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Milí Čáslaváci, 

je za námi složité a někdy nepříliš 
pěkné předvolební období, v němž 
docházelo nejen na představování 
jednotlivých programů a vizí kandidu-
jících stran, ale mnohdy i k nepříjem-
ným výměnám názorů. To je nyní již 
minulostí a přišel čas na plnění slibů, 
a hlavně na péči o město. Jsou to prá-
vě zvolení zastupitelé a vedení města, 
kteří se mají postarat o co nejlepší 

podmínky pro život jeho obyvatel. To je úkol, na němž jsme začali 
pracovat skutečně ihned po volbách, i když bylo samozřejmě nut-
né se v prvních dnech nejprve seznámit se skutečným stavem jak 
na městském úřadu, tak i v nemocnici. Zjištění to bohužel mnoh-
dy nebyla příjemná, ale i s tím bylo třeba počítat. 

Nejdůležitějším úkolem, který před námi nyní stojí, je stabi-
lizace nemocnice a její postupný návrat k bývalému, funkčnímu 
stavu. Někteří lidé nám vyčítají z jejich pohledu příliš rychlé kro-
ky, ale po zjištění reálné situace nebylo možné čekat na další 
rozbory, ačkoliv i na těch se samozřejmě pracuje. První zdravot-
níci (s částí z nich jednalo již minulé vedení), kteří již podepsali 
smlouvu a od prosince nastoupí do naší nemocnice, jsou názna-
kem, že není vyloučeno nemocnici ještě zachránit před zkázou, 
k níž měla měsíc od měsíce blíž. Za nástupem či návratem dal-
ších, které můžeme podle jejich slibu v nejbližší době očekávat, 
již stojí výlučně aktivita současného vedení nemocnice a města.  
O všech krocích samozřejmě budeme postupně informovat. 

Nemocnice ale není jediným místem, které vyžaduje naši 
péči, a proto je třeba věnovat se i dalším problémům ve městě. 
Také zde se postupně seznamujeme s rozpracovanými projekty, 
které je třeba dokončit, i s těmi, jež jsou v různém stadiu projektů.  
V tomto ohledu je třeba hlavně spolupráce se zaměstnanci od-
borů investic a správy majetku. Minulé vedení města obsazení 
těchto odborů prakticky bezezbytku obměnilo, proto je nutné 
se s jednotlivými lidmi, jejich schopnostmi a znalostmi, teprve 
postupně seznamovat. Je třeba poznamenat, že se v průběhu 
posledních let počet zaměstnanců úřadu nejen na těchto odbo-
rech znásobil, ačkoliv někteří bývalí pracovníci byli označeni za 
nadbytečné.

Již několikrát jsem uvedl, že vedení města by nemělo být 
skupinou lidí, kteří vládnou či dokonce ovládají, ale těmi, kteří se 
starají, pečují, spravují a staví, ale také žijí mezi svými sousedy, 
a tak vědí, co je trápí nebo naopak těší. Jsem vděčný za každé 
takové setkání, za názor, radu i kritiku, která pomůže posunout 
Čáslav zase o kousek dál, a věřím, že se jako obyvatelé naše-
ho města dokážeme dohodnout na tom, že i přes různé názory 
máme všichni zájem na klidném a příjemném životě v historic-
kých i moderních částech Čáslavi. Uděláme pro to vše, co bude 
možné. 

Ing. Jaromír Strnad, 
starosta města

ČSSD a Nezávislí
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MÍSTOSTAROSTKA MĚSTA

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych se 
Vám v krátkosti před-
stavila.

Narodila jsem se 
v Ústí nad Orlicí a dět-
ství prožila v podhůří 
Orlických hor.

Do Čáslavi jsme se s manželem – vojá-
kem z povolání – přistěhovali před 34 lety. 
Já osobně jsem přišla do známého prostře-
dí. Čáslav jsem často navštěvovala se svojí 
rodinou, žily tady totiž sestry mé babičky. 
Moje maminka u jedné z nich pobývala bě-
hem 2. světové války a chodila zde i něko-
lik let do školy. O Čáslavi, její historii nebo 
místním divadle mi často vyprávěla i paní 
magistra Zvěřinová, která převzala vedení 
lékárny po mém zesnulém dědečkovi.

Můj profesní život je spjat s armádou. 
Od roku 1988 jsem pracovala na zdejším 
vojenském letišti v různých ekonomických 
pozicích, mezi lety 2002 a 2012 jsem ved-
la vojenský finanční úřad. V letech 2013–
2019 jsem pracovala ve vedoucí pozici 
na oddělení financování Agentury finanč-
ní Ministerstva obrany. Po sedmi letech 
dojíždění do Prahy jsem přijala nabídku 
velitele letecké základny a vrátila se zpět 
do Čáslavi a vedla až doposud skupinu 
mzdových účetních. Při zaměstnání jsem 
vystudovala Metropolitní univerzitu Praha. 

Ve volném čase ráda čtu historickou 
literaturu, věnuji se zahradě, a pokud ješ-
tě nějaký čas zbyde, ráda cestuji nejen po 
českých zemích. 

Rozhodnutí chopit se funkce místosta-
rostky pro mě nebylo jednoduché, ale díky 
velké podpoře rodiny a touze spolupodí-
let se na rozvoji města, které mám velmi 
ráda, jsem nabídku přijala. Do této pozice 
vstupuji s velkou pokorou. S pokorou k ob-
čanům, zaměstnancům městského úřadu 
a jejich rozpracovaným projektům. Mimo 
jiné se budu snažit podporovat a navrho-
vat investiční akce související s bezpeč-
ností. Aktuálně bych jako příklad uvedla 
komunikaci v ulici Na Svornosti. Žáci Zá-
kladní školy Sadová a Střední zemědělské 
školy Čáslav se zde pohybují po neosvětle-
né komunikaci bez chodníku. To je potře-
ba změnit. 

Budu se velmi snažit, abych se na kon-
ci volebního období za čtyři roky mohla 
ohlédnout a se vztyčenou hlavou říct: „Od-
vedli jsme dobrou práci.“

Mgr. Renata Vaculíková

STAROSTA MĚSTA 

Vážení Čáslaváci, 

ačkoliv jsem již v mi-
nulosti působil ve ve-
dení města, rád bych 
se představil těm  
z Vás, s nimiž jsem 
ještě neměl možnost 
se setkat. 

Pocházím z Ústí 
nad Labem, ale moji rodiče mají své koře-
ny právě v tomto kraji, kam jsme se vrátili 
v roce 1985. Po studiu oboru konstrukce  
a dopravní stavby na stavební fakultě 
ČVUT jsem pracoval jako technolog vý-
roby, poté na pozici vedoucího výrobního 
úseku a výrobně technického náměstka 
ve společnosti Prefa Dolní Bučice. Poté 
jsem v letech 1992–2003 vykonával funkci 
ředitele Technických služeb města Čáslav 
a jednatele TES, spol. s r.o.

Od roku 2002 jsem v Čáslavi zastupi-
telem za ČSSD, v letech 2003–2010 jsem 
pro město pracoval na pozici místosta-
rosty. V roce 2010 jsem se stal starostou 
města a zůstal jím do roku 2018. Zároveň 
jsem ve dvou volebních obdobích zastával 
post senátora za náš volební obvod. 

Po letošních komunálních volbách mi 
obyvatelé města a poté i zastupitelé dali 
svoji důvěru jako starostovi města. Jsem 
proto odhodlán následující čtyři roky zno-
vu v maximální možné míře věnovat prá-
ci pro město. Věřím, že ve spolupráci se 
svými kolegy a všemi, kteří mají zájem na 
rozvoji Čáslavi. 

Ing. Jaromír Strnad 

 MÍSTOSTAROSTA MĚSTA 

Milí obyvatelé Čáslavi, 

rád bych se Vám 
v několika větách 
představil jako ne-
uvolněný místosta-
rosta města. Do 
této funkce jsem 
byl zvolen s ohle-
dem na nutnost co 
nejusilovnější prá-

ce na návratu naší městské nemocnice do 
normálního provozu. 

Čáslavskou nemocnici a dobu její pro-
sperity znám velmi dobře z vlastní zku-
šenosti a pětadvacetileté práce pro čás-
lavské pacienty s úvazkem na chirurgii. 
Později jsem byl ze zdravotních důvodů 
nucen úvazek na chirurgii ukončit, i když 
jsem až do covidu měl zkrácený úvazek 
0,2. V současné době pracuji na pozici lé-
kařského náměstka Vysočinských nemoc-
nic Humpolec a dělám primáře NNP Hum-
polec a LDN Ledeč-Háj. Jde o prosperující 
nemocnici, kterou jsme v posledních le-
tech pozvedli o úroveň výš. 

Mým cílem pro příští měsíce a roky 
je vrátit čáslavskou nemocnici našim pa-
cientům, vrátit sem přátelské až rodinné 
prostředí jak pro nemocniční personál, 
kterému na jejím chodu záleží, tak i pro 
pacienty. Čáslavská nemocnice není a ni-
kdy nemůže být vysoce specializovaným 
pracovištěm velkoměstského typu. Má 
svoji roli a význam v takové podobě, v jaké 
jsme ji znali a v jaké bychom ji zase rádi 
v co nejkratší době viděli. S pověřeným 
ředitelem panem doktorem Provazníkem 
a všemi ostatními spolupracovníky pro to 
uděláme vše. 

MUDr. Ervin Petrikovič

ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA ČÁSL AVI

12. 12. 2022 / OD 17:00 
NOVÁ SCÉNA DUSÍKOVA DIVADLA

SLEDUJTE I ONLINE

na YouTube kanále: Město Čáslav

www.meucaslav.cz
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MĚSTO SE MUSÍ ROZVÍJET

Nové volební období s sebou přináší 
také nový pohled na dění ve městě i na 
problémy, které je nutné řešit. Nejpalčivěj-
ší je, jak si jistě mnozí uvědomují, součas-
ná situace v městské nemocnici, kterou 
je třeba stabilizovat a postupně navracet  
k bývalému, funkčnímu stavu, na který byli 
zdejší pacienti zvyklí ještě před čtyřmi 
lety. O postupu v této oblasti budou obyva-
telé Čáslavi průběžně informováni. 

Město ale potřebuje péči i v mnoha dal-
ších ohledech, je třeba se zaměřit také na in-
vestiční akce, ať již ty, které plánovalo zrea- 
lizovat minulé vedení města, nebo ty, které 
bude nutné teprve od základů připravit. Jde 
zejména o další promyšlenou bytovou vý-
stavbu v areálu Prokopa Holého. 

Pro zvýšený počet především mladých 
rodin bude nutné vybudovat další mateřskou 
školu. Projekt na ni je sice připraven, avšak 
možnost tak finančně nákladného objektu 
(rozpočet dosahuje více než 120 milionů 
korun) je podmíněn získáním dotace. Pokud 
by žádost, podávaná ještě před komunální-
mi volbami, nebyla úspěšná, bylo by třeba 
situaci řešit podle aktuálních možností.

„Je zajímavé, že předchozí vedení plá-
novalo takto finančně nákladné projekty, 
zároveň ale výše investičních prostřed-
ků města klesala. Jestliže jsme v letech 
2014–2018 z celkového rozpočtu 1030 mi-
lionů Kč dokázali proinvestovat zhruba 330 
milionů korun, bývalé vedení při celkovém 
rozpočtu 1420 milionů Kč proinvestovalo 
jen 220 milionů. Jde o pokles ze zhruba  
30 % z rozpočtu na pouhých 16 %,“ připo-
mněl starosta města Ing. Jaromír Strnad.

„Rozhodně nechceme, jak jsme již ně-
kolikrát avizovali, házet připravené projekty 
do koše, nezastíráme ale, že mnohé z nich 
bude nutné znovu posoudit a uvést do sou-
ladu s reálnými možnostmi,“ uvedl v této 
souvislosti starosta města a připomněl na-
příklad rozsáhlé plány na revitalizaci lokali-
ty Vala, včetně diskutabilní lávky, v hodnotě 
přibližně 170 milionů korun, které jsou při 
nutnosti dalších úprav a investic do jiných 
částí města nereálné. To ale neznamená, 
že se v této lokalitě nic nezmění. Úpravy 
však mají respektovat také současnou at-
mosféru a podobu této oblíbené relaxační 
zóny i finanční náročnost takových úprav. 

Další akcí, kterou bude nutné co nej-
dříve zrealizovat, je rekonstrukce opěrné 
zdi nad fotbalovým hřištěm s umělým po-
vrchem, které využívají především děti. Po 
prvních jednáních se společností ČEZ měs-
to začíná připravovat revitalizaci Váchova. 
ČEZ přislíbil provést svoji část prací v roce 
2024 a do té doby by měly proběhnout i ně-
které opravy vodovodu a kanalizace. Praco-
vat je třeba také na dokončení revitalizace 
Čeplova. 

Nové vedení města bude, podle svého 
programu, také dále aktivně pracovat na 
další bytové výstavbě a vyhledávat další 
možné lokality pro individuální výstavbu 
rodinného bydlení, ačkoliv možnosti v mís-
tech navazujících na současnou zástavbu 
jsou již velmi omezené. „Chceme oprášit 
také projekt na revitalizaci areálu nemocni-
ce včetně jeho oplocení. Tento projekt byl 
zpracován již před více než čtyřmi lety a do-
posud bohužel nebyl zrealizován.“ 

O všech projektech, plánech i realizaci 
budou obyvatelé města samozřejmě infor-
mováni. „Uvítáme jakékoliv názory, chceme 
s lidmi hovořit,“ uvedl Ing. Jaromír Strnad. 
„Hlavní důraz budeme klást na osobní se-
tkávání a diskuse, které považujeme za 
přínosnější a důležitější než komunikaci 
prostřednictvím sociálních sítí. Tu samo-
zřejmě nikdo nezavrhuje a chápeme, že jde 
o v současné době velmi využívané komu-
nikační kanály, nicméně neposkytují takové 
možnosti jako otevřený osobní rozhovor. 
Proto jsme se rozhodli obnovit praxi, která 
v minulém volebním období zanikla, tedy 
pravidelnou Starostovnu, možnost setká-
vání se s představiteli města každou první 
středu v měsíci od 15 hodin v neformálním 
prostředí restaurace Hotelu Grand. První 
takové setkání se uskuteční již 7. prosince.

Technické záležitosti jsou samozřejmě 
důležitou součástí péče o město a jeho ži-
vot, ale rozhodně nechceme a nebudeme 
zapomínat ani na kulturní, společenské či 
sportovní vyžití obyvatel. Ve městě pracuje 
mnoho spolků a organizací, které se starají 
o organizaci nejrůznějších akcí, podporují 
smysluplné trávení volného času našich 
dětí a nabízejí příležitosti k setkávání se, 
ke komunitnímu životu. Také jejich činnost 
a program budou v následujícím období 
podporovány. „Rozhodně nikdo nemusí mít 
obavy, že by kdokoliv chtěl bránit podob-
ným aktivitám,“ zdůraznil starosta. Kromě 
toho město samo počítá s pokračováním 
v organizaci tradičních akcí, jako jsou Čás-
lavské slavnosti a podobně. 

Nyní je ale třeba připravit urychleně roz-
počet města na příští rok, který v současné 
době například nepočítá s tak velkou ztrá-
tou nemocnice, jaká byla v prvních dnech po 
volbách zjištěna. Je zřejmé, že bude nutné 
navýšit alokaci finančních prostředků právě 
na tento účel, ale to bude patrně třeba řešit 
až z přebytků hospodaření. Z toho budou 
plynout také další možnosti města. „Nikdy 
jsme nebyli zvyklí slibovat nesplnitelné pro-
jekty a vzdušné zámky. Nebudeme to dělat 
ani nyní. Co ale slíbit můžeme, je naše úsilí 
o tu nejlepší práci pro město a pro všech-
ny jeho občany,“ zakončil Ing. Strnad úvahy  
o vizích, které má nejen on, ale i ostatní čle-
nové vedení města pro příští období. 

 

 

Psal jsem úvodní slova do Čáslavských 
novin i články a komentáře na sociálních sí-
tích. Čáslavské noviny pokládám za důležitou 
součást systému informování občanů o dění 
ve městě i o názorech zvolených zastupitelů. 
Čáslavské noviny mají výbornou úroveň a vě-
řím, že si ji zachovají. Rád budu využívat mož-
nost danou zákonem, aby zvolený zastupitel 
zveřejnil v radničním periodiku svůj názor ke 
všemu podstatnému, co se ve městě a čás-
lavském regionu děje.

Po volbách je mně i dalším představitelům 
našeho opozičního uskupení Čáslav pro všech-
ny podsouváno, že nerespektujeme výsledek 
voleb. Ale volby nejsou ohlášky sňatku. Tam 
platí, že má-li někdo námitky proti zamýšlené-
mu sňatku, ať je vznese, nebo navždy mlčí. Ml-
čet nebudeme. Nikoli ze zhrzenosti, ale proto, 
abychom bránili hodnoty, na kterých jsme měs-
to budovali v době našeho působení na radnici.

Máme prý pracovat pro město, nerozdělo-
vat lidi ve městě a nekydat hnůj. Pro město 
pracuji jako zastupitel již sedmé volební ob-
dobí. Výsledkem práce minulého vedení měs-
ta za uplynulé čtyři roky je mimo jiné nebývalý 
nárůst výnosu poplatků za ukládaný odpad na 
skládku v Čáslavi. V letošním roce předpoklá-
dám, že na účet města bude připsána částka 
kolem 140 milionů Kč, což je cca 10x více než 
v roce 2017. Myslí si někdo, že to šlo samo, 
bez práce a že nám v tom někdo ze součas-
ného vedení města pomohl? Rozmach kultur-
ních akcí ve městě jde rovněž za námi. A je 
toho ještě mnohem více. Ohledně rozdělení 
společnosti musím konstatovat, že rozdělena 
je, a to nejen v Čáslavi. Myslet si, že ji někdo 
sblíží jen tím, že bude mlčet a tleskat novému 
vedení, je naivní představa.

