanna 851
Čáslav
tel. 736 778 938
www.zs-servis.cz
e-mail stocek@ zs-servis.cz
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RAKETOVÝ
INTERNET!
až 1 Gbps
od 250 Kč
RECYKLAČNÍ
CENTRUM
RECYKLAČNÍ
CENTRUM
Neškaredice
95
Neškaredice
95
TŘÍDĚNÁ
ZEMINA
– cena
206 Kč/tuna
TŘÍDĚNÁ
ZEMINA
– cena
206 Kč/tuna
Kompletní
ceník
Kompletní
ceník
(pro
trávníku,
záhonu
a zahrad)
(prozakládání
zakládání
trávníku,
záhonu
a zahrad)
na www.zers.cz
na www.zers.cz
ZEMINA
PRO
ZÁSYP
– cena
19 Kč/tuna
ZEMINA
PRO
ZÁSYP
– cena
19 Kč/tuna
(vyrovnání
podkladových
vrstev)
(vyrovnání
podkladových
vrstev)
RECYKLÁTY
BETON,
CIHLA
– cena– od
36 Kč/tuna
RECYKLÁTY
BETON,
CIHLA
cena
od 36 Kč/tuna
(do
desek,
podklad
pod zámkové
dlažby) dlažby)
(dozákladových
základových
desek,
podklad
pod zámkové
MULČOVÁCÍ
KŮRA,
PÍSEK,
ŠTĚRKY
MULČOVÁCÍ
KŮRA,
PÍSEK,
ŠTĚRKY
DOPRAVU ZAJISTÍME
– 606– 092
Otevřeno Otevřeno
DOPRAVU
ZAJISTÍME
606756
092 756
KOMPOSTÁRNA, DEPONIE
STAVEBNÍHO
ODPAD ODPAD
Po – Pá 7:00
KOMPOSTÁRNA,
DEPONIE
STAVEBNÍHO
Po–16:00
– Pá 7:00 –16:00

www.tlapnet.cz
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Inzerce

Mějte ruce
bez virů

logicky
dermatováno
testo okožku
up
na citlivo

www.zeniteshop.cz

Inzerce
e

em
j
u

e
Př

v
ta
s
d

Komerční
inzerce
www.luxury-home.info

Skvělé místo pro život i investici

+420 720 034 158
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Originální příslušenství

Automycka

Mezinárodní autodoprava a spedice
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Přijmeme řidiče MKD
Požadujeme:
Řidičský průkaz C, C+E
Kartu řidiče
Profesní průkaz
Pracovitost a spolehlivost
Slušné jednání se zákazníkem

Náborový příspěvěk

80 000 Kč

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 571

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

Pod Nádražím 1608, Čáslav www.fenix-automycka.cz

PRONÁJEM

„Ošetřovna + přípravna praktického lékaře“

2x 20 m², Čáslav, ul. Pod Nádražím 1208,
prostory jsou zkolaudované
jako zdravotnické zařízení:
– lze měnit zdravotnický účel
– bezbariérový přístup
– v blízkosti je velké parkoviště
Kontakty pro zájemce o pronájem prostor:

E-mail: fenix@fenix-doprava.cz
Mobil: 606 603 455
Tel: 327 311 048

PRONÁJEM

„KOMERČNÍCH PROSTOR“
30 m², Čáslav, ul. Pod Nádražím 1208,

zkolaudované jako
kancelářské prostory:
– 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

Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí č. p. 1, tel: 327 300 228,
e-mail: noviny@meucaslav.cz, Redakce: Jakub Novák, DiS. (JN), Alena Jugová (AJ), externí redaktorka,
Mgr. Ivo Michalík (IM), externí redaktor a korektor.
Za obsah a graf. zpracování příspěvků komerční inzerce zodpovídá objednavatel. Redakce si vyhrazuje právo případného krácení, jazykykové úpravy a výběru poskytnutých příspěvků.
Titulní grafika: Zuzana Lebdušková, graf. zpracování Jana Heilová.
Registrováno MK ČR pod číslem E 14047. Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a.s.
Čáslavské noviny jsou k dispozici zdarma a vycházejí v nákladu 10 000 ks.
Redakční rada: Ing. Martin Ronovský, DiS., Bc. Jiřina Kožená, Bc. Markéta Petrová, Jakub Novák, DiS.,
Bc. Adéla Váňová, DiS, Bc. Alena Dušková. Termín pro dodávání příspěvků veřejnosti do ČN0621 je 5. 5. 2021.

www.meucaslav.cz