Velkým a rozhodujícím tématem volební-
ho klání byl stav nemocnice. Současné vede-
ní města a nemocnice vzbudilo očekávání, že 
zajistí plně funkční nemocnici. Přeji v tomto 
směru hodně úspěchů. To ale neznamená, že 
bychom měli být zbaveni práva vývoj sledovat, 
kontrolovat, komentovat a kritizovat kroky, které 
jsou netransparentní, podivné a nehospodárné.

Konkrétně takovým krokem bezesporu 
je převedení částky 20 milionů Kč z rozpočtu 
města Městské nemocnici Čáslav bez řádné 
žádosti nemocnice, zdůvodnění a doložení 
potřeby a způsobu využití takto vysoké část-
ky. Ukazuje se, že je namístě velká ostražitost, 
jak a kdo bude s prostředky města hospodařit. 
Nevynakládali jsme ohromné úsilí a neprojevo-
vali i osobní statečnost při výhrůžkách, kterým 
jsme čelili, aby výsledek našeho úsilí, v němž 
nám nikdo další nejen nepomáhal, ale naopak 
ho zpochybňoval, lehkým škrtnutím pera jiní 
utráceli z nejasných důvodů a možná kvůli 
nekalým úmyslům. Slibuji, že můj hlas bude 
slyšet.

JUDr. Vlastislav Málek 
zastupitel zvolený za Čáslav pro všechny

TZ RM (zn)
VEŘEJNÝ PŘÍSLIB OBČANŮM  

PROSTŘEDNICTVÍM ČN
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JNPRÁCE NA NOVÉ DĚTSKÉ SKUPINĚ HLÁSÍ HOTOVO

Město dokončilo stavební práce na re-
konstrukci dvou nevyužívaných místností 
budovy Hotelu Grand, které budou sloužit 
potřebám nové dětské skupiny. Skupinka 
s kapacitou 12 dětí bude primárně sloužit 
pro děti zaměstnanců městské nemocnice. 
Dodavatelem prací byla firma Vestaj, s.r.o. 
Náklady spojené s rekonstrukcí se vyšplha-
ly na 2 550 000 Kč vč. DPH.

O vzniku učebny, která se bude nachá-
zet poblíž keramické dílny DDM, pohovořila 
vedoucí odboru investic Bc. Petra Tůmová: 
„V listopadu jsme dokončili veškeré práce. 
Využili jsme dvě nevyužívané místnosti, 

které jsme stavebně rozdělili do ně-
kolika částí, a to klidové a hrací zóny  
a přípravnu jídel s vestavěnou kuchyň-
skou linkou vybavenou myčkou a var-
nou deskou. Prostory disponují malou 
šatničkou, technologickou místností 
a toaletami, jejichž součástí jsou také 
přebalovací pulty a sprcha. Ty splňují 
přísné hygienické a protipožární pod-
mínky.“ O děti se postarají chůvičky 
z Holubníčku, který zřizuje nezisková 
organizace Pacičky, z. s. O jejich čin-
nosti a dalších podrobnostech k ote-
vření skupinky se dočtete na str.9

VYROSTE NA SÍDLIŠTI R. TĚSNOHLÍDKA NOVÝ BYTOVÝ DŮM?

Informace z odboru investic nasvědčují 
tomu, že ano. Kolem uzávěrky tohoto čísla 
Čáslavských novin proběhlo otevírání obá-
lek výběrového řízení na zhotovitele stu-
die a následného projektu. Více prozradila 
vedoucí odboru investic Bc. Petra Tůmo-
vá: „Výběrového řízení se zúčastnily čtyři 
projekční/architektonické kanceláře. Nyní 
probíhá vyhodnocení nabídek a 14. 11. 
proběhnou pohovory s účastníky, kteří spl-
nili podmínky. U pohovorů bude přítomna 
hodnoticí komise schválená radou města. 
Tvoří ji městští architekti, já jako vedoucí 
odboru investic, naše referentka Markéta 
Šafránková a zástupce administrátora této 
veřejné zakázky, jímž je ředitelka společ-
nosti Otidea Mgr. Kateřina Koláčková.“

Petra Tůmová dále vysvětlila, proč se 
soutěží jeden dodavatel, který zaštítí jak 
studii, tak projekt: „Důvody jsou ekonomic-
ké a časové. Když soutěžíme dodavatele 

studie a dodavatele projektu zvlášť, mu-
síme zasmluvnit dodavatele studie jako 
autorský dozor, a tím se celý proces pro-
dražuje. Zároveň vypisujeme dvě soutěže  
a celý proces se časově prodlužuje.“

Bytové jednotky budou přistaveny ke 
stávajícímu bytovému domu s č.p. 1540, 
namísto nefunkční kotelny. 
Ta bude postavena v  pod-
zemním podlaží domu a pře-
vezme zásobování celého 
sídliště R. Těsnohlídka. 

„Vše je na začátku, po-
čet a velikost bytů a další 
podrobnosti budou před-
mětem jednání při tvorbě 
studie s vítězným zhoto-
vitelem. Požadavek z naší 
strany je, aby byla dodrže-
na výška přilehlého domu. 
Chceme, aby stavba kopí-

rovala okolní zástavbu. V každém případě 
opět naplánujeme participační setkání  
s občany, aby se i obyvatelé , kteří v dané 
lokalitě žijí, mohli k podobě budoucího 
bytového domu vyjádřit,,“ uvedla závěrem 
Bc. Petra Tůmová.

PRÁCE NA MOSTĚ U ZENITU SE BLÍŽÍ

V podzimních měsících byly zahájeny 
první práce na přeložkách inženýrských 
sítí na mostě v ulici Pražská, poblíž spo-
lečnosti Zenit. Zprocesování hlavní části 
akce, při níž dojde k demolici a následné 
výstavbě nového mostu, je v rukou maji-
tele vozovky a konstrukce mostu, Krajské 
správy a údržby silnic. Práce by měly ovliv-

nit provoz kompletním uza-
vřením úseku od dubna do 
října roku 2023. 

Pomůže lávka  
pro pěší

„Lávka pro pěší poblíž 
výdejny produktů rodin-
né farmy Jamboz byla 
během listopadu převe-
zena k úpravě pochozího 

povrchu. Poté poslouží jako provizorní 
přechod přes Brslenku propojující ulice  
R. Těsnohlídka s ulicí Za Rybníkem,“ uved-
la referentka odboru investic Mgr. Markéta 
Šafránková. 

Stávající lávka přes Brslenku je v nevyho-
vujícím stavu. Před zimním obdobím dojde 
k jejímu uzavření. S novou se počítá na jaro. 

O přemístění lávky z ulice Pražská k Brslen-
ce bylo rozhodnuto kvůli minimalizaci nákla-
dů spojených s rekonstrukcí.

DIVADLO VYHLÍŽÍ  
OPRAVU STŘECHY

Nová klimatizační jednotka na Nové 
scéně Dusíkova divadla je již připravena 
na následující letní sezónu. Instalaci kli-
matizace, která si vyžádala 690 000 Kč  
bez DPH, provedla pardubická firma Elkli-
ma, s.r.o. Vedoucí odboru investic Bc. Petra 
Tůmová připomněla záměr opravit střechu 
divadla. „Oprava střechy bude probíhat pod 
vedení společnosti FAST střechy, s.r.o. Ta  
v rámci výběrového řízení podala nejnižší 
cenovou nabídku, necelých 1 230 000 Kč 
bez DPH.  Oprava bude zahájena na jaře dle 
klimatických podmínek.“
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ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ  
PŘEDSTAVUJE SVOJI ČINNOST 

VÍTE, CO SI MŮŽETE ZAŘÍDIT NA ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ? 
Odpověď může být pro nezúčastněného člověka složitá. Pro-
to jsme o představení činnosti odboru poprosili přímo jeho 
vedoucí Bc. Jaroslavu Chalupovou. Z jejího s nadsázkou po-
daného textu vyplývá, že na tento odbor nás běžné životní 
události zavedou hned několikrát.

Přemýšlela jsem, jak náš 
odbor představit co nejjedno-
dušeji. Takže jednoduše – bez 
nás to prostě nejde.

NARODÍTE SE A POTŘEBUJETE 

RODNÝ LIST? 

Ten Vám vystaví matrika v 1. pa-
tře hlavní budovy MěÚ Čáslav na 
náměstí Jana Žižky z Trocnova 
č. p. 1, kde pracují dvě pohledné 
blondýnky – Mgr. Anna Mele-
chovská a Bc. Andrea Šimková.
CHCETE SE VDÁT, OŽENIT NEBO 

UZAVŘÍT REGISTROVANÉ PART-

NERSTVÍ? 
Opět budete muset navštívit 
matriku, kde Vám s vyřízením 
potřebných formalit ochotně 
poradí a po úspěšném uzavření 
manželství nebo registrované-
ho partnerství vydají oddací list 
nebo potvrzení o partnerství.
ČEKÁTE DÍTĚ, ALE NEJSTE VE SVAZ-

KU MANŽELSKÉM? 
Matrika Vám pomůže, aby v rod-
ném listě dítěte figuroval jeho 
otec a aby dítě neslo jeho pří-
jmení. Když to nestihnete před 
narozením, nevadí, zařídíme po 
porodu. 
CHCETE SI ZMĚNIT JMÉNO NEBO 

PŘÍJMENÍ? 

I to na matrice umíme. 
CHCE PO VÁS NĚKDO OVĚŘENÝ 

PODPIS NEBO OVĚŘENOU LISTI-

NU? 
Také v této věci se můžete obrá-
tit na matriku.

Kromě výše uvedeného vy-
řizují děvčata spoustu dalších 
věcí. Vystavují úmrtní listy, dupli-
káty všech matričných dokladů, 
povolí Vám nahlédnout do mat-
ričních knih nebo sbírky listin… 

K životu ale potřebujete  
i další doklady, a tak musíte 
navštívit druhou budovu MěÚ 

Čáslav v ulici Gen. Eliáše č. p. 6, 
kde Vám partička čtyř většinou 
dobře naladěných „profesioná-
lek“ z úseku evidence obyvatel, 
občanských průkazů a ces-
tovních dokladů – Jaroslava 
Minaříková, Jana Suchardová, 
Soňa Martínková a Bc. Martina 
Andrle Vojtová, DiS. – zařídí vy-
dání občanského průkazu nebo 
umožní poznávání vzdáleněj-
ších kultur, ke kterým se dosta-
nete až po vydání cestovního 
dokladu, jejž Vám tyto dámy 
také zařídí. 

Pokud zde nejste hlášeni  
k trvalému pobytu a v Čáslavi 
jste našli lepší bydlení, postavili 
či opravili dům, kde se chcete 
usadit a prožít něco hezkého, 
tak Vás opět přivítáme na na-
šem odboru. Konkrétněji na 
ohlašovně. Zde Vás k novému 
trvalému pobytu na území měs-
ta Čáslavi přihlásí paní Libuše 
Křížová, velice pečlivá, rozumná 
dáma s praxí, o které se mno-
hým jen může zdát. Najdete ji  
v budově MěÚ Gen. Eliáše č. p. 6. 

Kam se rozhodně nechcete 
dostat, to je 1. patro, kancelář 
2.03 v budově MěÚ Gen. Eliáše  
č. p. 6, kde sedí dvě „přísné“ ženy 
řešící přestupky proti občanské-
mu soužití, majetku, veřejnému 
pořádku a pár dalších – Bc. Ja-
roslava Chalupová a Bc. Kateři-
na Hovorková. Můžete se na ně 
obrátit, kdykoli máte pocit, že už 
například nezvládáte souseda 
milujícího hlasitou hudbu, kte-
rý Vás nenechá v klídku doma 
relaxovat či spát, nebo když se 
někomu Vaše nové pneumatiky 
líbily natolik, že nožem zkoušel, 
co vydrží…

Těšíme se na setkání s Vámi.

V listopadu skončily práce na komunikacích  

v ulici Bojovníků za svobodu.

Dlouhodobá přeměna Váchova pokračuje. 

V ulici Jeníkovská vyroste  

nový přechod pro chodce. 

Dvůr u AlzheimErcentra  

ve Filipově čeká oprava komunikace. 
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JNREVITALIZACÍ PARKU VALA VYNIKNOU DOMINANTY MĚSTA
Park Vala je lemován historickým 

skvostem, kterým jsou hradby pocháze-
jící z poloviny 13. století. Právě tuto do-
minantu se snažilo město ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem při 
plánované revitalizaci parku vyzdvihnout.  
V projektové dokumentaci, zastřešené fir-
mou GREGOR, s.r.o., je počítáno s decent-
ním osvětlením hradebního pásma, jež 
umocní krásy čáslavské historické památ-
ky. S potřebou otevřít pohled na historické 
hradby a oživit či prosvětlit park Vala sou-
visí i nutná úprava stávajících dřevin, které 
jsou za uplynulé roky přerostlé či špatně 
rozmístěné, a některé navíc dle dendrolo-
gického posouzení napadené chorobami.

PARK VALA SI ZASLOUŽÍ PÉČI
Odbor správy majetku města ve výbě-

rovém řízení vybral odbornou firmu, jež 
provede u stromů, které mají další několi-
kaletou perspektivu, zdravotní ořez. Ty, jež 

jsou svou polohou, stářím či zdravotním 
stavem neperspektivní, byly v době ve-
getačního klidu stromů během listopadu 
odstraněny v souladu se studií vytvořenou 
firmou LAND05.

NOVÝ PROJEKT –  
OBNOVA POLNÍCH CEST

Aby nebyla daň za vyniknutí skvostu 
města tak vysoká, vysadí pracovníci měst-
ských technických služeb 40 nových stro-
mů. Náhradní výsadba byla stanovena 
odborem životního prostředí, který pro ni 
určil zapomenutou polní cestu v lokalitě 
Vodranty u rybníka Medenice. Touto akcí 
navazuje odbor správy majetku města pod 
vedením Ing. Ivety Motyčkové ve spoluprá-
ci s odborem životního prostředí vedeným 
RNDr. Michalem Ryšánem na již rozpraco-
vaný projekt Obnova polních cest. Cílem 
projektu je potvrdit ztracené historické 
spojnice mezi vesnicemi, lesem či rybníky 

a vrátit tak páteřní cesty do krajiny. Hlav-
ním důvodem je samozřejmě podpořit re-
tenci a biodiverzitu v krajině a výsadbou 
stromů v polních cestách eliminovat větr-
nou a půdní erozi.

CO BUDE DÁL?
Nutným zásahem do zeleně parku Vala 

se otevírá cesta pro opravu a vybudování 
nových stezek pro pěší i cyklisty, pro vybu-
dování nové opěrné zdi, jež ohraničí bře-
hy Podměstského rybníka a zabrání tím 
deformaci přilehlých cest, a v neposlední 
řadě vybudování lávky přes vodní plochu 
rybníka, ze které bude nezapomenutelný 
pohled na hradební pásmo v celé jeho dél-
ce. „Aby projekt neskončil v šuplíku a po-
dařilo se jej zrealizovat, jsou jeho jednot-
livé části rozpracovány do dílčích kapitol, 
tak abychom byli schopni pokrýt alespoň 
nějakou část z dotačních fondů,“ uvedla 
Iveta Motyčková.

INVESTICE DO MĚSTSKÝCH TECHNICKÝCH SLUŽEB SE VYPLÁCÍ

Pro občany města rychle a kvalitně  
a pro město levněji než u externích firem – 
v tom vidí hlavní smysl práce svého týmu 
vedoucí odboru správy majetku města 
Ing. Iveta Motyčková. Proto přibližně před 
dvěma lety po dohodě s vedením města 
začala budovat technické služby.

PŘI INSTALACI KOŠŮ UŠETŘENO  
MINIMÁLNĚ 150 000 KČ

Instalace košů do historického centra 
je jedním z projektů, kde se můžeme ra-
dovat z úspor. Na možná úskalí jsme se 
zeptali vedoucí odboru správy majetku 
města Ing. Ivety Motyčkové: „Jednou z věcí 

je navrhnout design koše, který bude ladit  
s historickým centrem a současně bude ob-
sluhou a kapacitou vyhovovat našim obča-
nům. Další věcí je po vysoutěžené zakázce 
a následné dodávce košů sehnat někoho, 
kdo vám za rozumnou cenu koše nainsta-
luje v různém podloží a bude schopen jejich 
montáž přizpůsobit i kulturnímu programu 
města.“ Město tedy využilo k montáži vlast-
ních sil a pracovníci MTS osadili 63 nových 
košů s objemem 75 litrů. Obdobný postup 
volí odbor správy majetku města i při mon-
táži nových laviček, kde bude úspora mno-
hem vyšší z důvodu pracnější instalace do 
stávající zádlažby v historickém centru.

STO NOVÝCH STROMŮ NA CYKLOSTEZCE 

Původní polní cesta spojující obce Filipov 
a Koudelov dnes slouží jako cyklostezka.  
A právě zde se nacházely do značné míry pro-
řídlé řady jabloní. Odbory životního prostředí 
a správy majetku si uvědomují důležitost ob-
novy alejí pro kvalitu životního prostředí a prá-
vě proto se město zapojilo do grantové výzvy 
s názvem Sázíme budoucnost. Projekt vznikl 
za spolupráce města Čáslav a společ-
ností KB Penzijní společnosti, Nadace 
KB Jistota a Nadace Partnerství. 

Město Čáslav požádalo o 148 231 Kč, 
které byly v plné výši odsouhlaseny. 
Po obou stranách cyklostezky, v délce 
zhruba 800 metrů, bylo slavnostně vy-
sazeno 95 jabloní a 5 švestek.               

Při úvodním proslovu pan Vladimír 
Jeřábek, výkonný ředitel KB Penzijní 

společnosti, vyzdvihl, že projekt Sázíme bu-
doucnost vnímá jako nadčasovou aktivitu, 
kdy se spojí zeleň s budoucností, kterou jsou 
naše děti.  A právě žáci čtvrté a osmé třídy 
ZŠ Žižkov z Kutné Hory pomohli, pod odbor-
ným dohledem zahradnice města Čáslav 
paní Olgy Smetanové, s výsadbou ovocných 
stromů.

FOTOVOLTAIKA A NESTABILITA 
CEN ZA ENERGIE

Na odboru správy majetku města se 
rozbíhá další projekt. Jeho pracovníci 
si uvědomují vážnost současné situace  
v oblasti energií. Proto na odboru již v let-
ních měsících započaly práce na novém 
projektu a proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele studie proveditelnosti, která 
by měla posoudit vhodnost instalace fo-
tovoltaické elektrárny. 

K problematice pohovořila vedoucí 
odboru Ing. Iveta Motyčková: „Předmě-
tem studie je orientační posouzení ná-
vrhu fotovoltaické elektrárny na základě 
spotřeb. Primárně nám bude tato studie 
sloužit k dalšímu rozhodnutí ohledně vý-
hodnosti realizace a také se pokusíme 
využít vypsaných dotačních fondů.“
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V případě zájmu nás kontaktujte: 
E-mailem: ales.sorf@ddcaslav.cz nebo info@ddcaslav.cz

Telefonicky: 734 485 167 nebo 327 314 221
Osobně na adrese: Nazaret 94, Čáslav – ředitel Ing. Aleš Šorf 

IM

policie informuje, nabídky práce

POPÍJENÍ MEZI NEZLETILÝMI
Odpoledne 28. září zavolal na 

linku čáslavské městské policie 
mladík, který předtím trávil čas  
v parku se dvěma kamarády a lah- 
ví alkoholu. Údajně je oslovily dvě 
nezletilé děti, lahev jim sebraly  
a jednoho z nich ještě stihly udeřit 
pěstí do obličeje. Na základě jejich 
popisu byly zastiženy v Tyršově 
ulici. Obě se k činu doznaly. Lahev 
už mezitím stihly vypít a orientač-
ní dechové zkoušky na přítomnost 
alkoholu v dechu jim vyšly pozitiv-
ně, s výsledky 0,77 a 0,5 promile. 
Děti byly poté předány rodičům  
a o incidentu následně vyrozuměn 
orgán sociálně právní ochrany dítě-
te. Podle velitele čáslavských stráž-
níků Pavla Kratochvíla se strážci 
pořádku nesetkávají s nezletilými, 
kteří popíjejí alkohol, nijak pravidel-
ně. „K popíjení dochází zpravidla 
před prázdninami nebo delším vol- 
nem, kdy mají některé děti potřebu 
se takto mezi sebou loučit,“ uvedl. 
Jakmile strážnici podobné výteč-
níky dovezou k jejich rodičům, ti to 
prý většinou vyřeší „ručně“.

NA SLAVNOSTECH PŘIJDE O MOBIL
Ne všichni návštěvníci letoš-

ních Čáslavských slavností bu-
dou na tuto jinak zdařilou akci 
vzpomínat výhradně v dobrém. 
Jedné ženě totiž dosud neznámý 
pachatel kolem 22:30 v nestřeže-
ný okamžik ukradl ze zadní kapsy  
u kalhot mobilní telefon v hodnotě 
6000 korun.

NEPLATÍ NA SVOU DCERKU
Muž (ročník 1987) z Čáslavi za-

pomíná plnit svou vyživovací povin-
nost. Ačkoli mu totiž Okresní soud 
v Kutné Hoře uložil platit na dcerku 
výživné ve výši 3000 korun měsíč-
ně, on tak už od února letošního 
roku nečiní. Do současné doby pro-
to dluží minimálně 24 000 korun.

OPIJE SE PŘED JÍZDOU
Hlídka MP Čáslav zastavila  

8. října po 20:00 v čáslavské ulici 
Jeníkovská vůz značky Mercedes-
-Benz. Řidiče (ročník 1986) podro-
bila odbornému měření alkoholu  
v dechu a naměřila mu 1,25 promi-
le. Na místo byli přivoláni policisté, 
kteří nezodpovědného šoféra nej-
prve poučili a o několik dní později 
mu sdělili podezření z příslušného 
trestného činu.

VANDAL S ČERNOU BARVOU
V ulici Jiřího z Poděbrad van-

dal postříkal 19. října kolem 13:30 
neznámou černou látkou chodník 
a fasádu bytového domu. O něco 
později „úřadoval“ také v ulici Bo-
ženy Němcové, kde černou barvou 
polil betonový poklop od kanaliza-
ce. Způsobil tak škodu v celkové 
výši kolem 20 000 Kč. 

ŘÍDÍ POD VLIVEM THC
Za volant nepatří kromě alko-

holu ani další návykové látky. Toto 
pravidlo nedodržel 1. října muž 
(ročník 1987), kterého po 10:00 
zastavila policejní hlídka v ulici Kli-
menta Čermáka a provedla u něj 
orientační test právě na návykové 
látky. Ten vyšel pozitivní na THC. 
Výtečník se podrobil lékařskému 
vyšetření s odběrem biologického 
materiálu a policisté ještě téhož 
dne zahájili v tomto případě úkony 
trestního řízení.

UKRADNE JÍZDNÍ KOLO
A ještě jednou se podíváme do 

Jeníkovské ulice. Tady totiž dosud 
neznámý pachatel v době od 10. do 
18. října překonal oplocení dvorku 
u bytového domu a odcizil ulože-
né nezamčené jízdní kolo značky 
CTM Charisma výrobního čísla 
CA04608542. Majitelce svým jed-
náním způsobil škodu za více než 
9000 Kč. 

PRÁCE, KTERÁ DÁVÁ SMYSL – STAŇTE SE  
OŠETŘOVATELEM/OŠETŘOVATELKOU SENIORŮ

–
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA BEZ ODBOR-

NÉHO DOHLEDU A PRAKTICKÁ SESTRA NA PLNÝ 
ÚVAZEK, POPŘ. NA DPP NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

NEPÁLÍ SE TU NĚCO? 
STAŇ SE I TY STAŇ SE I TY 
DOBROVOLNÝM HASIČEMDOBROVOLNÝM HASIČEM
V ČÁSLAVI
podmínky: více než 18 let / dobrá fyzická kondice 
a zdravotní stav / dojezdová vzdálenost 10 minut

MĚSTO ČÁSLAV ROZŠIŘUJE TÝM 
TECHNICKÝCH SLUŽEB

práce na hlavní pracovní poměr nebo brigádně
moderní technika

práce na čerstvém vzduchu
Více informací: phnilickova@meucaslav.cz / 606 751 763

Neváhejte nás kontaktovat: 
e-mail: jsdcaslav@seznam.cz / FB JSDH města Čáslav /
IG: jsdh_caslav 

HLEDÁTE
NAJDĚTE ZAMĚSTNÁNÍ SNŮ 
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HOLUBNÍČEK OTEVŘE NOVOU POBOČKU

Dětská skupina Holubníček funguje  
v Čáslavi již třetím rokem. V rozsahu osm  
a půl hodin denně zde kvalifikované oso-
by (chůvičky) pečují o skupinku dvanác-
ti dětí ve věku od jednoho roku do tří let.  
O umístění dětí v naší skupince je mezi 
občany stále velký zájem. Velmi nás proto 
těší, že město Čáslav pro nás vybudovalo 
nový prostor v budově Hotelu Grand. Veli-
ce si vážíme důvěry, kterou do nás vedení 
města vložilo, a svěřilo nám tak možnost 
rozšířit naši kapacitu. Celkem bude naše 
organizace v Čáslavi denně pečovat o dva-
cet čtyři dětí ve dvou dětských skupinkách 
(v Grandu a u nádraží)!

Otevření nové pobočky je plánováno na 
únor 2023. V Holubníčku v Grandu bude-
me primárně pečovat o děti zaměstnanců 
Městské nemocnice Čáslav, avšak volná 
místa doplníme zájemci z řad veřejnosti. 
Holubníček u nádraží bude nadále sloužit 
všem dětem. Přihlašování je možné přes 
odkaz na našich webových stránkách 
www.dsholubnicek.cz.

Rekonstrukce nového objektu započaly 
v srpnu a nyní se pomalu chýlí ke konci pří-
prava hotového prostoru, který je moderní, 
funkční a velkorysý. Chtěla bych touto ces-
tou za celý tým Holubníčku velice poděko-
vat všem zaměstnancům Městského úřadu 
Čáslav, kteří vynaložili své úsilí k tomu, aby 
zde nová dětská skupinka mohla vznik-
nout. Velice si vážíme toho, že můžeme  

v Čáslavi rozšířit kapaci-
tu Holubníčku, který zde 
provozuje naše nezisková 
organizace Pacičky z. s.

Neustále se snaží-
me vyvíjet a zlepšovat 
kvalitu našich služeb.  
V létě u nás proběhly roz-
sáhlé kontroly z institucí 
oblastního inspektorátu 
práce a krajské hygie-
nické stanice. Tyto kontroly na nás poslal 
anonymní udavač a znamenaly pro nás 
mnoho práce navíc, avšak dopadly velice 
dobře. Pozitivní výsledek kontrol nás utvr-
dil v tom, že svou práci děláme, jak nejlépe 
dovedeme. V rámci zlepšování kvality po-
skytovaných služeb se náš tým profesio-
nálních chůviček neustále proškoluje, nyní 
aktuálně probíhají pravidelné supervize 
týmu, školení poskytování první pomoci 
dětem a další odborné kvalifikační kur-
zy zaměřené na péči o děti. Vypracovaly 
jsme také rozsáhlé standardy kvality naší 
služby, podle kterých pracujeme. Letos  
v září jsme zavedli nový adaptační plán 
podle Berlínského adaptačního procesu, 
jenž byl úspěšný. Díky nové formě adapta-
ce byl v Holubníčku začátek školního roku 
provázen menším množstvím slziček a stý-
skání. Významnou roli při novém procesu 
zvykání dětí hrála přítomnost jejich rodičů, 
kterým děkujeme za skvělou spolupráci.

Nabízený program pro děti docházející 
do Holubníčku je pestrý. Dětičky zde den-
ně tvoří, tancují, zpívají a hrají na jednodu-
ché hudební nástroje. Dále probíhají lekce 
jógy, hrátky s barevným padákem a oblí-
bené opičí dráhy. Děti také pravidelně na-
vštěvují Městskou knihovnu Čáslav, chodí 
na nádraží pozorovat vláčky a občas jezdí 
na výlety. Denně jsme s nimi venku a pro-
stor je samozřejmě i pro volnou hru. Také 
nás stále navštěvuje paní canisterapeut- 
ka s pejsky a pořádáme pravidelné akce 
(např. Halloween, ovocný den, vydlabávání 
dýní, hrátky s plody podzimu, apod.). 

Za celý tým dětské skupiny Holubníček 
ještě jednou děkuji vedení města, jeho za-
městnancům, našim chůvičkám a dalším 
zaměstnancům, rodičům i dětem za to, že 
nám pomáhají profesně růst a společně 
z Holubníčku tvoříme bezpečné místo ke 
hře a pobytu dětí.

Mgr. Veronika Holubová Kolouchová, DiS.

PODZIMNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

S podzimním časem se pomaličku lou-
číme a netrpělivě vyhlížíme nadcházející 
advent a hlavně Vánoce. Toto období při-
náší kouzelnou atmosféru nejen do Vašich 
domovů, ale i k nám do školky.

Ale zpět k uplynulému měsíci, kdy se 
toho ve školkách dělo opět spoustu. Do Dý-
ňového světa v Nové Vsi u Leštiny zavítaly 
děti ze středisek R. Těsnohlídka a Jahodo-
vá a výlet si všechny báječně užily. Čekaly 
zde na ně labyrinty z dýní, slámobazén, slá-
mové prolézačky a mnoho dalšího.

To děti ze střediska Masarykova v rám-
ci projektu Správný občan města vzaly 
hrábě a kolečka a společně s paní učitel-
kami šly hrabat listí do parku na náměstí. 
Hrabání je moc bavilo, hlavně sypání pl-
ných koleček do pytlů. Všechny se těší, až 
si akci zopakují.

Divadlo přijelo do střediska Husova  
a děti viděly Houbařskou pohádku. Dozvě-
děly se, jak se mají chovat v lese, jak o něj 
pečovat a jaké houby můžou sbírat, a na-
konec si i zatančily.

Děti ze stře-
diska Bojovní-
ků za svobodu 
vyrazily mimo 
jiné i na exkurzi 
do Žižkovy síně  
v Čáslavi. Viděly 
zde mnoho zají-
mavostí a dozvě-
děly se spoustu 
informací o Janu 
Žižkovi.

Některá stře-
diska si připra-
vila odpolední 
program i pro ro-
diče. Někde dlabali dýně, jinde se vyráběli 
draci nebo tvořilo z podzimního listí. Všude 
panovala velmi příjemná atmosféra a děti 
se rády pochlubily i nějakou tou naučenou 
básní, písní, nebo dokonce divadélkem.

Přejeme Vám v tomto předvánočním 
čase, abyste si udělali dostatek času na 
své blízké a lidi, které máte rádi. Abyste 

neopomíjeli obyčejné, ale velmi důležité 
věci, jako jsou úsměv, pohlazení a společně 
strávený čas, které mají v našich životech  
i životech našich dětí nezastupitelnou hod-
notu.

Krásné, pokojné Vánoce a v novém roce 
hlavně pevné zdraví Vám přeje,

Kolektiv MŠ Čáslav
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MUDr. Ervin Petrikovič, 

místostarosta města pro zdravotnictví Čáslav navštívil 
KAREL ŘEHKAJAK TO BYLO? 

Nemocnici jsme bohužel přebírali  
v celkově špatném stavu, a to včetně mezi-
lidských vztahů, kdy se personál mezi se-
bou již ani nezdravil, což vypovídá o všem. 
Sestry se nám svěřují se svými pocity, že 
se v minulosti například na obědě rády se-
tkávaly s kolegy, ale nyní se raději mnohým 
vyhýbaly. V takovém prostředí není možné 
kvalitně pracovat, to musí vidět každý. 

Problémem byl samozřejmě velký ne-
dostatek personálu. Chirurgové operovali 
neobyčejně málo a pacienti, kteří by dříve 
byli v naší nemocnici běžně operováni, byli 
posíláni do jiných nemocnic, a tím se na-
rušovaly také vztahy s ostatními zdravot-
nickými zařízeními, kterým taková praxe 
přidělávala práci a problémy jen proto, že 
zdejší nemocnice tyto zákroky nezvláda-
la. To samé platí bohužel také o interním 
oddělení. Zde navíc způsobuje velké pro-
blémy předchozí zrušení lůžek na jednotce 
intenzivní péče, a dokonce celkové rozbou-
rání této části nemocnice. Zprovoznění 
uvedeného důležitého pracoviště a jednání 
s pojišťovnou o obnovení smlouvy na tato 
lůžka je nyní naší prioritou. Bez toho do Čá-
slavi nový kvalitní internista nepřijde. 

Další kapitolou je dluh nemocnice, jejž 
musíme teprve konkrétně vyčíslit, protože 
se stále objevují další položky, které jej 
navyšují. Už dnes ale víme, že je vysoký, 
dokonce překvapivě vysoký, i když jsme 
takové problémy očekávali. Dalším dlu-
hem nemocnice jsou nevybrané dovolené 
zdravotníků, které lze vyčíslit až na dva mi-
liony korun. Nedostatek lékařů prakticky 
nedovolil absenci kteréhokoliv z těch, kteří 
v nemocnici slouží. Jsou i takoví, kteří za 
poslední dva roky neměli jediný den dovo-
lené, a to je nemyslitelné. Také je třeba se 
zmínit o neproplacených přesčasech zdra-
votníků, i v tomto směru se s nimi bude 
muset nemocnice vyrovnat. 

JAK TO BUDE DÁL? 

Od 1. prosince se nám podařilo zfunk- 
čnit chirurgické oddělení, dojde k navý-
šení operačních zákroků a počtu ošetře-
ných pacientů v ambulancích. Nastupuje 
erudovaný primář chirurgie z pardubické 
kliniky. Jde o všeobecného chirurga, který 
se navíc specializuje také na operace prsů. 
To nabídne větší klid a komfort pro ženy  
z Čáslavi a okolí, které se potýkají s těmito 
problémy a musely jezdit za operací mimo 
město. Zároveň dojde ke zprovoznění 
mammologické ambulance. (Zde je třeba 

vysvětlit, jakým způsobem byl pan doktor 
pro nemocnici zajištěn. Šlo o upozornění 
personální agentury v době působení býva-
lé ředitelky nemocnice. S panem doktorem 
jsme ale spolupracovali a byli jsme s ním  
v kontaktu již mnohem dříve, a to dokonce 
v době, kdy zde ještě působil jako primář 
pan doktor Spáčil.)

Kromě zmiňovaného primáře zároveň 
nastoupí jako jeho zástupce další zkuše-
ný lékař-traumatolog, který bude ošetřovat 
úrazy a provádět operace dlouhých kostí, 
tedy zákroky, které jsme museli dříve také 
překládat do nemocnic vyššího typu a nyní 
toto všechno zvládneme u nás. Zároveň 
jsou v jednání dva další lékaři jako posily 
chirurgického týmu a jednáme o obsazení 
postu primáře interního oddělení. 

Od začátku příštího roku by zde měl 
podle příslibu otevřít další zkušený lékař 
kardiologickou ambulanci. 

Od 21. listopadu se do čáslavské ne-
mocnice vrací, i když prozatím na zkrácený 
úvazek s vidinou jeho zvýšení v budoucnos-
ti, náš dlouholetý kolega MUDr. Jiří Baláš. 
Čáslavská nemocnice bývala vyhlášená 
úspěšnou léčbou bércových vředů, jezdili 
sem pacienti ze širokého okolí a dokonce 

i z Prahy. Rád sděluji, že od 1. prosince se 
pro tyto pacienty otevírá ambulance chro-
nických ran, která bude určitě rovněž vel-
kým přínosem. 

Zatímco lékařů je v nemocnici nedosta-
tek, přibylo v minulých letech mnoho ne-
zdravotnického personálu. Nový organizač-
ní řád nemocnice, který se vrací víceméně  
k bývalému, funkčnímu schématu, tak 
některé nadbytečné nezdravotnické pozi-
ce zrušil a díky tomu došlo při zachování 
bezproblémového chodu k měsíční úspo-
ře bezmála tři čtvrtě milionu korun, které 
mohou být využity smysluplně a nebudou 
zbytečně zvyšovat dluh nemocnice. Další 
úsporu v měsíční výši kolem devadesáti 
tisíc korun přinesla výpověď firmě New Di-
mension, jejíž působení jako krizového ma-
nagementu se bohužel neosvědčilo. 

Začali jsem pracovat na záchraně naší 
nemocnice, ale stále jde jen o první kroky 
a první metry na dlouhé cestě. Budeme  
v tom pokračovat a další zprávu o posunu 
ve vývoji situace poskytneme v příštím vy-
dání Čáslavských novin. 

Všem zdravotníkům i ostatním lidem, 
kteří se podílejí na obnově naší nemocnice, 
patří velký dík.

ZPRÁVA O STAVU MĚSTSKÉ NEMOCNICE
V takové podobě převzalo nové vedení nemocnice 
JIP (jednotku intenzivní péče), tedy místnost, kde 

by mělo být nejlépe postaráno o pacienty v akutním 
stavu. Takto bohužel vypadá již několik měsíců…

ZUBNÍ POHOTOVOST ČÁSLAV
Věděli jste, že i v našem městě 

funguje zubní pohotovost? 
Od roku 2016 ji zde provozuje 

MUDr. Marcel Pekárek každou sobotu 
od 8:00 do 12:00 

na adrese stomatologické ambulance 
Fibichova 1338, 286 01 Čáslav. 

Telefon: 734 375 572.
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POZVÁNÍ STUDENTŮ A PEDAGOGŮ 
GYMNÁZIA A SOŠPG ČÁSLAV

Adventní setkání v evangelickém koste-
le, která se stala krásnou novodobou tradicí 
v porevoluční Čáslavi, nám už několik let 
chybějí. Skončila spolu s výtvarným obo-
rem paní učitelky Blahoslavy Procházkové, 
kde vyrostly celé generace citlivých a vědo-
mých příznivců umění, aktivních výtvarníků 
či profesionálních umělců. Komplexní pří-
stup, zahrnující nesmírný a hlavně aktuál-
ní přehled paní učitelky spojený s empatií  
a nadšením pro hledání individuálních cest 
každého žáčka, přinášel každoročně kolekci 
kouzelných artefaktů, u nichž jsme nepo-
chybovali o tom, že cesta nebyla o nic méně 
důležitá než její autentický výsledek. 

 Když jsme se pak nad těmi malými vel-
kými zázraky scházeli v šeru podvečera třetí 
adventní neděle a vyslechli si k prezentova-
nému konceptu moudrá slova pana faráře, 
vtiskla se podstata vánočního času do nás 
všech. Stovky svíček rozzářily nejen dětské 
oči a při společném zpívání koled jsme pocí-
tili klid a výjimečnou sounáležitost. 

Z mnoha důvodů je jasné, že podruhé do 
stejné řeky nevstoupíme, ale protože čas ne-
umenšil prázdné místo v kalendáři, chceme 
Vás všechny srdečně pozvat 11. prosince 
2022 v 17:00 k adventnímu setkání v evange-
lickém kostele, které připraví naši talentovaní 
a pracovití studenti se svými učiteli dramatic-
kého, hudebního a výtvarného oboru. 

Paní učitelce Procházkové děkujeme za 
laskavé svolení k užití konceptu, paní farář-
ce Duškové za vstřícnou spolupráci.

Dobrovolným vstupným můžete přispět 
Diakonii a společnosti Cesta životem bez 
bariér, mezi něž bude výtěžek z akce rov-
ným dílem rozdělen. A nezapomeňte, svíč-
ky s sebou!

Petra Kratochvílová

POHODÁŘSKÝ ERASMUS  
V HORKÉM ŠPANĚLSKU

Dne 12. července 2022 jsem se vydal z Leti-
ště Václava Havla se spolužákem Vojtou Horál-
kem na tříměsíční absolventskou stáž Erasmus 
do Španělska. Po bezmála tříhodinovém letu 
jsme dosedli na letišti v Malaze, kde jsme strá-
vili noc. Ráno nás čekala cesta autobusem do 
cílové destinace, města Córdoba.

Město se nachází na jihu Španělska upro-
střed ničeho, obklopené pouze olivovými sady  
a všudypřítomnými kopci. Pyšní se bohatou his-
torií a nesčetnými památkami. Ubytovali jsme 
se v hostelu uprostřed bludiště úzkých uliček 
historického centra. S Vojtou jsme odtamtud 
každý den dojížděli autobusem do práce. 

První měsíc jsme pracovali ve společnosti 
Tornecor, kde jsme se učili obsluhu jejich CNC 
strojů a modelování v programu SolidWorks, 
spolu s prací na soustruhu a dalších strojních 
zařízeních. Od druhého měsíce jsme pracovali 

ve společnosti Masol, která se zabývá návrhem 
a výrobou kuchyní na míru. Náš šéf Manuel 
spolu se svým kolegou Adriánem nás zaučili v 
programu Ergo Küchen, který jsme tam celou 
dobu používali. Vyzkoušeli jsme si celý proces, 
od měření rozměrů kuchyně přes návrh rozlože-
ní jednotlivého nábytku a spotřebičů až po mo-
delování finální verze v počítačovém programu  
a tvorbu dokumentace. 

Párkrát jsme si také vyrazili na výlet po okol-
ních městech. Za zmínku určitě stojí krásná Se-
villa. Ve Španělsku člověka osloví hlavně poho-
dářský život jeho obyvatel, na který tady v Česku 
nejsme zvyklí. Málokdo by si dokázal představit 
tříhodinovou pauzu na oběd a šlofíka nebo práci 
od desíti dopoledne. Po celou dobu stáže nás do-
provázelo počasí tropického léta, na které tady  
v zimě budeme moct jen vzpomínat. Valná větši-
na našich aktivit se odehrávala pozdě večer nebo  
v noci, protože to teploty klesly skoro na po-
lovinu. Naše stáž skončila zářijovým odletem  
a více než dvacetistupňovým teplotním rozdí-
lem po příletu.

Jakub Zvoníček, absolvent  
oboru Strojírenství na SPŠ Čáslav 

V říjnu navštívili žáci SOU Čáslav per-
níkárnu Janoš v Pardubicích, která se 
může pochlubit více než stoletou rodin-
nou tradicí. V malé provozovně, jejíž sou-
částí je i kavárna, nás přivítal pan majitel 
Pavel Janoš. Během přednášky s prezen-
tací předvedl různé techniky malování  
a zdobení perníku a provedl nás celou vý-
robou od základních surovin až po dekoro-
vání perníčků. V závěru přednášky si žáci 
vlastnoručně nazdobili čerstvě upečené 
výrobky perníkárny. Rádi bychom tímto 
majiteli poděkovali za vstřícné přijetí a in-
spiraci pro nadcházející vánoční období.

Ing. Klára Bednářová

OPRAVÁŘI ZEMĚDĚLSKÝCH 
STROJŮ ZABODOVALI  

Dne 4. 10. se žáci SOU Čáslav (obor 
Opravář zemědělských strojů) zúčastnili 
vědomostní a dovednostní soutěže, kterou 
pořádalo SOU Horky nad Jizerou. Jednot-
livé disciplíny byly zaměřeny na praktické  
a teoretické znalosti, které souvisejí se 
zemědělskou prvovýrobou. Nejlepších vý-
sledků dosáhl v testu ze ŽV a RV Lukáš 
Zámyslický – jeho vynikající znalosti byly 
oceněny prvním místem (viz fotografie, 
žák se soutěžním číslem 53). Jeho spolu-
žáci Daniel Bilík a Jakub Novotný zastu-
povali školu v dalších disciplínách a byli 
též úspěšní, obsadili 2. a 3. místo. Gratu-
lujeme a děkujeme za vzornou reprezen-
taci našeho učiliště. 

Ing. Josef Pajer

Gymnázium a SOŠPg v Čáslavi Vás srdečně zve na 

Adventní setkání při svíčkách
11. prosince v 17.00 hodin v evangelickém kostele

Koncert, výstava a divadlo

DO PARDUBIC ZA PERNÍKEM  

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola  
a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Vás srdečně zve na den otevřených dveří:
7. 12. 2022 (středa) od 14:00 do 16:30

Můžete se těšit na komentovaný program, kde se do-
zvíte informace o studiu na střední škole a o studijních 
oborech: 23-41-M/01  Strojírenství / zaměření: Roboti-
ka, Auto Moto, 3D modelování, CNC programování
63-41-M/02  Obchodní akademie / zaměření:
Účetnictví a finance, Logistika, Business in English 
a 78-42-M/02  Ekonomické lyceum
Prohlédnete si výukové prostory školy (učebny klasic-
ké i odborné), knihovnu, domov mládeže, školní jídelnu 
a další. V době mimo komentovaný program se můžete 
informovat o uplatnění našich absolventů u prezen-
tačních stěn zástupců podniků z našeho regionu.

Více informací získáte na www.sps-caslav.cz, 
na tel.: 327 312 611, e-mailu: sekretar@sps-caslav.cz.
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Jak vás napadlo založit Čáslák?
Byl to vlastně dost spontánní nápad. 

Věřila jsem, že může vzniknout dětský 
časopis, do kterého se bude moct zapojit 
kterékoli dítě z Čáslavi, případně z blízkého 
okolí. Děti se mohou navzájem inspirovat. 
Dospělí se něco dozvědí a snad je stejně 
jako mě potěší, že děti vytvořily něco jen tak, 
pro radost ostatním. Dětem to může dodat  
i sebevědomí.

Kdo všechno za jeho vydáváním stojí, 
respektive kolik dětí se podílí na jeho 
obsahu?

Hlavními redaktory jsou děti, já to or-
ganizuji a zpracovávám. Vážím si také 
dvouleté spolupráce s Doučovacím cent-
rem Sova, které pravidelně posílá recenze 
dětských knih. Některé děti spolupracují 
od samého začátku, tedy již dva roky. Nyní 
tvoří Čáslák ustálený tým sedmi dětí. S pěti 
dalšími jsme se již postupně rozloučili pro 
jejich další aktivity, ale i vzhledem k věku. 
Nyní se například loučím s jedním z úplně 
prvních redaktorů, ale zapojí se pro změnu 
další dva kluci. Děti se mohou připojit i jed-
norázově. Ráda bych nově zapojila i ško-
ly. Domluvila jsem se s paní ředitelkou ze  
ZŠ Husova, protože děti, které ve vzdělává-
ní potřebují různou míru podpory, by mohly 
být tentokrát v něčem první. Časopis se 
stále vyvíjí, uvidíme, co přinese další obdo-
bí a další spolupráce.

Dokážete odhadnout, kolik lidí časo-
pis čte? Jak vlastně funguje distribu-
ce?

Časopis je dostupný zdarma ke sta-
žení na webové stránce www.caslak.cz. 
Tištěnou podobu dodám také do měst-
ské knihovny a v případě zájmu do družin.  
ZŠ Husova ho vyvěsí přímo ve škole. Výtisk 
prosincového čísla bychom chtěli věnovat 
seniorům v pečovatelském domě. Přesný 
počet čtenářů vyčíslit nedokážu, časopis 
může být stažen vícekrát a čísla mohu 
ovlivnit i já, když něco zkontroluji. Zájem 
přímo o Čáslák je různý, některý měsíc to je 

tři sta lidí, další k pěti stům, jindy padesát. 
Od vzniku časopisu evidujeme šestnáct ti-
síc návštěv naší stránky a více než tři tisíce 
stažení.

Existuje v Čásláku něco jako redakč-
ní rada, kde se domlouváte na složení 
jednotlivých čísel?

Složení jednotlivých čísel vychází pří-
mo od dětí, z jejich nápadů. Některé mají 
svoji stálou rubriku a další ji občas změní či 
přidají něco navíc. Nicméně to k redakční 
radě možná spěje. V Lysé nad Labem vznikl 
letos obdobný časopis, Lysáček, na jehož 
počátku jsem byla požádána o konzultaci 
a s jeho zakladatelkou udržujeme kontakt. 
Město ji v nápadu podpořilo a vyšla už tři 
čísla. Zvažují založení redakční rady, tak 
sama přemýšlím, jakým způsobem by to 
mohlo u Čásláku fungovat.

Dá se říct, která témata máte vy i děti 
nejraději?

Každý příspěvek je něčím zajímavý. Ať 
už to jsou recenze na dětské knihy, rozho-
vory s prababičkou, vtip, který vás poba-
ví, či obrázek, který vás potěší. Časopis 
je přínosný i pro rodiče, dělám rozhovory 
přímo s trenéry a lektory zájmových akti-
vit, abychom měli jako rodiče podrobnější 
informace.

Jste speciální pedagožkou a drama-
terapeutkou. Kdy jste si uvědomila, že 
se profesně vydáte právě tímto smě-
rem?

Už od základní školy jsem chtěla pra-
covat s lidmi. Na střední jsem rozhodla 
pro obor speciální pedagogika, což mi bylo 
blízké, ale se zaměřením na dramaterapii. 
Při práci jsem pak absolvovala ještě pětile-
tý výcvik. Momentálně mě kromě mateřství 
naplňuje možnost realizovat nové projekty 
a nápady, pokud přinášejí užitek i dalším li-
dem. Kromě Čásláku a RůznoRadosti to je  
i kalendář města Čáslavi, který je výjimeč-
ný tím, že fotky nafotili přímo klienti z dílen 
Diakonie.

Jak konkrétně vypadá podpora, které 
se vám dostává od města?

Jedná se o dotaci v rámci kultury, která 
částečně pokryje čas věnovaný tvorbě ča-
sopisu a zajistí fungování webové stránky, 
menší odměnu pro děti a případný tisk. Pro 
mě však vyjadřuje i podporu a motivaci, že 
má smysl v nápadech s přínosem pro oby-
vatele pokračovat.

Dá se u dětí vysledovat něco jako hr-
dost na to, že pocházejí právě z Čásla-
vi? A vy se jako hrdá Čáslavačka cítíte?

Děti možná zatím nepociťují přímo hr-
dost, ale podle mě je důležité, aby necítily 
ani stud za to, odkud pochází. Cítily se ve 
městě bezpečně a město jim umožňovalo 
růst. Protože tady jsou jejich kořeny a ovliv-
ňuje je i prostředí, jestli si mají kde hrát, kde 
sportovat, jaké mají možnosti vzdělávání, 
atd. Já osobně tu žiju moc ráda. Je potřeba 
nezapomínat na to, co nám Čáslav nabízí. 
A pokud nám něco chybí, můžeme každý 
hledat cesty, jak to najít.

V Pražské ulici provozujete už zmíně-
ný sdílený kreativní prostor RůznoRa-
dost. Za jakým účelem si jej lidé nej-
častěji pronajímají?

Nejčastěji si jej pronajímají lektoři, kteří 
si tu mohou pro své kurzy vytvořit vlastní 
atmosféru. Jedná se hlavně o jógu a krouž-
ky pro děti. Využívá se ale i jako coworking, 
sdílená kancelář. A pak na jednorázová 
školení, pracovní schůzky.

Na závěr mi dovolte jednu trochu 
obecnou otázku. Proč se vyplatí pěs-
tovat v dětech kreativitu?

Myslím si, že hýčkat v dětech kreativitu 
je stejně dobrá investice jako do vzdělání. 
Jako rodiče zatím nevíme, kdy a kde tento 
balík tvořivosti budou potřebovat. Možná 
se z nich stanou umělci, možná živnost-
níci, možná budou mít zajímavý koníček 
a možná jednou vymyslí nějaké naprosto 
inovativní řešení, které se dotkne celé spo-
lečnosti.
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Tipy na nové dětské knihy, rozhovor o plavání s dět-
mi, soutěž o knihu. To jsou jen některá z témat, kte-
rým se věnuje čtvrté letošní číslo dětského časopisu 
s půvabným názvem Čáslák. Vychází už dva roky a za 
tu dobu si stihl vybudovat dobré jméno nejen mezi 
dětmi, ale líbí se i jejich rodičům. Popovídali jsme si se 
zakladatelkou Čásláku Janou Teklovou, prostor však 
dostali také dvě redaktorky a jeden redaktor.

 

„Hýčkat v dětech kreativitu je dobrá investice.“
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Milé děti, už jste posílaly dopis Ježíš-

kovi? Že ne? Nastává ten správný čas. 

Nezapomeňte, že tentokrát můžete své 

nejtajnější přání donést i do čáslavské-

ho infocentra, kde si jej Ježíšek vyzvedne.  

A když ho stihnete odevzdat do pátku  

16. prosince, ve čtvrtek 22. prosince mů-

žete očekávat s napětím odpověď přímo od 

Ježíška na tom samém místě. Právě v ten-

to den si v předvánočním shonu udělá čas  

a doručí nám odpovědi na Vaše přání. Do-

pis si nezapomeňte celým jménem podepsat 

a prozradit Ježíškovi, kolik je vám let. Rodi-

če vám případně rádi pomůžou. Pak už ne-

zbývá, než čekat na Štědrý den u vánočního 

stromečku, zda se Vaše přání vyplní.

Den otevřených dveří 
a Mikulášská škola

v pondělí 5. 12. 2022 
Dovolujeme si Vás pozvat 

na tento program: 
7:45–9:30 

Učení není mučení – návštěva výuky  
ve třídách 1. stupně ZŠ                                                           

16:00–17:30 
Soutěže s Mikulášem v tělocvičně, výstava 

portfolií, tvořivé dílničky                       
    Nejmenší návštěvníci potkají 
Mikuláše, ti odrostlejší si zase      

       mohou zavzpomínat na svá 
školní léta. Těšíme se na Vás.
ZŠ Čáslav, Masarykova 357,

 tel. 327 312 856 / www.1zscaslav.cz

Dětští redaktoři:
Vítek, 11 let
Co máš na Čásláku nejraději?

Já bych řekl, že nejlepší je to, že se může 
přihlásit úplně každý. Je to fajn.

Na který svůj článek jsi nejvíce pyšný?
Asi na rozhovor s prababičkou o druhé 

světové válce, ten byl ze všech nejpropraco-
vanější a nejdelší.

Chtěl by ses jednou živit jako novinář?
To asi ne, beru to jako koníček.

Co se ti líbí na Čáslavi?
To, že to není velkoměsto jako třeba Pra-

ha, ale máme tady dva kostely, synagogu 
a... skvělý časopis paní Teklové!

Anička, 9 let
Co máš na Čásláku nejraději?

Je tam hodně inspirativních textů a ob-
rázků a můžu do něj přispívat.

Na který svůj článek jsi nejvíce pyšná?
O Bubákově stezce na Sadovce.

Chtěla by ses jednou živit jako novi-
nářka?

Ne. Ale ještě nad povoláním přemýšlím.

Co se ti líbí na Čáslavi?
Je tu hodně památek a různých míst, 

která můžu navštívit a pak o nich nakreslit 
nebo napsat do Čásláku.

Emička, 7 let
Co máš na Čásláku nejraději?

Že můžu dělat návody na vystřihovánky 
pro ostatní děti.

Na který svůj článek jsi nejvíce pyšná?
Je to můj zatím poslední článek a děla-

la jsem vystřihovánku dýně.

Chtěla by ses jednou živit jako novi-
nářka?

Nechtěla. Líbí se mi učit děti.

Co se ti líbí na Čáslavi?
Ráda chodím s rodiči do čáslavských 

restaurací. Taky se mi líbí, když můžu jít na 
čáslavskou věž Petra a Pavla.
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Rukopis známého talentovaného řezbáře z obce Podhradí poblíž Třemošnice můžeme obdivovat v lesopar-
ku Vodranty hned na několika místech. Nyní, s blížícími se vánočními svátky, po instalaci plastiky sv. Josefa, 
uzrál čas pro naše setkání. Sv. Josef je první sochou betléma, který se nachází za tenisovými kurty ve Vod-
rantech, několik metrů za majestátní plastikou bizona. Více již věčně usměvavý a pozitivně naladěný Josef 
Cipryán, se kterým jsme se sešli jedno prosluněné listopadové dopoledne poblíž zmiňovaných soch mezi 
pestrobarevnými listy stromů.

Pane Cipryáne, jak jste se dostal  
k umělecké řezbařině?

Díky rodině. Vůně dřeva a zvuk moto-
rové pily mě ovlivňovaly od dětství. Děde-
ček se živil jako dřevorubec a do starých 
světnic vyráběl takové ty funkční věci jako 
vařečky, misky nebo třeba křížky. Můj otec 
je také dřevorubec. K vyřezávání soch mo-
torovou pilou se dostal v sedmdesátých 
letech. Chlapi mu prý tenkrát řekli: „Hele, 
koukej na ten zkroucený kus dřeva, udělej  
z toho krokodýla.“ Táta tedy vzal motorovou 
pilu a vyřezal sochu krokodýla. V té době to 
bylo něco velmi neobvyklého až šíleného. 

Jaké nástroje nejraději používáte?
Na rozdíl od otce a jeho práce s pilou se 

více soustředím na klasickou řezbařinu, při 
níž používám dlátka, sekerky a poříz. Mož-
ná je tomu tak, protože jsem se ke klasické 
motorové pile dostal až těsně před vojnou. 
Otec nám s bratrem totiž vždy vštěpoval, že 
motorová pila je nebezpečný nástroj. Proto 
jsem měl dlouhou dobu k dispozici hlavně 
klasické řezbářské nástroje.

Jaké byly vaše začátky? Byl jste s prv-
ními výrobky spokojen?

Vzpomínám si, jak mi dal táta peníze na 
první špalek. Za pomocí seker a dlát jsem 
vyrobil dlouhou lavičku s motivem ryby. 
Nezkazil jsem to. Už v té době jsem si za-
kládal na preciznosti a píli. Když se ohléd-
nu zpět, tak jsem nikdy neodvedl práci, se 
kterou bych v daný okamžik nebyl stopro-
centně spokojen. Ano, najdu sochy, které 
bych dnes udělal jinak, ale v tu dobu ode 
mě dřevo dostalo vše, co jsem mu mohl 
nabídnout. Teď jsem si vzpomněl, že prv-
ní vlastně nebyla lavička. Jako dospívající 
mladík jsem samozřejmě jako první vyřezal 
reliéf ženského těla. Dodnes ho mám scho-
vaný (smích).

Jak vypadá váš pracovní postup od 
chvíle, kdy vás kontaktuje potenciál-
ní zákazník?

Musím se s dotyčným blíže poznat  
a navázat s ním přátelství. Chci slyšet jeho 
hlas, zjistit, kde bude daný motiv umístěný, 
jak by se měl tvářit. Poté vybírám dřevo, což 

je složitý proces. Dřevo násilně nepřeměňu-
ji, jen pomocí řezbářských nástrojů oživuji 
to, co v něm již dávno je. Nikdy bych ale 
nemohl skácet zdravý strom jen kvůli soše.

Která část práce na soše bývá nejslo-
žitější?

Nejsložitější a zároveň nejzábavnější 
je obličej. Ten si vždy nechávám na konec, 
jako odměnu. Řekněme, že když postavu 
vyřezávám sto hodin, dalších padesát ho-
din se věnuji obličeji. V této fázi práce se 
u mě promítá taková ta pohoda, kdy se vy-
loženě těším na ten výraz a emoce, které  
z něho budou vyzařovat. 

U kterého díla jste se nejvíce zapotil?
(Josef Cipryán udělá pár kroků k plas-
tice bizona a pohladí jej.) 

Mezi ty nejsložitější, největší a nejspe-
cifičtější sochy patří právě tento bizon. Už 
jen kvůli tomu, že materiál nebylo možné 
převézt ke mně do dílny. Myslím, že váha 
dřeva byla kolem tří tun, takže jsem ho vy-
ráběl přímo tady na místě. 

ŘEZBÁŘ JOSEF CIPRYÁN:
„CHCI PŘENÁŠET POZITIVNÍ EMOCE, 
OPTIMISMUS A RADOST.“

JN
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21. základna taktického letectva

Při tvorbě pracujete s emocemi. Kte-
rý motiv vám dal nejvíce zabrat po 
emoční stránce?

Nedávno jsem dělal pietu podle Miche-
langela, tedy Pannu Marii, která v náruči 
drží Ježíše sundaného z kříže. Je to velmi 
smutný námět. Vyráběl jsem ho do jedné 
kapličky na Slovensku. Přestože to nako-
nec dopadlo dobře a jsem na to hrdý, nej-
sem si jistý, zda ještě někdy budu dělat váž-
né téma. Dělá mi problém naladit se tak, 
abych dokázal zobrazit utrpení. Chci přená-
šet pozitivní emoce, optimismus a radost.

Snad by se dalo říct, že během tvorby 
si k sochám budujete určité pouto. Je 
někde v republice instalovaná vaše 
socha, k níž máte takový vztah, že se 
na ni jezdíte dívat?

No, teď jste mě trochu dostal. Určitý 
vztah mám opravdu ke každé soše, kterou 
jsem za svůj život vyrobil. Dokonce když mi 

někdy po letech lidé volají, že by ode mě 
chtěli třeba druhou plastiku, po hlase po-
znám, kdo mi volá. Některé sochy mi pře-
daly takovou energii, že se za nimi skuteč-
ně jedu občas podívat. K některým se ale 
už bohužel nedostanu.

Jaké motivy vyřezáváte nejraději?
Jsou to motivy s náboženskou temati-

kou. Teď s příchodem Vánoc je to pro mě 
velmi aktuální. Narození Ježíška beru jako 
obrovskou církevní událost. Vždyť tento 
svátek oslavují i nevěřící lidé. A právě to při-
tažlivé světlo spojené s těmito svátky mě 
při tvorbě oslovuje nejvíce.

Řekněte nám prosím něco k vaší nej-
novější plastice sv. Josefa.

Práce na sv. Josefovi mi trvala 120 ho-
din. Socha je vyřezaná z kmene vánočního 
stromu, který zdobil čáslavské náměstí  
o minulých svátcích. Nápad zachránit ale-

spoň část kmene tímto způsobem velmi 
chválím. Je skvělé, když dřevo jen tak ne-
vylétne komínem. Příští rok by mohla přijít 
na řadu Panna Marie, možná s malým Je-
žíškem v náruči, ale uvidíme, co bude ve 
stromě otisknuto letos.

Panují jisté zmatky kolem správného 
psaní i/y ve vašem příjmení. Pojďme 
to uvést na pravou míru.

Děda se jmenoval Cyprián. Když se na-
rodil můj otec, pravděpodobně vznikla něja-
ká chyba na matrice, protože jeho příjmení, 
tedy stejně jako to mé, se píše jako Cipryán. 

Blíží se čas Vánoc, mohu vás poprosit 
o pár slov směrem k našim čtenářům? 

K Vánocům vám, milí čtenáři, ze srdce 
přeji, abyste se měli rádi, zdravili se, podá-
vali si ruce a mluvili spolu. A až přijdete  
k jakékoliv dřevěné soše nebo stromu, 
zkuste se zastavit a pohladit je.

ČÁSLAVSKÁ ZÁKLADNA MÁ NOVÉHO VELITELE
Na čáslavském letišti se ve středu  

26. září 2022 ve 14:00 uskutečnil slavnost-
ní nástup při příležitosti předání funkce 
velitele základny. Dosavadního velitele, 
brigádního generála Jaroslava Míku, na-
hradí od 1. listopadu plukovník Jaroslav 
Tomaňa.

Pozvání přijal 1. zástupce náčelníka Ge-
nerálního štábu generálmajor Ivo Střecha, 
velitel Vzdušných sil Armády ČR generál-
major Petr Mikulenka, vojenští přidělenci 
ze Slovenska, Německa a Švédska, hejt-
manka Středočeského kraje Petra Pecková 
a tří desítky dalších významných hostů.

Slavnostní nástup byl zahájen stát-
ní hymnou a průletem formace letounů 
JAS-39 Gripen a L-159. V úvodu vojáky zá-
kladny pozdravil generálmajor Ivo Střecha  
a vyzdvihl jejich nasazení v rámci mise Air 
Policing v Litvě a spolupráci při zajišťování 
ochrany vzdušného prostoru Slovenska. 

Brigádní generál Jaroslav Míka ve 
svém projevu zhodnotil své působení ve 
funkci velitele základny, které se bohužel 
neslo ve znamení pandemie covidu-19. 
„Přesto základna plnila hlavní úkol, kterým 
je ochrana vzdušného prostoru v systé-
mu NATINAMDS a připravenost k aktivaci 
NaPoSy, byl zajištěn letecký výcvik s mi-
nimálním omezením, příslušníci základny 
byli nasazeni v nemocnicích a dalších za-
řízeních po celé ČR, podíleli se na zajištění 
okresních hranic s PČR, proběhla příprava  
a výstavba úkolového uskupení eAP v Lit-
vě,“ vyjmenoval Míka.

Ceremonie nástupu pokračovala vy-
hlášením personálního rozkazu o převzetí 
funkce velitele základny a předání bojové-

ho praporu 21. zTL Čáslav 
s historickým názvem Zvo-
lenská. Velitel Vzdušných 
sil Armády ČR generálmajor 
Petr Mikulenka převzal z ru-
kou odcházejícího velitele 
základny brigádního gene-
rála Jaroslava Míky bojový 
prapor a předal ho novému 
veliteli plukovníku Jaroslavu 
Tomaňovi.

Plukovník Tomaňa si pro 
nadcházející období vytyčil 
tři hlavní cíle, kterými je udržení vysoké 
úrovně plnění hlavních úkolů čáslavské 
základny, zintenzívnění přípravy všech 
příslušníků pro plnění úkolů v bojových 
podmínkách a v neposlední řadě přípra-
va základny na provoz dvou nadzvuko-
vých letek po roce 2027. „Vy, příslušníci  
21. zTL, však budete vždy mojí hlavní prio-
ritou. Jste to vy, kdo zabezpečuje úspěšný 
chod základny a plníte složité úkoly při ex-
trémním pracovním nasazení,“ uvedl plu-
kovník Tomaňa.

Ve všech projevech nechybělo poděko-
vání brigádnímu generálovi Míkovi za vše, 
co pro čáslavskou základnu a Vzdušné síly 
Armády ČR vykonal, a přání novému velite-
li mnoha úspěchů v nové funkci.

Brigádní generál Jaroslav Míka, který 
velel v Čáslavi dva roky, byl od 1. listopa-
du ustanoven do funkce zástupce ředite-
le Sekce rozvoje sil MO. Jeho nástupce 
plukovník Tomaňa byl doposud velitelem  
21. Křídla taktického letectva.

Český rybářský svaz, místní organi-
zace Čáslav informuje širokou rybářskou 
veřejnost o rozšíření revíru 411  035 
KLEJNARKA 2 o dva staronové rybníky, 
které byly součástí revíru do konce roku 
2016, s místním označením Schoř 3,2 ha 
(49.8319608N, 15.3365644E) a Pecina  
0,8 ha (49.8364819N, 15.3354475E). Revír 
je zarybněn z podzimních výlovů a výkon 
rybářského práva je plánován od 1. ledna 
2023 v  závislosti na schválení krajským 
úřadem. Na revíru platí a bude platit kraj-
ská, celosvazová a celorepubliková mimo-
pstruhová povolenka k lovu ryb. 
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UČITELSKÁ ŠTAFETA 
(aneb Vzpomínka na paní učitelku Machotkovou)

K napsání vzpomínky na „mou“ paní 
učitelku mě inspirovaly bývalé studentky: 
Olga Hyblerová a Martina Vrbická. V říjnu 
na stránkách Čáslavských novin uveřejnily 
článek 7S TŘÍPKŮ K 7DESÁTINÁM, netra-
diční rozhovor – přání k mým „kulatinám“. 
Děvčata, děkuji vám z celého srdce… Je to 
krásně napsané, takový rozhovor by mohl 
být vzorem i pro profesionální novináře.  
A článek byl podnětem k napsání této 
vzpomínky. DĚKUJI!  

Kdysi jsem dostala s láskou ohlazený 
štafetový kolík učitelské profese od paní 
učitelky Miloslavy Machotkové. A v říjnu 
jsme si připomněli 110 let od jejího naro-
zení. 

Naše milá paní učitelka se narodila 
3. října 1912 v Močovicích. Vystudovala 
čáslavský učitelský ústav, učila na mno-
ha školách ve středních a východních 
Čechách, posléze zakotvila na 30 let na 
čáslavské základní devítileté škole, kde 
vyučovala český jazyk, dějepis a hudební 
výchovu. Společně se svým manželem 
zde velmi obětavě a úspěšně vedla Dětský 
pěvecký sbor. 

Připomeňme si oslavy, které důstojně 
připravilo Město Čáslav. Dne 5. října 2012 
na zaplněné Nové scéně Dusíkova divadla 
dojaté stoleté paní učitelce, nejstarší čás-
lavské obyvatelce, na závěr oslav výjimeč-
ného jubilea tleskalo vestoje vděčné publi-
kum. Odkaz na dokumentární film Ty moje 
stovko: https://bit.ly/TYMOJE100. 

Paní učitelka Machotková zemřela 
17. ledna 2015 v Čáslavi, pohřeb se konal 
v evangelickém kostele 24. ledna. Ztratili 
jsme v ní lidskou, laskavou, empatickou  
a obětavou ženu.  „Kantořina“ pro ni byla 
posláním, pro nás – žáky měla vždy po-
chopení, rozuměla nám a uměla nás po-
vzbudit. Je pro mě vzorem učitele, převza-
la jsem její vyučovací metody a jazykový 
systém a z jejích hodin češtiny stále čer-
pám.  

Za všechny bývalé žáky a žákyně i člen-
ky a členy Dětského pěveckého sboru vzpo-
míná 

Jana Andrejsková 

Miloslava Machotková: 
 

PROSBA 
Pane náš všemocný,  
v těžké dnes době  
divnými cestami  
jde lidstvo k tobě.  

Západ i východ Tě  
o pomoc prosí, 
k Tvým nohám  
předivné oběti nosí. 

Soudit ten dnešní svět  
můžeš Ty jediný,  
Ty víš, znáš každého,  
že nejsme bez viny. 

Mocní i bezmocní             
volají k Tobě –  
nenech nás utonout  
v tom lidském hrobě! 

Smiluj se nad lidstvem  
všech ras a pleti,  
všichni bez rozdílu  
jsme Tvoje děti! 

Báseň napsala paní učitelka Machotková 
po tragických událostech 11. září 2001. 

Stále je velmi aktuální.
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PODĚKOVÁNÍ GYMNÁZIU
Maturitní ročník SPgŠ 1980, paní 

třídní profesorky Vlasty Tesařové, dě-
kuje řediteli Gymnázia a Střední od-
borné školy pedagogické Čáslav, panu 
Mgr. Davidu Tichému za milé přijetí  
a příjemně strávený čas v budově školy 
v sobotu 15. 10. 2022 odpoledne.

Pan ředitel nás očekával, byl výborně 
připravený, pohovořil o pedagogickém 
sboru, který nás v letech 1976–1980 vy-
učoval, o životě školy v letech minulých, 
o pěveckém souboru, ve kterém většina 
z nás zpívala, i o plánech školy do bu-
doucna. Takto nadšeného a zapáleného 
ředitele může Čáslavi závidět nejedna 
střední škola.

Podívali jsme se do „naší“ třídy, do 
auly, tělocvičny... Vzpomínání bylo ve-
selé a dojemné, počet spolužaček se 
průběžně měnil, ale nakonec, přestože 
žádná z nás není z Čáslavi, se nás sešlo 
dvacet včetně paní vychovatelky Miluš-
ky, tehdy Havlové, která se o celou naši 
třídu starala v Domově mládeže SZeŠ.

Gymnáziu a Střední odborné škole 
pedagogické Čáslav přejeme do bu-
doucna nadšené pedagogy a vnímavé 
studenty.

SK SLAVOJ – TURISTIKA PROSINEC 2022
3. 12. MIKULÁŠSKÉ TRHY
trasa: Čelákovice, sv. Václav, Lysá nad Labem
délka trasy: 11 km
odjezd: Čáslav 8:01       návrat: Čáslav 15:00
vedoucí: Ing. Zbyněk Němec
10. 12. SKANZEN KOUŘIM
trasa: Klášterní Skalice, Stará Kouřím, skanzen Kou-
řim   délka trasy: 10 km   odjezd: Čáslav 8:51 /R/, 
z Kolína bus 8:17 do Klášterní skalice 
návrat: Kouřim 13:13, 15:13, z Kolína 14:47, 16:47
vedoucí: Míla Poštová
17. 12. VÁNOČNÍ POCHOD
trasa: dle propozic KČT Kolín                                                    
délka trasy: 12 km
odjezd: Čáslav 8:50      návrat 15:06
vedoucí: Zdeňka Matysová
31. 12. SILVESTROSKÝ POCHOD
trasa: Třemošnice, Hedvičino údolí, Starý Dvůr, 
Lichnice, Třemošnice délka trasy: 12 km
odjezd: Čáslav 9:13
vedoucí: Zdeňka Matysová

VÝSLEDKY ZA ŘÍJEN
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PODĚKOVÁNÍ OD SK SLAVOJ
Každý měsíc zveřejňuje Turistický 

oddíl v Čáslavských novinách program 
pochodů. Chodíme po dopravně dosa-
žitelném okolí a jednou za čas vyrazíme  
i dál. Letos jsme takhle navštívili Český 
Krumlov a okolí a před nedávnem Mšeno. 

Mšeno je výchozím bodem do 
chráněné oblasti kokořínských lesů, 
tedy oblasti s krásnými skalními útva-
ry z pískovce a slepence. Mohli jsme 
si vybrat trasu z Kokořína přes Poklič-
ky zpátky do Mšena nebo Cinibulkovu 
stezku. Část turistů tedy obdivovala  
i skalní tvary připomínající hřiby a část 
absolvovala místy náročnou cestu po 
skalách a v jednom úseku také pomocí 
řetězů zapuštěných do skály. Přestože 
některým z nás je už více let, tak přece 
jenom chozením máme vypracovanou 
kondičku a náročný terén nás nerozho-
dí. Neodradí nás ani nevlídné počasí, 
ale na to jsme měli štěstí. Celou dobu 
bylo příjemně a až při zpáteční cestě 
autobusem začalo pršet. 

Cesty autobusem na vzdálenější mís-
ta si můžeme dovolit mimo jiné také díky 
finančním příspěvkům od AVE CZ odpa-
dové hospodářství Čáslav. Děkujeme.

Turistický oddíl Čáslav
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S Diakonií jsme si připomněli  
den válečných veteránů.

SPŠ Čáslav oslavila 70. výročí.

Březovanka oslavila 30 let.

Zemědělské muzeum otevřelo  
pumptrackovou dráhu.

Oslavy týdne 
Turistických  

informačních 
center 2022.

ZŠ Náměstí slaví 200 let.

Halloweenská strašidla 
se proháněla po ZŠ Sadová, 
ale i na hřišti FK Čáslav. 
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5. FESTIVAL DH SE OPRAVDU VYDAŘIL
V říjnu proběhl již tradiční Festival de-

chových hudeb v Čáslavi v Dusíkově diva-
dle, který pořádá kapelník Václav Musílek 
a jeho domovská kapela Věnovanka.

Jako první vystoupil Josef Oplt, který 
posluchače potěšil nejen krásnou písnič-
kou, ale i bravurním zpěvem a doprovo-
dem, který zajistila Dita Kholová. 

Jako druzí na scénu přišli Božejáci. 
Vynikající nejstarší hasičská dechová 
hudba předvedla své profesionální poje-
tí skladeb. Jejich vystoupení uváděl Petr 
Bloudek, hrály se jak písničky jihočeské, 
tak moravské. Publikum si s Božejáky 
krásně zazpívalo a už se mohlo se těšit 
na domácí Věnovanku.

Závěr tedy patřil domácímu souboru, 
který hýřil plejádou nových mladých mu-
zikantů, a tak není divu, že výběr skladeb 
byl přizpůsoben jejich temperamentu. 
Všechny překvapil fakt, že se poprvé 

zpěvu chopil i sám kapelník Václav Mu-
sílek. Dále skvěle zpívali Věra Chme-
lařová s Lukášem Lázňovským, který 
vystoupení Věnovanky uváděl. Došlo  
i na humorné scénky a hlasitý smích di-
váků. Celé divadlo se po pár písničkách 
rozezpívalo a odměnou všem mladým 
muzikantům bylo „standing ovation“  
a několik skvělých přídavků.

Co říci závěrem? Přijďte na náš Vá-
noční koncert 11. prosince 2022 na 
Nové scéně Dusíkova divadla od 16:00. 
Zazní na něm vánoční koledy, jako jsou 
například Narodil se Kristus Pán, Veselé 
vánoční hody, a mnoho dalších českých  
i světových vánočních melodií. Věnovan-
ka si pro Vás dále připravila nový pro-
gram, který bude obsahovat celou řadu 
nových moravských i českých písniček. 
Přijďte, bude to stát za to. S Láskou se na 
Vás těší celá Věnovanka! 

NA VÁNOCE 2022 DO KOSTELA!
1. adventní neděle 27. listopadu 2022 
9:00 ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY (Evangelický kostel)
2. adventní neděle 4. prosince 
9:00 ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY (Evangelický kostel)
14:30–17:00 ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH –  
s možností zakoupit fairtradové výrobky ze zemí tře-
tího světa, z Diakonie Čáslav, výrobky Dobročinného 
spolku Marta a od dětí i dospělých z evangelického 
sboru v Čáslavi. Bude to vhodná příležitost nakoupit 
svým blízkým dárky a zároveň podpořit dobrou věc. 
(Komenského síň)
17:30 ADVENTNÍ KONCERT Moniky Drdové 
(Evangelický kostel)
3. adventní neděle 11. prosince
9:00 ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY (Evangelický kostel)
17:00 ADVENTNÍ SETKÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH – kon-
cert, výstava, divadlo (Evangelický kostel)
Ve čtvrtek 15. prosince od 9:00 do 11:00 ADVENTNÍ 
KAVÁRNIČKA v kavárně Diakonie s punčem, zpě-
vem koled a sdílením.
4. adventní neděle 18. prosince
9:30 VÁNOČNÍ SLAVNOST pro malé i velké s vánoč-
ním divadlem dětí a mládeže (Evangelický kostel)
17:30 BOHOSLUŽBY „SMUTNÉ VÁNOCE“ 
Vánoce si často přejeme „šťastné a veselé“, ale pro 
někoho takové nejsou. Bohoslužby pro ty, kdo jsou 
v těchto dnech smutní, ztratili někoho blízkého, bojí 
se a jen těžko hledají naději… 
V pátek 23. prosince od 19:00 
tradiční DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ evangelické 
MLÁDEŽE s filmem „Kdo to uklidí?“ 
(Komenského síň)
ŠTĚDRÝ VEČER 24. prosince ve 22:00
ŠTĚDROVEČERNÍ ZASTAVENÍ v kostele při svitu 
svíček, s hudbou a poezií 
(Evangelický kostel)
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25. prosince v 9:00 
SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
(Evangelický kostel)

Přejeme vám radostný adventní čas, pokojné pro-
žití vánočních svátků a hojnost zdraví a požehnání 
v novém roce 2023. 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Čáslavi, ulice Jana Karafiáta č.p. 159.

http://caslav.evangnet.cz/
https://www.facebook.com/CCECaslav/

Městské muzeum a knihovna Čáslav

PRAŽSKÉ JEZULÁTKO

výstava souboru textilních prací

29. 11. 2022 – 1. 1. 2023

výstavní síň na náměstí J. Žižky z Trocnova
otevřeno út–ne 10:00–12:00, 14:00–17:00 
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Pražské Jezulátko
výstava souboru textilních prací
KDY: 29. 11. 2022 – 1. 1. 2023 
KDE: výstavní síň,  
náměstí J. Žižky z Trocnova 
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17
TECHNIKA LINORYTU 
výstava techniky linorytů 
KDY: 8. 11. 2022 – 29. 4. 2023 
KDE: galerie, Jeníkovská 222 
Otevřeno: út–so 10–12, 14 -17
VÝTVARNÍCI ČÁSLAVSKA VE  
SBÍRKÁCH MĚSTSKÉHO MUZEA   
cyklus drobných výstavek věnovaných 
výtvarníkům Čáslavska, třetí výstavka 
ukazuje práce Jarmily Engländerové- 
-Životské
KDY:  9. 8. – 28. 1. 2023
KDE: galerie, Jeníkovská 222 
Otevřeno: út–so   10:00–12:00,  
  14:00–17:00
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY: 
CARITAS
Pěvecký sbor ZUŠ Kutná Hora pod  
vedením sbormistra Jana Drahoty  
Sváteční slovo: Michal Šramko 
KDY: sobota 10. 12. 2022 od 15:00
KDE: kostelík sv. Bonifáce v Lochách
Vstupné dobrovolné
ADVENTNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
KDY: neděle 11. 12. 2022 od 14:00 
KDE: budova muzea, Husova 291 
Program: 
14:00–15:00 
výroba perníčků tlačených do formy
15:00–15:45 
koncert Tria Kavánkovi
16:00–17:00 
setkání členů Klubu přátel muzea 
Vstup zdarma

NABÍDKA PRO ŠKOLY
naše expozice, kromě archeologické 
(z důvodu péče o exponáty), budou ško-
lám zpřístupněny po předchozí dohodě 
i mimo muzejní sezónu (tj. listopad – 
březen).
tel: 327 316 885, 327 312 207 nebo 
novakova@cmuz.cz, vlasak@cmuz.cz  

EDUKATIVNÍ PROGRAMY
PTÁCI A KRMÍTKA
PROGRAM pro MŠ, ZŠ (1. a 2. stupeň)
Délka programu: 45 minut pro MŠ 
                               60 minut pro ZŠ 

CÍL PROGRAMU: Společně se sezná-
míme s nejběžnějšími ptačími druhy, 
které jsou nejčastějšími návštěvníky 
na krmítku. Řekneme si, jakou potravu 
ptáčkům do krmítka sypat a jaké krmení 
není vhodné, kam bychom měli krmítka 
instalovat a ukážeme si různé druhy 
krmítek. 
Součástí celého programu je hra 
související s daným tématem.
Přihlášky na vlasak@cmuz.cz 
nebo 327 312 042.
JAK SE DĚLÁ LINORYT
PROGRAM pro: MŠ a 1. stupeň ZŠ 
Délka programu: 60 minut
Konání programu: 
14. listopadu 2022 – 28. dubna 2023
CENA: 40 Kč/os.
Program probíhá v galerii městského 
muzea, Jeníkovská 222.
Cíl programu: Seznámíme se s techni-
kou tisku z výšky a ukážeme si linoryty 
z muzejních sbírek. 
Jednoduchým způsobem si vytvoříme 
vlastní grafický list.
Přihlášky na stara@cmuz.cz 
nebo 327 316 769.
KLUB PŘÁTEL MUZEA
Chcete se stát členy neformálního 
sdružení zájemců o činnost muzea?
Více info a přihlášky na e-mailu: 
novakova@cmuz.cz.

Předprodej lístků online nebo vždy hodinu před pro-
mítáním. Kompletní program na www.kinocaslav.cz. 

1. 12 20:00 Black Panther: 
  Wakanda nechť žije
2. 12. 17:30 Il Boemo
2. 12. 20:00 Hranice lásky
3. 12. 17:30 Princ Mamánek
3. 11. 20:00 Black Panther: 
  Wakanda nechť žije
7. 12. 20:00 Paní Harrisová jede do Paříže
8. 12. 20:00 Menu 
9. 12. 17:30 Ukradená vzducholoď
9. 12. 20:00 Válečnice
10. 12. 17:30 Princezna zakletá v čase 2
10. 12. 20:00 Cirkus Maximum
14. 12. 17:30 Tanec v temnotách
15. 12. 20:00 Avatar 2: The Way of Water
16. 12. 17:30 Princezna zakletá v čase 2
16. 12. 20:00 Black Adam
17. 12. 17:30 Největší dar
17. 12. 20:00 Avatar 2: The Way of Water
18. 12. 20:00 Vánoční příběh
21. 12.  20:00 Avatar 2: The Way of Water

PROGRAM / PROSINEC 2022
KINO MILOŠE FORMANA  

DDM ČÁSLAV – PROSINEC
Pátek 9. 12. 2022 – Andělské zvonění
Od 17:00 v Hotelu Grand.
Pro veřejnost.
Vstupenky (50 Kč/osoba) k zakoupení v kanceláři 
DDM Čáslav.
Sobota 10. 12. 2022 
Vánoční šachový turnaj dvojic
Od 9:00 v klubovně DDM Čáslav.
Pro veřejnost.
Účastnický poplatek 60 Kč/osoba.
Sobota 17. 12. 2022
Vánoční dílna – výroba vánočních dekorací
8:00–12:00 v klubovně DDM Čáslav.
Pro děti od 1. tříd.
Účastnický poplatek 200 Kč.

Na příležitostné akce je možné přihlásit se na 
webových stránkách www.ddmcaslav.cz 

od 10. 11. 2022.
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2023

Příměstské tábory:
17.–21. 7. 2023 
Kouzelnická škola Harryho Pottera
24.–28. 7. 2023  Dívčí klub
31. 7. – 4. 8. 2023 Výletníček
7.–11. 8. 2023  Keramicko-řemeslný
Pobytové tábory:
1. polovina července Letní pohybový tábor 
mažoretek
8.–15. 7. 2023  Ve jménu krále
5.–12. 8. 2023  Taneční tábor
19.–26. 8. 2023  Taneční soustředění

Na letní tábory je možné přihlásit se na webových 
stránkách www.ddmcaslav.cz od 1. 12. 2022.

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

Změna programu vyhrazena.
Sledujte naše webové stránky, Facebook a Instagram! 

www.muzeumcaslav.cz 
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Advent ve Starkoči
Po dvouleté přestávce navazujeme opět 

na pořádání již tradičních adventních kon-
certů a půlnoční bohoslužby v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie ve Starkoči. Od roku 
2017 v kostele probíhají práce na jeho obno-
vě a každoročně se podaří opravit alespoň 
jeho část. V poslední době to bylo vybudo-
vání nového stropu v lodi kostela a oprava 
hlavní římsy. Přestože kostel prochází obno-
vou, zveme všechny v předvánoční době na 
následující program:

10. 12. od 17:00  
Koncert duchovní hudby 
ZNÁMÍ – NEZNÁMÍ SKLADATELÉ.
Účinkují: Gabriela Němcová – zpěv
 Ondřej Mucha – harmonium

17. 12. od 16:00 
adventní koncert – ZUŠ BAND ČÁSLAV

24. 12. od 22:00  
štědrovečerní bohoslužba  
se zpíváním – PETR MINÁŘ

Kostel zkrášlí vánoční stromečky, které oz-
dobí děti okolních škol, a v době otevření 
kostela proběhne soutěž o nejlépe ozdobený 
vánoční stromeček.

Ing. Anna Kodlová
místostarostka obce Starkoč

=amk=

ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM BILANCUJE

Rok se s rokem sešel a my se opět ohlí-
žíme za další ukončenou sezonou. 

Nejoblíbenější akci, Pradědečkův trak-
tor, jež minulý rok nemohla proběhnout 
kvůli pandemické situaci, jsme si letos 
užili plnými doušky a potěšilo nás, s jakou 
návštěvností se setkala. 

Nově jsme letos uspořádali Den ote-
vřeného depozitáře. Veřejnosti byl poprvé 
zpřístupněn náš jediný nízkonákladový 
depozitář, kde měli návštěvníci možnost 
zhlédnout naši podsbírku Zemědělská 
technika a podsbírku Rostlinná výroba II.

Každou první středu v měsíci jsme 
věnovali našim seniorům, pro které byla 
připravena komentovaná prohlídka. Kurá-
torka muzea představila jednotlivé stroje, 
které jsou umístěny v depozitářích, a se-
nioři se dozvěděli i další zajímavosti. 

Kromě tradičních akcí, jako jsou Den 
bezpečnosti, Pradědečkův traktor nebo 
Dožínky, proběhla letos v Národním země-
dělském muzeu Čáslav také výstava i akce 
věnovaná traktorům domácí výroby – Do-
mádo – spanilá jízda. Jejím prostřednic-
tvím jsme se slavnostně rozloučili se sezo-
nou 2022. 

Rádi bychom zmínili i novou pumptrac-
kovou trať v areálu NZM Čáslav. Od loňské-
ho roku je městská část propojena s naším 
muzeem lávkou, na kterou navazuje cyklo-
stezka, takže se k nám bezpečně dostanou 
pěší návštěvníci i cyklisté. Projížďku cyklo-
stezkou si teď v Muzeu zemědělské techni-
ky Čáslav můžete zpestřit i svižnou jízdou 
po pumptracku. 

K pumptrackové dráze do konce roku 
přibude ještě workoutové hřiště, které 
bude též zpřístupněno veřejnosti. 

Muzeum zemědělské techniky Čáslav 
není pouze o akcích, ale především o ochra-
ně a rozšiřování sbírek. I v tomto ohledu 
byla pro nás letošní sezona úspěšná. Do 
depozitářů a expozic jsme nově umístili 
pneumatický secí stroj Aeromat A12/B 12, 
mlátičku Berhold Kraus, brány 5-BSZ 480, 
tažený postřikovač Šléza a dva secí stroje, 
jeden na mák a druhý na jetel. 

Děkujeme návštěvníkům za přízeň v roce 
2022, přejeme všem hodně zdraví a bude-
me se těšit v roce 2023!

Bc. Adéla Čapková, Bc. Renata Petrová DiS., 
Ing. Markéta Ballová

NOVA FORMA V GUMÁRNĚ   
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022 – VIZE ROKU 2023

NOVA FORMA působí na čáslavském 
kulturním poli již třetím rokem a uspořáda-
la v prostoru Gumárny mnoho zajímavých  
a divácky úspěšných akcí. Letos jsme 
zájemcům nabídli sedm workshopů, de-
vět přednášek, čtyři setkání a autorská 
čtení, pět samostatných výstav v prosto-
ru Gumárny a jednu skupinovou výstavu  
s názvem mycelium ve spolupráci s galerií 
Pragovka, kterou kurátorsky připravila Ka-
mila Ženatá. Koncertoval u nás Vladimír 
Merta a skupina Zrní, Lukáš Pavlásek ro-
zesmál diváky na závěr 2 dnů v Gumárně,  
v Gumárně měla premiéru první Noc mu-
zeí a galerií v Čáslavi.

V roce 2023 připravujeme cyklus veče-
rů s názvem Ohnisko představuje, na kte-
rých bude básník Milan Ohnisko svěžím 
a komunikativním způsobem uvádět díla 
autorů, kteří jsou mu blízcí. První setkání 
se uskuteční v Gumárně 22. března 2023 
od 18:30. Divácký zájem o tematiku vzta-
hů, sebepoznání a o terapeutické procesy 
zaměřuje naši dramaturgii i tímto směrem. 
Terapie jako cesta k sobě se jmenuje první 
večer 22. února 2023, kde bude hovořit a be-
sedovat skupinová a individuální terapeutka 
Mgr. Daniela Saifrtová. Dětská psycholožka 
Mgr. Barbora Losenická pro nás připravuje 
cyklus přednášek na téma Vliv stresu na 

život dítěte. Rovněž nás čeká další velká 
skupinová výstava v industriálním prostoru 
Gumárny, tentokrát s hvězdným zastoupe-
ním výtvarných umělců. Zatím prozradíme 
jenom Františka Skálu a Milana Kunce, kte-
ré přizvala kurátorka projektu Máša Černá 
Pivovarová. Ale máme i překvapení!

O všech akcích Vás budeme informo-
vat na stránkách Čáslavských novin, na na-
šem Facebooku či na webových stránkách 
www.novaforma.art.

Přejeme Vám krásné adventní dny, klid-
né svátky, dobrý nový rok.

Děkujeme za vaši přízeň, těšíme se na 
viděnou v roce 2023!

F
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 1. XII čtvrtek—Formanova ul. 555—Václav Mlčoch (klavír) 
 2. XII pátek—Dusíkovo divadlo—Jorika Maňáková (klavír) 
 3. XII sobota—Pension U Horských—Formanova Čáslav a její děti 
 4. XII neděle—evangelický kostel—Monika Drdová (operní zpěv) 
 5. XII pondělí—Městská knihovna—Mikuláš, čert a andělé
 6. XII úterý—sport-D, pěší zóna—Jana Štolbová a Věra Gregorovičová (zpěv) 
 7. XII středa—Domov důchodců, Nazaret 94—Adéla Drahorádová (klavír)
 8. XII čtvrtek—dvůr sokolovny—Basketýři (pouliční umělci)
 9. XII pátek—Přemysla Otakara II. 251—Abakuk (rodinná kapela) 
 10. XII sobota—Knihkupectví Chrpa, Gen. Moravce 58—Bára Hlavinková (zpěv) 
 11. XII neděle—Husův sbor—Jana Veberová (operní zpěv) 
 12. XII pondělí—Žižkova brána 52/1—Pavel Šenkapoun (čáslavský písničkář)
 13. XII úterý—lékárna U Bašty, pěší zóna—Tomáš Polman (kytara)
 14. XII středa—Café U Seidlů, K. Čermáka 45—Koleda Band (Jaro Švarz a spol.)
 15. XII čtvrtek—Diakonie ČCE, Komenského náměstí—Žáci ZUŠ ze třídy Elišky Tomeňukové (zpěv)
 16. XII pátek—Městské muzeum—Jiřina Jandová, Vojta Zajac (jazzové duo)
 17. XII sobota—Klub Gumárna, Pazderského 2045—Bazar Band a spol. (čáslavská kapela)
 18. XII neděle—katolická fara, Kostelní náměstí 186—JeToJedno (kutnohorská kapela)
 19. XII pondělí—Bylinka, Gen. Moravce 56—Jak se Melichar ztratil v mlze (loutky) 
 20. XII úterý—kostel sv. Alžběty, Nazaret—Čáslavská chrámová schola (komorní pěvecký sbor)
 21. XII středa—náměstíčko Svobody, Gen. Moravce 15—Komorní pěvecký sbor SOŠPg Čáslav 
  pod vedením Jany Vrňákové 
 22. XII čtvrtek—Hotel Grand—Žáci ZUŠ ze třídy Petra Táborského (žestě)
 23. XII pátek—Otakarova bašta—Vánoční poselství čáslavských farářek a faráře, 
  za doprovodu trumpetisty Vojtěcha Hylského 
 24. XII sobota—Bašta pro všechny, park Vala—Tiché okénko pro štědrovečerní procházku po Valech 

24 oken adventu 
1.— 24. prosince 2022 
každý den v 17 h 
Jsme tu stále pro vás. Spolu znovu rozsvítíme 24 čáslavských oken. 
Po dvou letech na radnici jdeme blíž k vám. 
Z předvánočních hudebních vystoupení a sousedského potkávání se budeme těšit 
na čtyřiadvaceti různých místech, kde je radost být, s lidmi, se kterými je nám dobře. 
Něco lahodného na zahřátí nám u každého adventního okna nabídne 
pojízdný stánek Klubu Gumárna. 

LABELLL Ltiskárna
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ve znamení hvězd
Na zlatou adventní neděli 18. 12. se opět po roce můžeme těšit na Advent na dotek. Římskokatolická farnost  

s Odborem vnějších vztahů a komunikace MěÚ Čáslav připravila bohatý program. Jeho hlavním bodem je benefiční 
koncert v kostele sv. Petra a Pavla. Kouzelnou vánoční atmosféru však během odpoledne navodí také kuchařská show 
známé televizní hvězdy nebo rozsvícení 18. adventního okna. Ale popořádku…

Již ve 13:00 otevře informační centrum. Děvčata budou při-
pravena zodpovědět všetečné dotazy týkající se programu a po-
radit vám s výběrem upomínkových předmětů 
spojených s naším městem, které se skvěle 
hodí jako dárek pod stromeček na posled-
ní chvíli. 

Ve 14:00 před kostelem sv. Petra 
a Pavla vystoupí se svojí kuchařskou 
show modelka, moderátorka a kuchařka 
Markéta Hrubešová. Můžeme poodhalit, 
že se do Čáslavi velmi těší a přiveze také 
svoji kuchařku. Prostor pro autogramiádu 
je samozřejmostí. 

O hlavní bod programu se postará pěvecký 
sbor Domova Laguna Psáry, který nabízí dětem, mládeži i dospělým 
s mentální retardací profesionální speciálně pedagogickou péči, vý-
chovu a vzdělávání. Benefiční koncert proběhne od 16:00 v kostele 
sv. Petra a Pavla. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na charita-
tivní účely. Vybranou částku podpoří také Hotel Grand. Manažer 
hotelu Martin Slanina přislíbil, že speciálně pro Advent na dotek 
připraví něco na zahřátí a výtěžek v plné výši věnuje na dobrou věc.  
A komu bude výtěžek věnován? Jedné z nejzářivějších hvězd, Natál-
ce Lebedové. Její příběh byl vybrán ve spolupráci s Mateřskou ško-
lou speciální, Základní školou a Praktickou školou Diakonie ČCE. 

Posledními tóny koncertu ovšem vánoční večer neskončí. Spo-
lek Formanova Čáslav totiž od 17:00 rozsvítí 18. adventní okno. 
Akce 24 oken adventu tentokrát proběhne v jiném duchu než  
v předešlých letech. Po dvou letech na radnici jde Formanova Čá- 
slav blíž k vám. Adventní okna se budou rozsvěcet na čtyřiadvaceti 
různých místech. Na zlatou adventní neděli to bude katolická fara. 
Celý program jste si mohli pročíst na předešlé stránce.

VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN MALÉ NATÁLCE
Následující příběh rodiny Lebedových se začal psát v létě 2016. 

Maminka Šárka prožívala bezproblémové těhotenství a těšila se 
na dvojčátka. Vše se změnilo ve 24. týdnu těhotenství. „Den před 
narozením dětí mě začalo pobolívat břicho, zajela jsem tedy pro 
jistotu do čáslavské porodnice. Tam mi sdělili, že mám v těle infek-
ci a děti chtějí ven,“ vypráví v jedné ze tříd čáslavské Diakonie Šárka 
Lebedová a občas pohledem zkontroluje malou Natálku. 

Prognózy byly nejisté
Druhý den, 4. srpna se v hradecké nemocnici narodila dvoj-

čátka, Natálka (505 gramů) a Štěpánek (610 gramů). Na přesné 
prognózy si ovšem lékaři netroufli. „Oba při převozu na dětskou 
JIP byli napojeni na umělou plicní ventilaci. Od lékařů jsme slyšeli, 
ať se připravíme na všechno, jak se bude stav dětí vyvíjet, nikdo 
netušil. Děti pustili domů z nemocnice zhruba po půl roce, během 
něhož se jejich zdravotní stav měnil jako na houpačce. Jednou na 
tom byla lépe Natálka, jindy Štěpánek. Natálka například začala 
dříve sama dýchat. Oba prodělali operaci očí a operaci střev,“ po-
kračuje ve vyprávění paní Lebedová.

Finančně náročné rehabilitace
Štěpánek je dnes zdravý předškolák. Natálka bohužel takové 

štěstí neměla. Sepse jako reakce organismu na infekci jí způso-
bila spasticitu a atrofii svalů všech čtyř končetin, tedy komplexní 

poruchu svalového napětí. Natálka také trpí retinopatií zraku 
čtvrtého stupně. V šesti letech nemluví, nechodí, je inkonti-
nenční. Stěžejní jsou pro ni rehabilitace, přičemž náklady na 
ně výrazně zatěžují rodinný rozpočet Lebedových. K finanč-
ně náročné péči paní Lebedová říká: „Třikrát týdně jezdíme 
do Prahy na rehabilitaci, která je důležitá pro posílení celé-

ho těla. Auto je vlastně náš druhý domov, ale bez rehabili-
tace by to nešlo. Bohužel tato cvičení, které nás stojí zhruba 

60 000 korun měsíčně, nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou.  
V prosinci chceme také podstoupit operaci metodou Ulzibat. Lé-
kaři šetrnými vpichy a naříznutím povolí spastické svaly, a tím by 
mělo dojít k uvolnění končetin. Ani tento zákrok není hrazen pojiš-
ťovnou, ale musíme to zvládnout, protože jedna nožička se nám  
i přes neustálé cvičení krátí, což Natálce působí bolesti a už  
s tím nejde mnoho dělat.“

Co jim vykouzlí úsměv na tváři?
Neustálé rehabilitace naštěstí Natálka snáší dobře. „Má ráda 

doteky. Rehabilitační pracovnice jí pustí písničky a jde se na to. 
Natálka celkově velmi dobře reaguje na hudbu. Když slyší hezkou 
písničku, začne se smát, výskat, je vidět, že má radost,“ upřesňu-
je paní Lebedová. Závěrem povídání jsme se statečné maminky 
zeptali, co vykouzlí úsměv na tváři jí a jaké je její přání k nadchá-
zejícím vánočním svátkům. Paní Lebedová se slzami v očích vy-
práví: „Víte, když se Natálka směje, jsem šťastná i já. Přestože 
má svůj svět a svá trápení, není 
takových chvil málo. Velkou 
radost mi samozřej-
mě dělá i Štěpánek.  
A co bych si přála 
k Vánocům? 
O tom jsem už 
dlouho nepře-
mýšlela. Stačilo 
by mi, aby byly 
obě moje děti 
zdravé. To už 
se ale bohužel 
nestane.“

NATÁLKU MŮŽETE PODPOŘIT ZAKOUPENÍM OBČERSTVENÍ  
U STÁNKU HOTELU GRAND NEBO PROSTŘEDNICTVÍM DOB-

ROVOLNÉHO VSTUPNÉHO. KASIČKU NAJDETE V KOSTELE  
SV. PETRA A PAVLA ODPOLEDNE V DEN KONÁNÍ AKCE.

JN

11

t
Advent na dotek
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www.meucaslav.cz
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večer bude moderovat
ANETA PLÍŠKOVÁ

zahraje
PARAGRAF 202

vystoupení
ZUŠ a DDM

Pivo, nebo víno?
Ve víně je pravda, ale pivo někdy lépe za-
žene žízeň.

Matematika, nebo dějepis?
Moc zajímavá je historie matematiky.

Hory, nebo moře?
Většinou si skvěle odpočinu u moře.

Kino Miloše Formana, nebo Dusíkovo 
divadlo?
Pokud by v Dusíkově divadle promítali filmy 
Miloše Formana, určitě bych se rád zašel 
podívat. 

Kočka, nebo pes?
Občas mi svět přijde jako kočkopes.

Kniha, nebo film?
Rád se dívám na zfilmované knihy, které 
jsem předtím četl. 

Pop, nebo rock?
Záleží na situaci v souvislosti s odpovědí 
na první otázku.

Slané, nebo sladké?
Slaný karamel je prostě jedna z nejlepších 
sladkostí (?).

Po Čáslavsku autem, nebo pešky?
Velmi rád chodím pěšky.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?
Kdyby měla moře, byla by Čáslav v létě ješ-
tě krásnější.

Čáslavská synagoga bezesporu platí za jednu z nejdůležitějších památek 
ve městě. V listopadu se zde uskutečnil očekávaný koncert Naches Tria, ev-
ropské špičky na poli klezmer hudby. I za ním stál Nadační fond dr. Dagmar 
Lieblové, který mimo jiné financuje rekonstrukci synagogy a zajišťuje její pro-
voz. Vyzpovídali jsme při té příležitosti ředitele nadace Marka Lauermanna.

Čáslavský zpovědník: MAREK LAUERMANN

Drazí  
Čáslavané

srdečně Vás zdravím z katolické fary. 
Dovolím si Vás prostřednictvím Čáslav-
ských novin pozvat na několik akcí, které 
bude naše farnost v prosinci pořádat. 

V pondělí 5. prosince přijde v pozd-
ních odpoledních hodinách do kostela 
sv. Petra a Pavla Mikuláš se svým dopro-
vodem. Dále pak ve středu 7. prosince 
zveme všechny občany na Novou scénu 
Dusíkova divadla, kde bude od 18:00 
představen dokument o mariánské tra-
dici v Čáslavi – aneb jsou poutní místa 
místy zázraků? Během adventu (v sobo-
tu 3., 10., 17. a 24. prosince od 7:00) se 
budou také konat ranní bohoslužby při 
svíčkách, tzv. roráty. 

Na neděli 18. prosince je napláno-
ván benefiční koncert, který se uskuteč-
ní od 16:00 v kostele sv. Petra a Pavla. 
Vánoční bohoslužby budou 24. prosin-
ce v 16:00 (tematicky zaměřeno na děti) 
a ve 24:00 (půlnoční mše svatá). 

Novinkou bude letos Česká mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou před-
nesou umělci z Kutné Hory ve středu 
28. prosince od 17:00 opět v kostele 
sv. Petra a Pavla. Za celý uplynulý rok 
poděkujeme při mši svaté v sobotu  
31. prosince v 16:00 na stejném místě. 

farář farnosti – děkanství Čáslav 

Foto: Klára Horáčková

Dmytro Romanovský
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Petra HrubišováNOVINKY v knihovně – listopad
Šelma – František Šmehlík
Detektivní román s prvky 
politického thrilleru tvoří 
několik navzájem prová-
zaných dějových linek a je 
prvním dílem volné trilo-
gie o vrchní vyšetřovatel-
ce Lauře Ara.

Liliputin: Povídky z války  
Jan Němec
Nová povídková kniha 
Jana Němce reaguje na 
letošní ruskou okupaci 
Ukrajiny. Hlavními posta-
vami sice nejsou vojáci 
na frontě, avšak ani tito 
lidé už nikdy v budoucnu 
nebudou stejní. 

V hlavní roli srdce – Petr Neužil
Srdce je zásadním 
orgánem našeho 
těla i věčným mo-
tivem lidské kultu-
ry. Kdo jiný by mu 
měl rozumět lépe 
než slavný kardio-
log Petr Neužil? 
Ve svých vzpomín-
kách a povídkách 
dává nahlédnout 

do vývoje české kardiologie, vypráví o léč-
bě známých osobností a přemítá o promě-
nách moderní společnosti.

Lucia – Bernard Minier
Vyšetřovatelka Lucia Gue- 
rrero najde v Madridu své-
ho parťáka ukřižovaného 
na kalvárii a vydá se po 
stopě jeho vraha. Všich-
ni jsou konfrontováni se 
svou vlastní minulostí,  
se svými nejhlubšími hrů-
zami a s pravdou ohavněj-
ší než všechny legendy  
a mýty.

Co se stane dál  
Mornštajnová, Klevisová, Tučková aj.
Deset populárních autorek 
a deset příběhů ženských – 
vlastně až na jednu výjim-
ku – hrdinek, které se tváří 
v tvář všednodennosti ne-
hodlají vzdát, v oblíbeném 
povídkovém formátu na-
kladatelství Listen.

Ateliér Rosen: Modistky z Tržní uličky  
Anne Jacobsová
Kassel, 1830. Dvacetile-
tá Elisa Rosenová pro-
vozuje se svou matkou 
a babičkou malý mo-
distický ateliér v Tržní 
uličce. Její kloboukové 
kreace jsou velice žáda-
né a otevírají jim dveře 
do nejvyšších společenských kruhů. První 
díl nové historické ságy populární autorky 
Anne Jacobsonové alias Marie Lamballe.

 
Pavouk – Lars Kepler
Netřeba dramatických 
úvodů. Joona Linna se 
vrací s devátým přípa-
dem… a opět mu jde  
o krk!
 

Osudné svědectví – Robert Bryndza
Detektivka Erika Fosterová se během ve-

černí procházky v okolí své-
ho nového domu v Black- 
heath ocitá na místě činu. 
Brutálně zavražděná žena je 
Vicky Clarkeová, která měla 
vlastní podcast o skuteč-
ných zločinech.

Herečka: Múza první republiky  
Jana Poncarová
První světová válka skončila a duch divo-
kých 20. let posedl srdce všech svobodo-
myslných umělců. Patřila mezi ně i herečka 
Jarmila Horáková. Navenek působila se-
bevědomě, uvnitř však 
skrývala nejistoty, které 
si vypisovala do svého 
deníku. S prvními lás-
kami přichází také dile-
ma – je možné se vdát  
a zároveň se naplno 
věnovat divadlu? Vážná 
nemoc však přerušila 
oslnivou kariéru v zárodku.

Darujte přístup k tisícům  
knih a e-knih!

Po celý advent můžete u nás v knihov-
ně pro své blízké a přátele zakoupit „před-
platné“ registračního poplatku na celý rok. 
Poukaz platí i na prodloužení stávajících 
registrací a je využitelný až do konce příš-
tího roku.



26  volný čas

IMNETRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ DNY
Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den žen nebo Svátek prá-
ce známe všichni a většina z nás by k nim zřejmě zvládla do-
plnit i správné datum. Celosvětově ovšem existují stovky dal-
ších mezinárodních dní, které na svůj věhlas nebo obecné 
přijetí teprve čekají. Jsou mezi nimi takové, o jejichž opráv-
něnosti není pochyb, ale i úplné kuriozity. Co všechno může-
me slavit v prosinci?
5. prosince
Mezinárodní den nindžů
Jasně, i tentokrát bude v tento 
den hrát prim Mikuláš. Ve světě 
však roste počet fanoušků svát-
ku do slušivé černé oblečených 
bojovníků, původně japonských  
a chránících bezbranné venkova-
ny. S trochou nadsázky se dá říct, 
že 5. prosince se nindžou může 
stát kdokoli.

6. prosince
Národní den gazpacha
Polévka nemusí být zákonitě hor-
ká, dokonce ani teplá. Dlouhá léta 
tradovaný „omyl“ vyvrací kulmi-
nující počet milovníků gazpacha. 
Na tomto „tekutém salátu“ už si 
zdaleka nepochutnávají pouze 
Jihoevropané, prosazuje se i do 
českých jídelníčků. Inu, proti gu-
stu…

9. prosince
Národní den lam
Nemají hrby, přesto se jim vzhle-
dem k čeledi často přezdívá vel-
bloudi Jižní Ameriky. Už desítky 
let přitom nejsou k vidění pouze na 
tomto kontinentě. Jejich oblíbenost 
vedla k tomu, že mimo zoologické 
zahrady vznikají i specializované 
lamí farmy – například v Brně.

18. prosince
Mezinárodní den migrantů
Jen málo témat dokázalo v po-
sledních letech rozvířit veřejnou 
debatu tak jako migrace. Lidé 
přitom před válkou, bídou, prostě 
za lepším životem utíkali vždyc-
ky. Mezinárodní den migrantů 
upozorňuje svět především na 
častou (ne)možnost dovolat se 
základních lidských práv.

19. prosince
Světový emo den
Hudba, móda, kultura. Tato  
a mnohá další odvětví se občas 
objevují za slovíčkem „emo“. To 
označuje subkulturu vycházející  
z punku a zdůrazňující melan-
cholii a niterné emoce především 
mladé generace. A taky černé 
oblečení, piercing, cvočky nebo 
výrazný make-up. 

27. prosince
Mezinárodní den návštěvy zoo
Většina lidí navštěvuje zoo za 
předpokladu, že venku panuje pří-
větivé, ideálně slunečné počasí. 
Mezinárodní den této kratochvíle 
přesto připadá na jeden z posled-
ních dnů v roce, a tedy pochopitel-
ně na zimní období. Nemusí to být 
vůbec špatný nápad, co myslíte?

PRAVIDLA:
Čísla značí pořadí písmenka tajenky, 
doplňte a odhalte odpověď. 
Tajenku doneste do Informačního centra. 
Prosím, nezapomeňte uvést své jméno  
a kontaktní údaje. Podmínkou je vyplnění 
všech polí v tajence a odpovědích.
Výherci budou vybraní slosováním.
První vylosovaný vyhraje nástěnný 
kalendář na rok 2023 s Čáslavi.
Druhý a třetí obdrží stolní kalendář.
Tajenky nosne od 1. 12. do 8. 12. 2022.

Nápověda: všechny odpovědi naleznete  
v tomto vydání ČN.

#
GADVENTNÍ TAJENKA – vyhrajte čáslavský kalendář na rok 2023

TAJENKA: 

1. Zlatá adventní … 

2. Účinkující osmého okénka  
akce 24 oken adventu

3. Název básně paní Machotkové

4. Jméno řezbáře i první sochy lesního betlému

5. Dětský čáslavský časopis

6. Děti píšou Ježíškovi… 
(ručně, ne elektronicky)

7. Malý redaktor…

8. Zvířecí socha zdobící lesopark

7 2

3

4 11

8

12

13

9

6

10 5

1
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Čas plyne, bolest v srdci zůstává. 

Dne 9. prosince 
uplynou 4 roky ode dne, 
kdy nás navždy opustila 

manželka a maminka 

Libuše Matoušková
Děkujeme všem, kdo jste ji znali, 
za vzpomínku. S láskou a úctou 

vzpomínají manžel a dcery.

Dne 13. prosince uplynulo 14 let 
od chvíle,, kdy nás náhle v 55 

letech opustil tatínek a dědeček, 
pan 

Václav Volenec
 

Kdo jste ho znali, 
vzpomínejte s námi. 

Dcera s rodinou. 

Dne 17. 12. 2022 uplyne deset let, 
co nás náhle opustila 

naše milovaná maminka, babička 
a osminásobná prababička, 

paní 

Marie Zumrová 

S láskou stále vzpomínají 
dcery Dana a Eva s rodinami.

Dne 16. 12. 2022 uplyne 5 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, 
tatínek, bratr a strýc 

Ing. Lumír Hubík 
Zároveň si 9. 12. 2022 připomínáme 

jeho nedožité 77. narozeniny. 
S láskou a velikou bolestí v srdci stále 
vzpomínají manželka Jarmila, syn Ště-

pán, sestra Eliška a ostatní příbuzní. 

Dne 3. prosince 2022 uplyne 
14 let od chvíle, kdy nás navždy 

opustila naše maminka, 
paní 

Eva Horáková

S láskou vzpomínají 
syn Míra s manželkou. 

Dne 29. 12. 2022 uplyne 100 let 
od narození a 26. 12. 2022 

30l et od úmrtí 
pana 

Josefa Horáka

S láskou vzpomínají manželka 
Irena, synové Josef a Ladislav 

a dcera Irena s rodinami.

Dne 15. 12. 2022 uplyne 7 let 
ode dne, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček 

a pradědeček, 
pan 

Miloslav Jančovič

S láskou a velikou bolestí v srdci 
vzpomínají manželka 

a děti s rodinami..

20. prosince vzpomeneme 
nedožité 70. narozeniny  

a 28. února 2023 si připomeneme 
již 6. výročí úmrtí

pana 

Jaroslava Antoše
z Čáslavi 

Vzpomeňte s námi!
Manželka a děti s rodinami.

Dne 11. 12. 2022 uplynou 4 roky  
od chvíle, kdy nás navždy opustil  

náš milovaný manžel, tatínek,  
dědeček a pradědeček, 

pan 

Antonín Šimon 
z Horních Bučic

 
S láskou vzpomínají manželka Věra, 

dcera Věra s rodinou 
a syn Pavel s rodinou.  

Kytičku květů na tvůj hrob dáme, se slzami v očích stále vzpomínáme.

18. listopadu 2022 uplynulo 13 let  
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

pan

 Václav Čepek 
z Čáslavi

. 
S láskou stále vzpomínají syn Lukáš, 

rodiče a sestry s rodinami. 

Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou milou tvář, jen na chvi-
ličku sevřít Tvou dlaň a pošeptat Ti slůvka, jak moc nám chybíš…
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Anténní, satelitní a zabezpečovací
technika

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

V nabídce programy všech satelitních operátorů
včetně internetové televize

za zajímavé ceny

 Instalace + vybavení

Prodej, montáž, servis  -  vše na jednom místě

Dne 5. 12. 2022 uplynou 
2 smutné roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka 

Jarmila Kožená 

zároveň dne 21. 6. 2022 
to byly 3 roky od chvíle, 

kdy nás navždy opustil také 
náš milovaný tatínek 

Tomáš Kožený

S láskou stále vzpomínají děti 
s rodinami, přátelé a známí.

Dne 7. 12. 2022 
uplyne 1 rok od smrti 

pana 

Karla Černovského

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

úmrtí 18
(6 bydliště Čáslav)

Statistika říjen 2022
narození celkem 39, 

z toho 8 Čáslav

manželství celkem 8

úmrtí celkem 25, 

z toho 11 Čáslav

Osobnosti Čáslavska
Karl von Rothkirch-Panthen  
2. 12. 2022 – 215 let od narození

Jiří Mahen  
12. 12. 2022 – 140 let od narození

František Xaver Šalda  
22. 12. 2022 – 155 let od narození

Jeho jméno není vůbec snadné vyslovit, 
a snad i částečně kvůli tomu u nás není příliš 
známé. Karl von Rothkirch-Panthen přitom 
rozhodně není nezajímavá, natož pak ne-
významná postava českých dějin. Šlechtic 
původem z pruského Horního Slezska ně-
mecké národnosti byl totiž velmi činorodým 
politikem, především pak právě na území 
dnešního Česka. Postupně zastával funkce 
Nejvyššího maršálka Království českého, 
českého místodržícího nebo poslance Čes-
kého zemského sněmu a Říšské rady. Ještě 
před tím vším, v letech 1842–1986, působil 
jako krajský hejtman v Čáslavi. Pochován je 
v obci Kuks na Královéhradecku. 

V Brně mají Mahenovo divadlo i Knihov-
nu Jiřího Mahena. Nachází se tu také po 
něm pojmenovaná ulice. Ta však leží i ve 
Frýdku-Místku a samozřejmě v Čáslavi. Jak 
by také ne, když se zde tato veledůležitá 
osobnost české kultury před 140 lety naro-
dila (jako Antonín Vančura). Studoval zde 
rovněž gymnázium, kde se přátelil mimo 
jiné se stejně starým Rudolfem Těsnohlíd-
kem. Shrnout na takto omezeném prostoru 
celé Mahenovo umělecké a publicistické 
působení není možné. Připomeňme tak ale-
spoň soubor pohádek Co mi liška vyprávěla, 
divadelní hru Praha–Brno–Bratislava nebo 
samostatnou povídku Démoni.

Na začátku 20. století nežilo v Rakous-
ku-Uhersku ani v pozdějším Československu 
mnoho osobností, které by se svým význa-
mem mohly měřit s Františkem Xaverem 
Šaldou – nejeden historik ho v některých 
směrech řadí po bok samotného Tomáše 
Garrigua Masaryka. Odkaz bytostného inte-
lektuála a velice vzdělaného člověka, jehož 
křestní jména se často zkracují na iniciály  
F. X., se odrazil ve víceru oblastí, nejvíce pak 
na poli žurnalistiky a literatury. Nepsal jen 
vlastní díla, ale také nadčasové eseje a kriti-
ky. Jeho osud přitom ovlivnila i Čáslav, kde žil 
od svých sedmi do jedenácti let, když tu jeho 
otec působil jako přednosta místní pošty.
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www.falcoprofi.cz

PO–PÁ 7.00–16.00     SO 8.00–12.00
e-mail: caslav@falcoprofi.cz, tel.: 327 316 869

PO–PÁ 6.30–16.00     SO 8.00–11.30
e-mail: falcoprofi@falcoprofi.cz, tel.: 737 221 165

       CHOTUSICE, Chotusice 287     ČÁSLAV, Tyršova 2029

BIGPARŤÁKOVA 
VÁNOČNÍ NABÍDKA

Sádrokarton GKB odlehčený
12,5 x 1250 x 2000 mm
         169 Kč/ks

Sádrokarton GKB bílý
12,5 x 1250 x 2000 mm
         179 Kč/ks

Profil UD, 3 mm
          50 Kč/ks

Profil CD, 4 mm
       124,20 Kč/ks

 

OBEC VRDY 

vyhlašuje 

dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

referent / referentka         
stavebního úřadu Vrdy 

Místo výkonu práce:  Obecní úřad Vrdy, 
Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy 

Předpokládaný termín nástupu:                              
1. 1. 2023 nebo dohodou 

Termín podání přihlášek:                                      
14. 12. 2022 do 8.00 hodin 

Více informací na:                            
www.obecvrdy.cz nebo na tel.: 739 559 331 

First minute
se slevou

caslav@invia.cz 775 585 331

Čáslav | Generála Moravce 14
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Neděle otevřeno  8:30 -11:00
4.12.   11.12.     18.12.   

ZZIIMMNNÍÍ  VVÝÝPPRROODDEEJJ

NNoovvýý  rrookk  
              SS  nnoovvoouu  ppooddllaahhoouu

SKLADOVÉ ZÁSOBY

-15%  až   40%

Senecura_inzerce_kolin_sestra_caslavske noviny_93x136.indd   1Senecura_inzerce_kolin_sestra_caslavske noviny_93x136.indd   1 09.11.2022   22:37:5009.11.2022   22:37:50

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

PARFÉMY 
NA PRÁDLO

Láska na první  
      přivonění

zeniteshop.cz
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Pod Nádražím 1608, Čáslav, 286 01
tel. 606 603 455
fenix@fenix-doprava.cz

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

Nabídka:

ČÁSLAV

PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 57180 000 Kč
Náborový příspěvěk

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

Požadujeme:

Přijmeme řidiče MKD

Mezinárodní autodoprava a spedice

Starožitnosti-NOVĚ OTEVŘENO 

Antik AVA v ulici Palackého 160/6   

(žlutý kostel, start, chance ) 

Výkup za hotové 

Tel.: 606-925-412 

Instagram: antikava_ 
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Využijte poslední možnosti pořídit si vůz ŠKODA FABIA COMBI 

Tour s atraktivní výbavou. Počet vozů je omezen, a proto včas 

navštivte naši autorizovanou prodejnu nebo nás kontaktujte 

online či telefonicky.

*ilustrační fotografie
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu:
ŠKODA FABIA COMBI Tour: 5,3–6,0 l/100 km, 119,7–136,6 g/km

ŠKODA

FABIA
COMBI

Nyní již od

Ing. Stoček Zdeněk
J. Jungmanna 851
Čáslav

tel. 736 778 938
www.zs-servis.cz
e-mail stocek@ zs-servis.cz

Internet  30/60/100  Mb/s 

REDAKCE 
ČÁSLAVSKÝCH NOVIN, 

PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM 
KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!


